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Strategia ochrony wód w Polsce
na tle wymogów dyrektywy azotanowej
Wojciech Lipiński, Halina Lipińska
Streszczenie
Początki działań w zakresie ochrony wód w Polsce sięgają lat 60. XX wieku. Jednak
dopiero w latach 90. zaczęto ten problem traktować powaŜnie. Zainicjowano m.in. programy
ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego w ramach ratyfikowanej przez Polskę
Konwencji Helsińskiej w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego. Wtedy takŜe kraje EWG zwróciły
uwagę na problem zagroŜenia wód przez rolnictwo, co spowodowało podjęcie działań, których
efektem było przyjęcie Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. tzw. dyrektywy
azotanowej.
Od momentu wejścia Polski do struktur UE realizowana jest strategia ochrony wód,
głównie poprzez odpowiednie regulacje prawne, działania mające na celu ograniczenie odpływu
nadmiernych ilości azotu do wód ze źródeł rolniczych, a takŜe działania polegające
na finansowym wsparciu rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich.
Słowa kluczowe: wody, rolnictwo, źródła zanieczyszczeń, ochrona
Wprowadzenie
PołoŜenie Polski w strefie klimatu humidowego nie gwarantuje dostatecznej ilości
opadów atmosferycznych w okresie wegetacji. Z kolei systematyczny wzrost plonów następujący
w ostatnich dziesięcioleciach sprzyja zwiększeniu zuŜycia wody w produkcji roślinnej.
PowaŜniejszy problem stanowi jednak zanieczyszczenie wód, którego źródłem jest rolnictwo.
Tak więc zmniejszenie emisji biogenów do wód podziemnych i powierzchniowych jest jednym
ze sposobów poprawy skutecznego gospodarowania zasobami wodnymi, jednak problemu tego
nie moŜna traktować z pominięciem innych pozarolniczych źródeł zanieczyszczeń. Pochodzić
one mogą między innymi z:
• wymywania naturalnych zasobów biogenów ze środowiska,
• opadów atmosferycznych,
• zanieczyszczeń bytowych, jeśli nie są odprowadzone do sieci kanalizacyjnej
(zanieczyszczenia punktowe),
• zanieczyszczeń pochodzących ze składowisk odpadów,
• z rolniczych zanieczyszczeń będących następstwem produkcji roślinnej i zwierzęcej [12].
Rolnictwo jest jednym z potencjalnych miejsc przepływu zanieczyszczeń do wód,
ale z pewnością nie jedynym i nie największym. Realizacja ograniczania zanieczyszczenia wód
powinna być realizowana w oparciu o odpowiednie regulacje prawne, tworzenie monitoringu
zanieczyszczeń obszarowych, edukację ekologiczną, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery, stworzenie motywacji ekonomicznych i ograniczanie zanieczyszczeń obszarowych.
Początki działań w zakresie ochrony wód w Polsce sięgają lat 60. XX wieku [24]. Jednak
dopiero w latach 90. zaczęto ten problem traktować powaŜnie [19]. Zainicjowano m.in. programy
ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego w ramach ratyfikowanej przez Polskę
Konwencji Helsińskiej w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego [10]. Wtedy takŜe kraje EWG
zwróciły uwagę na problem zagroŜenia wód przez rolnictwo, co spowodowało podjęcie działań,
których efektem było przyjęcie Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. tzw.
dyrektywy azotanowej [4]. Z końcem kwietnia 2008 roku minął pierwszy etap wdraŜania
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wymogów dyrektywy azotanowej w Polsce, a w ciągu sześciu miesięcy od tej daty musi być
przedłoŜony Komisji Europejskiej raport z tych działań.
Celem opracowania jest ocena strategii ochrony wód w Polsce na tle wymogów
Dyrektywy Rady w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez
azotany pochodzenia rolniczego.
Materiał i metody
W opracowaniu wykorzystano dane instytucji odpowiedzialnych za wdraŜanie wymogów
Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991r. w sprawie ochrony wód przed
zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, tzw. dyrektywy
azotanowej [4].
Do oceny stanu regulacji prawnych posłuŜyły treści:
• Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U Nr 115, poz. 1229) [21],
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
(Dz. U. Nr 241, poz. 2093) [16],
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44)
[17],
oraz:
Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U Nr 147, poz. 1033) [20],
Ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U Nr 89, poz. 991) [23].
Na podstawie dokumentów opracowanych w Ministerstwie Środowiska, w Krajowym
Zarządzie Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Głównym
Inspektoracie Ochrony Środowiska, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej dokonano oceny
zadań zrealizowanych w ramach obowiązku Polski wynikającego z programów działań mających
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Skalę ich skuteczności oceniano takŜe
w oparciu o wieloletnie dane statystyki opisowej GUS.
•
•

Rezultaty
Intencją wprowadzenia dyrektywy azotanowej był między innymi fakt wzrostu zuŜycia
nawozów azotowych oraz naturalnych [4]. Zakłada ona m.in., Ŝe państwa członkowskie Unii
Europejskiej powinny zmniejszyć zanieczyszczenie wody wywołane azotanami pochodzenia
rolniczego, a takŜe zapobiegać pogłębianiu tego procesu.
Zgodnie z kryteriami wyznaczania wód wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami
azotu ze źródeł rolniczych przyjęto uznawać wody zanieczyszczone oraz wody zagroŜone
zanieczyszczeniem pochodzącym z działalności rolniczej [16].
Wody zanieczyszczone to:
1) śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub
zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spoŜycia
i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyŜej 50 mg NO3 . dm-3;
2) śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewnętrzne
i morza terytorialnego, wykazujące eutrofizację, którą skutecznie moŜna zwalczać przez
zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.
Za wody zagroŜone zanieczyszczeniem uznaje się te same, ale zawierające od 40 do 50
mg NO3 . dm-3 i wykazujące tendencję wzrostową.
Zgodnie ze Stanowiskiem Wspólnym Unii Europejskiej z dnia 26.10.2001 r. dotyczącym
tymczasowego zamknięcia negocjacji w obszarze środowisko, zobowiązania Polski obejmowały:
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implementację przepisów unijnych, w tym dyrektywy azotanowej, do prawodawstwa
krajowego - do końca 2002 roku,
• wyznaczenie obszarów szczególnie naraŜonych - do końca 2003 roku,
• opracowanie i wprowadzenie w Ŝycie programów działań na wyznaczonych obszarach
szczególnie naraŜonych - do czasu akcesji; termin ten w programie przygotowań do
członkostwa został zmieniony na koniec 2003 roku [26].
Transpozycja przepisów dyrektywy azotanowej odbywała się poprzez wdroŜenie do
polskiego prawa postanowień, poprzez:
• ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62, poz.) [22],
• ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U Nr 115, poz. 1229 ze zm.) [21],
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
(Dz. U Nr 241, poz. 2093) [16],
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U z 2003 r. Nr 4, poz. 44) [17].
Ministrowie Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2002 opracowali zbiór
zasad dobrej praktyki rolniczej, który został skierowany do upowszechnienia wśród rolników.
Zasady zostały umieszczone na stronach internetowych obu ministerstw, a drukiem kolejnych
nakładów broszury Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) i jej dystrybucją zajmowała
się Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) [9, 26].
W myśl ustawy Prawo wodne, odpowiedzialność za realizację załoŜeń dyrektywy
azotanowej w Polsce spoczywa na dyrektorach regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dyrektorzy RZGW są zobligowani do:
• wyznaczenia wód wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
oraz obszarów szczególnie naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do
tych wód naleŜy ograniczyć (art. 47 ust. 3 ustawy Prawo wodne),
• opracowania dla kaŜdego obszaru, programu działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (art. 47 ust. 7 ustawy Prawo wodne) [21].
W świetle przepisów ustawy Prawo wodne, w powiązaniu z art. 84 ustawy Prawo
ochrony środowiska, który wskazuje treści programów przestrzegania standardów jakości
środowiska, opracowywane są, w drodze aktu prawa miejscowego i publikowane
w wojewódzkich dziennikach urzędowych, programy działań dla OSN określone przez
Dyrektorów RZGW [22].
Pierwsze prace nad wyznaczeniem obszarów szczególnie naraŜonych na odpływ azotu ze
źródeł rolniczych rozpoczęto juŜ w roku 2000. Wówczas to Ministerstwo Środowiska zleciło
instytutom naukowym (IMGW, IO, IUNG) wykonanie niezbędnych ekspertyz, dotyczących
oceny stanu zanieczyszczenia wód azotanami na skutek oddziaływań rolniczych [26].
Wyniki badań monitoringowych przeprowadzonych w Polsce w latach 1990-1999
wskazywały na nieznaczne zanieczyszczenie azotanami wód powierzchniowych. Na podstawie
ponad 95 tys. wyników zaledwie 0,38 % pomiarów wykazywało stęŜenia azotanów
przekraczające 50 mg NO3 . dm-3 oraz około 0,26 % w zakresie stęŜeń 40 - 50 mg NO3 . dm-3.
Wody podziemne charakteryzowały się nieco większym zanieczyszczeniem azotanami poniewaŜ
7,4-12,5% pomiarów wykazywało zawartość w granicach 25 - 50 mg NO3 . dm-3, a 9,8-16,9 %
zawartość powyŜej 50 mg NO3 . dm-3. Wyniki uzyskane w latach 1991-2001 na podstawie 7965
pomiarów potwierdziły większe zanieczyszczenie wód gruntowych w porównaniu z wgłębnymi.
Innym wskaźnikiem oceny jakości wód była ich eutrofizacja. W przypadku jezior ocenianych
na podstawie Systemu Oceny Jakości Jezior (SOJJ), blisko połowa z nich wykazywała nadmierną
eutrofizację, spowodowaną głównie zawartością fosforu (drugim czynnikiem były osady denne).
Wody rzek pod względem eutrofizacji analizowane były w 362 punktach monitoringowych
i wśród nich wyznaczono 12% obiektów z nadmierną trofią [26].
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Przeprowadzone obliczenia średniego rocznego ładunku azotu ogólnego
odprowadzanego z obszaru Polski do Bałtyku potwierdziły znaczny, bo wynoszący ok. 220 tys.
ton ładunek, z tym Ŝe ze źródeł obszarowych stanowił on ok. 60 %, co w porównaniu z innymi
krajami bałtyckimi wskazywało na najniŜsze jednostkowe ładunki odprowadzane z obszaru
Polski w przeliczeniu na 1 mieszkańca lub na 1 ha powierzchni. RównieŜ wykonane analizy
zuŜycia nawozów potwierdziły tendencję zmniejszania ich zuŜycia w latach 1990-2000. Średnie
roczne dawki NPK oszacowano na 139,5 kg . ha-1. Sam azot, łącznie w nawozach mineralnych
i naturalnych stanowił 68,7 kg N . ha -1. Uzyskane wyniki badań monitoringowych oraz wskaźniki
rolnicze pozwoliły na wypracowanie sposobu wyznaczania obszarów szczególnie naraŜonych
o łącznej powierzchni 7760 km2 czyli 2,48 % terytorium kraju. W wyniku przeprowadzonych
prac juŜ w kwietniu 2003 roku Departament Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska
przekazał do Brukseli opracowane materiały wraz z mapą obrazującą lokalizację OSN. Dlatego
w roku 2004 podjęto realizację 21 programów działań dla obszarów szczególnie naraŜonych
obejmujących okres od 1 maja 2004 do 30 kwietnia 2008 roku [2, 8, 25, 26].
Prowadzenie produkcji rolnej na obszarach szczególnie naraŜonych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych, oznacza dla rolnika, konieczność dostosowania
do stawianych wymogów, nakreślonych w programach działań, wydanych przez RZGW.
Dla zapewnienia jednolitych metod i zakresu nauczania, opracowany został „Ramowy
systemowy program szkoleniowy skierowany do rolników i doradców rolniczych z zakresu
stosowania dobrych praktyk rolniczych w kontekście wdraŜania dyrektywy 9/676/EWG” [26].
Z uwagi na bezpośredni związek nawoŜenia z osiąganiem celów wyznaczonych
dyrektywą azotanową, zadaniom w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa nadano charakter
ustawowy. W roku 2004 znowelizowano ustawę o nawozach i nawoŜeniu, poprzez włączenie do
niej m.in. zapisów o prowadzeniu w Polsce monitoringu azotu mineralnego i azotu azotanowego
w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią terenu. Zadanie to powierzono stacjom
chemiczno-rolniczym. Działalność agrochemiczna nie ogranicza się jednak wyłącznie do prac
monitoringowych, gdyŜ w OSN stosowanie nawozów musi odbywać się według zasad dobrej
praktyki rolniczej oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych [17]. Na potrzeby kontroli i monitorowania
oraz dokumentowania stosowania środków zaradczych, określonych w programach działań,
rolnik sporządza wymienione juŜ wcześniej dokumenty w postaci bilansu azotu w gospodarstwie,
wykonanego metodą "na powierzchni pola" oraz planu nawoŜenia w gospodarstwie [9, 17].
W ramach działań na obszarach szczególnie naraŜonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych
wykonywane są:
• badania odczynu i zasobności gleb,
• monitoring Nmin i P przyswajalnego w glebie,
• monitoring azotu w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią gleby,
• aktualizacje baz danych o N w glebie oraz azotanach w wodach.
Cele dyrektywy azotanowej wpisują się w ramową dyrektywę wodną (Dyrektywę
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest określenie ram dla ochrony
śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeŜnych oraz wód
podziemnych) poprzez identyfikację oddziaływań źródeł zanieczyszczeń substancjami
pochodzącymi z infrastruktury rolniczej, rejestr obszarów chronionych obejmujący m.in. tereny
wraŜliwe na substancje biogenne wyznaczone w ramach dyrektywy 91/676/EWG, włączenie
do programów działań środków wymaganych w dyrektywie azotanowej oraz dodatkowych
środków, do których zaliczono kodeks dobrej praktyki rolniczej [3, 18]. W wykazie
najwaŜniejszych zanieczyszczeń wymieniono substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji,
w szczególności azotany i fosforany.
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej zleciła przegląd wyznaczonych
w roku 2004 obszarów na podstawie dostępnych danych, zwracając szczególną uwagę na ocenę
jakości istniejącego programu, analizę presji rolniczych, ocenę dostępnych danych na temat
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wyznaczania obszarów wraz z lukami i ewentualnymi wskazaniami do wyznaczenia nowych
obszarów [14].
Wnioski sformułowane w ekspertyzie moŜna w skrócie sprowadzić do stwierdzeń,
Ŝe gospodarka nawozami naturalnymi w gospodarstwie nie jest optymalna, co wynika m.in.
z braku środków finansowych, a co za tym idzie odpowiednich inwestycji.
Najistotniejszym wnioskiem było wskazanie zasadności uznania całego terytorium Polski
w Programie Działania wynikającym z dyrektywy azotanowej. Przewaga gleb piaszczystych,
znaczna liczebność jezior i rzek, znaczące obszary gleb podmokłych oraz stosunkowo duŜy
udział odchodów zwierzęcych w stratach wymywania N, przy rozproszeniu gospodarstw
i rosnącym zuŜyciu nawozów azotowych, przyczyniły się do takiej argumentacji ekspertów,
dokonujących oceny programów działań na obszarach szczególnie naraŜonych na odpływ azotu
ze źródeł rolniczych w Polsce.
Wyniki badań prowadzone Polsce od wielu lat nie wskazują na znaczną skalę zagroŜeń
zanieczyszczeniami obszarowymi, a raczej dowodzą braku tych zagroŜeń [5, 7, 27].
Niewątpliwie istnieje jednak konieczność stosowania określonych działań w zakresie produkcji
roślinnej i zwierzęcej oraz sanitacji gospodarstw domowych na obszarach wiejskich. Jednym ze
sposobów ograniczenia strat biogenów jest tworzenie właściwych warunków przechowywania
nawozów naturalnych oraz sanitacja zagród wiejskich. Proces ten jest jednak bardzo złoŜony
i dotyczy zarówno ograniczenia strat składników biogennych z odpadów domowych bytowych –
zarówno śmieci jak i ścieków oraz odpadów wytwarzanych w procesie produkcyjnym.
Z danych GUS [27] wynika, Ŝe większość wody zuŜywa się w miastach (tab. 1).
Natomiast stan zuŜycia wody przez rolnictwo jest dalece odbiegający od wskaźników
europejskich. Tym samym nie potwierdziły się prognozy dotyczące znacznego zwiększenia
zuŜycia wody do nawodnień w rolnictwie od lat 90. (tab. 2).
Tabela 1.
Struktura zuŜycia wody wg GUS [11]
Przemysł z
energetyką
Gospodarka
komunalna
Rolnictwo i leśnictwo

1998

2006

69% (średnia w Europie 53%)

76,0

20% (średnia w Europie 19%)

14,3

11% (średnia w Europie 26%)

9,7

Tabela 2.
Nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie oraz pobór wody do stawów rybnych wg GUS [11]
Rok
1990
2000
2006

Powierzchnia
nawadniana
w tys. ha UR i GL
301,5
99,1
78,8

Pobór wody do
nawodnień w hm3
(w tym ścieki)
518,8 (53,1)
112,6 (2,2)
91,5 (1,9)

Pobór wody do
stawów rybnych
w hm3
1228,0
950,3
1003,4

W ciągu ostatniego dwudziestolecia zanotowano wyraźne ograniczenie dopływu
biogenów wprowadzanych do wód lub do ziemi w ściekach komunalnych po procesie ich
oczyszczenia. W szczególności dotyczy to fosforu, którego ładunek uległ blisko 3-krotnemu
ograniczeniu (tab. 3).
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Tabela 3.
Ładunki azotu i fosforu odprowadzane do wód lub do ziemi
w ściekach komunalnych po oczyszczeniu wg GUS [11]
Rok
1995
2000
2006

Azot
30,2
36,8
27,9

Fosfor
6,9
5,1
2,4

Tym samym dane statystyczne wskazują na wysoką skuteczność w redukcji biogenów
odprowadzanych z obszaru Polski do wód Bałtyku. Redukcja związków azotu i fosforu w latach
2000-2006 wyniosła odpowiednio 32,4% i 35,6% (tab. 4).
Tabela 4.
Redukcja biogenów z wód wg GUS [11]
Rok
1995
2000
2006

Ładunek wprowadzany do Bałtyku tys.
ton/rok
N
P
206,6
13,7
194,2
12,5
139,7
9,1

Redukcja %
N
6,0
32,4

P
8,8
35,6

Zwodociągowanie miast zapewnia dostęp blisko 95% ludności i aŜ 84,8% ma dostęp
do sieci kanalizacyjnej. Na obszarach wiejskich długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez
przyłączeń do budynków) wynosi około 200 tys. km. Do sieci tej podłączonych jest ponad 2,8
mln budynków. W roku 2006 obszary wiejskie wzbogaciły się o 2184,4 km przyłączy do 67146
budynków, przy łącznej długości sieci wynoszącej 5463 km, z czego ponad 1500
w województwie mazowieckim. W roku 2006 oddano do uŜytku 122 zbiorcze oczyszczalnie
ścieków oraz 4597 oczyszczalni przydomowych, w tym 2908 w indywidualnych gospodarstwach
rolnych. Najwięcej tego typu inwestycji zlokalizowanych było w kujawsko-pomorskim
i lubelskim. Stan wyposaŜenia wsi w sieć wodną i kanalizacyjną na koniec roku 2006 obejmował
204060,9 km sieci wodociągowej, 7329 stacji uzdatniania wody, 43397,4 km zbiorczej sieci
kanalizacyjnej, 2551 zbiorczych oczyszczalni ścieków i 35249 indywidualnych oczyszczalni
ścieków. Najwięcej indywidualnych oczyszczalni zlokalizowanych jest w województwie
małopolskim i podkarpackim oraz kujawsko-pomorskim i lubelskim. RównieŜ najdłuŜszą
zbiorczą sieć kanalizacyjną posiadają województwa małopolskie i podkarpackie, ale takŜe
wielkopolskie i pomorskie.
W strukturze ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków komunalnych
uwidacznia się wyraźna dysproporcja pomiędzy mieszkańcami wsi i miast. Około 86% ludności
miejskiej korzysta z oczyszczalni ścieków i tylko 22% ludności obszarów wiejskich. Budowa
oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich postępuje szybciej niŜ w miastach. W latach 19952000 długość sieci kanalizacyjnej na wsi zwiększyła się blisko 3-krotnie, a od roku 2000 uległa
dalszemu 2,5-krotnemu wydłuŜeniu do ponad 40 tys. km. Tym samym dostęp ludności wiejskiej
do oczyszczalni ścieków zwiększył się o 500% i na podobnym poziomie do urządzeń
z podwyŜszonym usuwaniem biogenów i oczyszczalni biologicznych. RównieŜ w ostatnich
sześciu latach odnotowano większą dynamikę w zakresie ilości oczyszczalni ścieków na
obszarach wiejskich niŜ miejskich. W miastach zwiększyła się ona o około ¼ natomiast obszary
wiejskie zyskały blisko 40% więcej tego typu obiektów. Tym samym nastąpiły wyraźne zmiany
jakościowe w stosowanych do oczyszczania ścieków urządzeniach (tab. 5, 6).
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Tabela 5.
Zmiany jakościowe urządzeń do oczyszczania ścieków wg GUS [11]
Miasto
Rok

2000
2006

wieś

mechaniczne

biologiczne

Z
podwyŜszonym
usuwaniem
biogenów

53
16

656
530

256
404

mechaniczne

biologiczne

Z podwyŜszonym
usuwaniem
biogenów i
biologiczne

86
57

1254
1693

170
363

Tabela 6.
Ludność wsi obsługiwana przez sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków wg GUS [11]
Rok

Ludność wsi
ogółem

1995
2000
2006

14721
14584
14757

Sieć
kanalizacyjna

Oczyszczalnie ścieków

5,9
11,5
20,2

3,1
10,8
22,0

Z podwyŜszonym usuwaniem
biogenów i biologiczne

% ogółem
2,8
10,6
21,8

Według Powszechnego Spisu Rolnego, gospodarstwa rolne w większości wyposaŜone
są w studnie przydomowe, zwykle kopane, a zaledwie około 15% stanowią studnie wiercone.
Z badań prowadzonych na obszarach wiejskich wynika, Ŝe coraz częściej studnie
te wykorzystywane są na potrzeby gospodarcze, a nie konsumpcyjne. Chodzi tu m. in. o mycie
maszyn i urządzeń, podlewanie ogrodów przydomowych itp. Jakość wód pochodzących ze studni
na terenach wiejskich jest wyŜsza w przypadku studni publicznych w porównaniu z miastami
i zbliŜona do innych tego typu ujęć.
Według kryteriów OECD ludność na obszarach wiejskich w Polsce zajmuje
powierzchnię 28453,9 tys. ha. Jest to 91% ogólnej powierzchni kraju, na której skoncentrowane
jest 34,4% mieszkańców Polski, czyli 13116,0 tys. ludzi. Jednocześnie niski wskaźnik gęstości
zaludnienia, wynoszący około 50 osób na 1 km2 w konsekwencji dowodzi, Ŝe przeciętnie
przypada na jedną miejscowość 277 osób, co wskazuje na znaczne rozproszenie gospodarstw
domowych i wpływa na koszty rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich.
Dodatkowym utrudnieniem w ocenie oddziaływania rolnictwa na środowisko, w tym
jakość wód jest struktura uŜytkowania gruntów. Według danych z ostatniego Powszechnego
Spisu Rolnego, ponad 3 mln mieszkańców wsi związane jest z uŜytkowaniem gruntów
o powierzchni do 1 ha z czego ponad 80% utrzymuje się z innych źródeł pozarolniczych,
natomiast z całą pewnością, jest uŜytkownikiem środowiska na obszarach wiejskich.
Do tego dochodzi ponad 1mln ludności związanej z gruntami o małej powierzchni
zamieszkujących poza wsią.
Gospodarka wytworzonymi na poziomie gospodarstwa odchodami zwierzęcymi to jeden
z najpowaŜniejszych problemów infrastruktury obszarów wiejskich. Pierwsze regulacje prawne
w Polsce wprowadzono w tym zakresie w roku 2000 w ustawie o nawozach i nawoŜeniu.
Na obszarach szczególnie naraŜonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych, rolnicy zobowiązani
są do przechowywania nawozów w oparciu o zasady zawarte w Kodeksie Dobrej Praktyki
Rolniczej, ale skala tych obszarów jest niewielka. Działania związane z poprawą sposobów
przechowywania nawozów naturalnych wspierane były przez róŜne programy, dzięki czemu
nastąpiły w tym obszarze pozytywne zmiany [6, 7, 11, 13, 27]. W ramach pomocy
przedakcesyjnej z programu SAPARD w latach 2002-2006 zrealizowano w Polsce 408 projektów
na łączną ilość 827 inwestycji polegających na budowie płyt obornikowych i zbiorników na
gnojówkę lub gnojowicę o całkowitej objętości 51.664 m3 i powierzchni 55.281 m2 do
przechowywania stałych nawozów naturalnych, zaś w działaniu polegającym na inwestycjach
w gospodarstwach rolnych Sektorowego Programu Operacyjnego, do końca 2007 roku
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zrealizowano 562 projekty pozwalające na bezpieczne przechowywanie obornika na powierzchni
38.552,93 m2 i 28.840,78 m3 gnojówki oraz gnojowicy.
Z kolei Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich przyczynił się do przeprowadzenia inwestycji
w 71.106 gospodarstwach, z czego w 3.467 połoŜonych w OSN (obszarach szczególnie
naraŜonych w świetle dyrektywy azotanowej). Jednak łączna liczba zrealizowanych
przedsięwzięć inwestycji polegających na wyposaŜeniu bądź rozbudowie płyt gnojowych oraz
zbiorników na gnojówkę i gnojowicę o łącznej objętości 3.112.058 m3 i 3.072.789 m2, o wartości
2,4 mld PLN, wyniosła aŜ 143.175, co oznacza, Ŝe wiele gospodarstw podeszło do problemu
przechowywania nawozów kompleksowo, realizując modernizację bądź budowę obiektów
zarówno na odchody stałe jak i płynne.
W latach 2002-2007 powiększono o 3.796.622,71 m2 i 3.192.562,74 m3 rozmiary
budowli do składowania nawozów naturalnych. Zapewnia to obecnie składowanie obornika na
powierzchni 25.633.263,71 m2 oraz płynnych nawozów naturalnych, w zbiornikach mogących
pomieścić jednorazowo 39.878.079 m3.
W świetle danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa moŜliwe jest
określenie udziału stad zwierząt i skali inwestycji w gospodarstwach rolnych związanych
z przechowywaniem nawozów naturalnych (tab. 7, 8). Istnieje wyraźne regionalne zróŜnicowanie
obciąŜenia obszarów wiejskich oddziaływaniem produkcji zwierzęcej na środowisko. Najwięcej
stad bydła o liczebności powyŜej 10 sztuk występuje na Mazowszu i Podlasiu, najmniej
w Podkarpackim i Lubuskim. W produkcji trzody chlewnej większe stada skupione
są w największych rozmiarach w województwach Wielkopolskim i Kujawsko-Pomorskim.
Najmniej duŜych stad świń występuje w Lubuskim.
Tabela 7.
Liczba największych stad bydła i trzody chlewnej wg ARiMR [11]
liczba stad bydła
razem
735265

>10 szt.
148925

% w ogólnej
liczbie
20,2

razem
313332

liczba stad trzody chlewnej
% w ogólnej
>31 szt.
liczbie
94367
30,1

Jednocześnie najwięcej inwestycji związanych z budową obiektów do przechowywania
nawozów naturalnych zrealizowano w województwach: Kujawsko-pomorskim, Wielkopolskim,
Mazowieckim i Podlaskim. Odniesienie tych danych do rozmieszczenia największych stad
zwierząt potwierdza zasadność realizacji projektów w rejonach o znaczącej koncentracji
produkcji zwierzęcej.
Tabela 8.
Inwestycje realizowane w ramach PROW w latach 2004-2006
(wg wydanych decyzji) wg ARiMR [11]
Płyty obornikowe
szt.
pow. m2
70.877
3.712.951

szt.
72.866

Zbiorniki na gnojowicę
poj. m3
3.124.141

Wnioski
Strategia ochrony wód w Polsce na tle wymogów dyrektywy azotanowej realizowana jest
poprzez wdraŜanie:
1.
Regulacji prawnych mających na celu stworzenie formalnych ram ochrony wód,
2.
Działań mających na celu ograniczenie odpływu nadmiernych ilości azotu do wód,
ze źródeł rolniczych,
3.
Działań polegających na finansowym wsparciu rozwoju infrastruktury obszarów
wiejskich.
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Strategy for water protection in Poland in a view of nitrate directive
Abstract
Activities on water protection began in the 60’s of 20th century in Poland; however, just in 90’s,
the problem was taken seriously. Among others, water protection programs against agriculturalorigin nitrates were initiated within Helsinki Convention on Baltic Sea protection that was
ratified by Poland. That time, European Community countries paid attention to the issue of water
threat by agriculture. It implied the activities, the effect of which was ratifying the Council
Directive 91/676/EWG from December 12, 1991 (so-called “nitrate directive”).
Since the Polish access to EU structures, water protection strategy has been realized mainly by
means of appropriate legal regulations, activities aiming at reducing the excessive nitrogen
compounds supply to waters from agricultural sources, as well as activities consisting in financial
support to rural areas infrastructure development.
Keywords: waters, agriculture, pollution sources, protection
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Perspektywy wykorzystania uŜytków zielonych w Polsce
Piotr Goliński

Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest zdefiniowanie perspektyw wykorzystania uŜytków zielonych
w Polsce. W analizie tego problemu uwzględniono aktualny stan trwałych łąk i pastwisk
w naszym kraju, ich potencjał produkcyjny oraz pogłowie zwierząt trawoŜernych
determinujących w duŜym stopniu intensywność pozyskiwania pasz z uŜytków zielonych.
W pracy scharakteryzowano kierunki i moŜliwości paszowego i pozapaszowego wykorzystania
uŜytków zielonych. Stwierdzono, Ŝe Polska dysponuje duŜymi zasobami paszowymi na trwałych
uŜytkach zielonych, które są tylko częściowo wykorzystywane. Korzystna sytuacja na rynku
surowców zwierzęcych, które są efektem chowu przeŜuwaczy, będzie stymulować znaczenie
uŜytków zielonych jako paszowisk, zwłaszcza w siedliskach o wysokim potencjale
plonotwórczym. W przyszłości będzie wzrastać znaczenie pozapaszowego wykorzystania
uŜytków zielonych, szczególnie do produkcji biomasy na cele energetyczne.
Słowa kluczowe: uŜytki zielone, produkcja pasz, biomasa
Wprowadzenie
Trwałe uŜytki zielone zajmują w Polsce powierzchnię 3,271 miliona ha, co stanowi
20,2% w strukturze uŜytków rolnych oraz 10,5% powierzchni kraju [GUS 2008]. Obejmują one
uŜytki zielone naturalne i seminaturalne, czyli poddawane okresowej renowacji. W obszarze tym
nie są uwzględnione przemienne uŜytki zielone zakładane na gruntach ornych, których czas
uŜytkowania nie przekracza 4-5 lat. Ich areał wynosi 0,451 mln ha [GUS 2008]. W ostatnich
latach zwiększyła się powierzchnia nieuŜytków, wcześniej wykorzystywana jako paszowiska
[Goliński 2006].
Rozmieszczenie trwałych uŜytków zielonych w kraju jest zróŜnicowane. Największy
udział w strukturze uŜytków rolnych zajmują one w Polsce północno-wschodniej, osiągając
poziom 35,0% w województwie podlaskim oraz w rejonach podgórskich Polski południowowschodniej, odpowiednio, 31,7% i 33,0% w województwach podkarpackim i małopolskim.
UŜytki zielone zlokalizowane są najczęściej w dolinach rzecznych, obniŜeniach terenowych, jak
równieŜ na stokach górskich, uniemoŜliwiających uprawę roślin polowych. Specyfika rzeźby
terenu Polski sprawia, Ŝe 89,5% trwałych uŜytków zielonych stanowią łąki nizinne
[Goliński 2006].
Podstawową funkcją uŜytków zielonych z punktu widzenia ich wykorzystania jest
zapewnienie paszy dla zwierząt trawoŜernych. W ostatnich latach wzrasta funkcja pozapaszowa
uŜytków zielonych w Polsce. Okazuje się, Ŝe czerpanie korzyści z trwałych łąk i pastwisk w tym
obszarze moŜe mieć wielowątkowy charakter. Celem pracy jest analiza perspektyw
wykorzystania uŜytków zielonych w Polsce.
Wykorzystanie paszowe uŜytków zielonych
W ujęciu wartości średnich trwałe uŜytki zielone w Polsce naleŜy oceniać jako
ekstensywne. Średnie roczne plony wynoszą około 5,0 t/ha s.m. z łąk i 4,0 t/ha s.m. z pastwisk
[Kozłowski i Stypiński 1997]. Według najnowszych danych statystycznych [GUS 2008], średni
plon siana z trwałych uŜytków zielonych kształtuje się na poziomie 4,79 t/ha. W ubiegłym roku
z uŜytków zielonych zebrano 15,7 mln ton siana (bez względu na sposób uŜytkowania), o 36,7%
więcej niŜ w 2006 r. O niskiej jakości paszy z trwałych uŜytków zielonych świadczy fakt, Ŝe
zajmują one 69,9% całej powierzchni paszowej Polski, a jednocześnie zapewniają tylko 36,0%
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produkcji pasz wyraŜonej w jednostkach owsianych. Z kolei na gruntach ornych zlokalizowane
jest w formie upraw pastewnych (łącznie z przemiennymi uŜytkami zielonymi) 30,1% areału,
z którego produkcja kształtuje się na poziomie 64,0% [Zastawny 2001].
O wyborze spasania lub koszenia runi w gospodarstwie decydują oprócz wysokości
nakładów takŜe inne czynniki: oddalenie uŜytków zielonych od obór, ich rozczłonowanie, rzeźba
terenu, warunki glebowe, wielkość stada, park maszynowy i moŜliwości zmechanizowania
zadawania pasz. PrzewaŜająca część uŜytków zielonych wykorzystywana jest kośnie. Polskie łąki
są przede wszystkim wykorzystywane do produkcji siana. W ostatnich latach udział pastwisk w
ogólnej powierzchni uŜytków zielonych spadł z 35,0% w 2000 r. do 23,7% w 2007 r. [GUS
2008]. ZuŜycie składników pokarmowych NPK w formie nawozów mineralnych w 2007 r.
kształtowało się na poziomie 121,8 kg/ha uŜytków rolnych, w tym 65,3 kg/ha azotu, 25,5 kg/ha
fosforu i 31,1 potasu [GUS 2008]. Szacuje się, Ŝe na uŜytkach zielonych zuŜycie składników
pokarmowych w nawozach jest mniejsze i nie przekracza 90 kg/ha.
Wykorzystanie uŜytków zielonych jako paszowisk związane jest ściśle z pogłowiem
zwierząt trawoŜernych. W 1990 r. było w Polsce 10,049 mln bydła, w tym 4,919 mln krów
mlecznych, oraz 4,159 mln owiec. Od tego roku aŜ do 2004 r. pogłowie przeŜuwaczy w Polsce
miało tendencję spadkową. W grudniu 2007 r. bydła ogółem było 5,406 mln sztuk, w tym 2,739
mln sztuk krów mlecznych, co stanowiło, odpowiednio, o 2,4% i 2,0% więcej w porównaniu
z 2006 rokiem. W tym samym czasie w grupie innych zwierząt trawoŜernych odnotowano 316
tys. sztuk owiec, w tym 211 tys. sztuk maciorek, 144 tys. kóz oraz 329 tys. sztuk koni. Obsada
bydła w przeliczeniu na 100 ha uŜytków rolnych wyniosła 33,4 DJP [GUS 2008].
Konieczność pozyskiwania wysokiej jakości pasz z łąk i pastwisk związana jest
ze specyfiką produkcji zwierzęcej, w wyniku której ruń trawiasta jest przetwarzana na rynkowe
surowce zwierzęce. Taką gałęzią produkcji jest m.in. chów krów mlecznych. Produkcja mleka
w Polsce w 2007 roku osiągnęła poziom 11744 mln litrów. W porównaniu do lat 1991-1995 ilość
ta była o ponad 700 mln litrów mniejsza. W tym samym czasokresie zwiększyła się roczna
wydajność mleka od krowy z 3083 do 4292 litrów [GUS 2008]. Czołowym regionem
w produkcji mleka w Polsce jest województwo podlaskie. Znajduje się tam około 50500 farm
mlecznych, których produkcja stanowi 18% ogólnej ilości skupu mleka w kraju. Standardy unijne
co do jakości surowca z tego regionu spełnia aŜ 87% mleka w skupie. Obsada krów mlecznych
na 100 ha uŜytków rolnych w 2007 r. wyniosła w tym regionie 39,3 DJP, podczas gdy średnia
obsada w Polsce była na poziomie 16,9 DJP [GUS 2008].
Wykorzystanie uŜytków zielonych jako bazy paszowej dla krów mlecznych jest
związane z dobrą koniunkturą rynkową na produkty mleczne. Cena surowca w skupie do grudnia
2007 roku systematycznie rosła, osiągając średnio w kraju poziom 1,32 zł w odniesieniu do 1 kg
mleka surowego w klasie ekstra. Warto odnotować, Ŝe najwyŜsze ceny na poziomie 1,42 zł/kg
oferowano w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Aktualnie notuje się spadek
cen mleka w skupie, w najmniejszym stopniu odczuwalny w regionie „zagłębia mlecznego”,
czyli Polski północno-wschodniej. Mimo to produkcja mleka pozostaje jedną z najbardziej
dochodowych gałęzi produkcji rolniczej z dobrymi perspektywami rozwoju w skali europejskiej.
Porównując ceny mleka w skupie w krajach Unii Europejskiej wg notowań w listopadzie 2007 r.
okazuje się, Ŝe Polska zajmuje odległe 18. miejsce z ceną na poziomie 0,357 EUR/l, podczas gdy
w Holandii cena ta wynosi 0,449 EUR/l, a w Niemczech 0,410 EUR/l.
Optymalizowanie produkcji mleka moŜe następować tylko w warunkach zapewnienia
krowom w dawce pokarmowej paszy podstawowej o jak najwyŜszej jakości [Goliński 2004].
Trwałe uŜytki zielone charakteryzują się zróŜnicowanym składem botanicznym runi, który
determinuje ilość i jakość pozyskiwanej z nich paszy. Gatunki roślin łąkowych odznaczają się
bowiem daleko posuniętą specyfiką odnośnie plonowania i składu chemicznego. Szata roślinna
łąk i pastwisk jest odzwierciedleniem warunków panujących w siedlisku oraz działalności
człowieka. Tym samym o produkcyjności łąk i pastwisk decyduje szereg czynników, które
moŜna zakwalifikować do dwóch podstawowych grup: potencjał plonotwórczy siedliska i zabiegi
pratotechniczne [Goliński 2007]. W skład potencjału plonotwórczego siedliska wchodzą warunki
klimatyczne i glebowe limitujące wzrost i rozwój roślinności łąkowej, które są w duŜej mierze
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niezaleŜne od uŜytkownika. Natomiast zabiegi pratotechniczne są efektem działalności rolnika
i decydują w bardzo duŜym stopniu o produkcyjności uŜytków zielonych.
Aktualnie decyzja odnośnie renowacji uŜytków zielonych podejmowana jest wyłącznie
na płaszczyźnie gospodarstwa, w zaleŜności od zapotrzebowania na wysokojakościową paszę dla
przeŜuwaczy. Spośród aktywnych metod renowacji uŜytków zielonych wyróŜnia się podsiew (tzw.
częściową renowację darni) oraz zasiew (tzw. całkowitą renowację darni) [Goliński 1998].
O skuteczności podsiewu decyduje wiele czynników, z których najwaŜniejszym jest technika
wykonania tego zabiegu. W tym zakresie nowym elementem jest stosowanie specjalnych
siewników wprowadzających nasiona bezpośrednio do gleby przy pomocy róŜnych sekcji
wysiewających, np. talerzowych, noŜowych lub redlicowych, w połączeniu z odpowiednim
przygotowaniem darni oraz pielęgnacją runi po wykonaniu zabiegu [Goliński 2003].
W powodzeniu podsiewu ogromne znaczenie ma dobór odpowiednich gatunków oraz odmian
hodowlanych, wyróŜniających się zdolnością szybkiej instalacji w starej darni. Nowością jest
niewątpliwie stosowanie do podsiewu mieszanek odmianowych Ŝycicy trwałej [Goliński
i Kozłowski 2003]. W doborze traw do podsiewu aktualnym trendem jest wykorzystanie
gatunków krótkotrwałych, tj. Ŝycicy wielokwiatowej, mieszańcowej oraz festulolium, mimo
konieczności częstszego ich wsiewania w ruń trwałych łąk.
Metoda podsiewu umoŜliwia równieŜ wzbogacanie runi uŜytków zielonych w rośliny
motylkowate. Skuteczność podsiewu w przypadku tej grupy roślin zwiększają róŜne zabiegi
ograniczające konkurencyjność darni pierwotnej [Goliński 2001]. Okazuje się, Ŝe najlepszą
efektywność wprowadzania koniczyny białej do runi pastwisk uzyskuje się stosując przed
podsiewem glebogryzarkę. Innowacją zwiększającą skuteczność podsiewu uŜytków zielonych,
szczególnie koniczynami, jest wielowarstwowe otoczkowanie nasion, m.in. w systemie Agricote.
Dzięki zaopatrzeniu nasion w odpowiednie szczepy Rhizobium, makro- i mikroelementy, fungicydy
oraz stymulatory wzrostu siewki odznaczają się większą konkurencyjnością w stosunku
do roślinności ze starej darni.
W całkowitej renowacji darni, polegającej na zniszczeniu starej roślinności i wysiewie nowej
mieszanki, propaguje się tzw. „orkę chemiczną” z wykorzystaniem herbicydów nieselektywnych.
W metodzie tej konieczne jest jednak posiadanie specjalistycznych siewników do siewów
bezpośrednich, takich samych jak w metodzie podsiewu. W razie ich braku zaleca się uprawę
powierzchniową poprzez płytkie spulchnienie gleby glebogryzarką i wysiew nasion siewnikiem
tradycyjnym. Innym waŜnym elementem skuteczności całkowitej renowacji darni jest właściwy
dobór komponentów do mieszanek. Zestaw gatunków w mieszance powinien uwzględniać warunki
siedliskowe oraz zamierzony sposób, okres i intensywność uŜytkowania. Nowością w tych
kompozycjach jest stosowanie kilku zróŜnicowanych fenologicznie odmian poszczególnych
gatunków traw i motylkowatych oraz uwzględnianie specyfiki ich składu chemicznego,
pozwalającego sterować produkcją runi o zwiększonej zawartości energii, białka lub włókna
[Goliński i wsp. 2005].
Aktualnie nie ma szczegółowych danych odnośnie skali renowacji trwałych uŜytków
zielonych oraz zasiewów mieszanek motylkowato-trawiastych na gruntach ornych. Na podstawie
informacji z Polskiej Izby Nasiennej odnośnie ilości i struktury zuŜycia materiału siewnego traw
i roślin motylkowatych moŜna szacować, Ŝe w ostatnich trzech latach mieszanki nasienne
wysiewane są na powierzchni 85000 ha rocznie, z czego około połowa jest przeznaczona do
renowacji trwałych uŜytków zielonych [Goliński 2007]. W specjalistycznych gospodarstwach
mlecznych uŜytki zielone są systematycznie odnawiane co 5-6 lat. W sytuacji pojawienia się
czynników degradujących łąki i pastwiska renowację wykonuje się częściej. Uzupełnieniem bazy
paszowej są mieszanki motylkowato-trawiaste i zasiewy traw na gruntach ornych. Ich uprawa
jest konkurencyjna do uprawy kukurydzy. Ze względu na specyfikę warunków siedliskowych
przemienne uŜytki zielone są częściej zakładane w Polsce północnej i wschodniej, niŜ
w centralnej i zachodniej, gdzie dominuje uprawa kukurydzy [Goliński 2007]. Tendencja
do zwiększenia uprawy kukurydzy w gospodarstwach mlecznych w ostatnich latach przejawia się
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w pojawianiu się na rynku nowych odmian dostosowanych do regionów o krótszym okresie
wegetacji oraz w latach, gdy występują okresy suszy obniŜające plon uŜytków zielonych.
Specjalizacja produkcji zwierzęcej wymusza inną organizację bazy paszowej.
Jej następstwem jest zwykle poprawa gospodarowania na uŜytkach zielonych oraz spadek
ziemiochłonności chowu danego gatunku zwierząt. Zdaniem Okularczyk [2000], polaryzacja stad
w Polsce postępować będzie w kierunku gospodarstw o obsadzie zwanej potocznie parytetową,
to znaczy taką, z której dochód rolniczy rodziny rolnika będzie co najmniej porównywalny do
średniej płacy pozarolniczej. Obsada ta zaleŜy od wydajności krów, która z kolei determinowana
jest w duŜym stopniu efektywnością produkcji i jakością pasz z uŜytków zielonych. W przypadku
krów bardzo wydajnych (8500 kg mleka rocznie) obsada parytetowa wynosi 15 sztuk, natomiast
jeśli ilość mleka pozyskanego od krowy nie przekracza 3500 kg, wskaźnik ten wzrasta do 38
sztuk [Okularczyk 2000].
Wypas zwierząt na pastwisku jest najbardziej efektywnym sposobem eksploatacji
uŜytków zielonych w okresie wegetacji. Dobrze urządzone pastwisko i prawidłowy harmonogram
wypasu stada są warunkiem uzyskania wysokich plonów taniej i wartościowej zielonki oraz
duŜych efektów w produkcji mleka. W wypasach rotacyjnych waŜny jest odpowiedni sposób
wypasu, czas spasania kwatery oraz prawidłowe obciąŜenie pastwiska. Na dobrych pastwiskach
obciąŜenie nie powinno być większe niŜ 20-25 ton Ŝywej wagi na 1 ha [Goliński 2004].
Alternatywą Ŝywienia pastwiskowego krów mlecznych, szczególnie wysokowydajnych, jest
system TMR. Jego upowszechnianie się w specjalistycznych fermach mlecznych jest m.in.
powodem zmniejszania się w ostatnich latach w Polsce powierzchni pastwisk. Atutami pastwisk
w Ŝywieniu bydła mlecznego, mimo obniŜenia się jednostkowej wydajności od krowy,
są względy ekonomiczne, poprawa zdrowotności i dobrostanu krów, a zwłaszcza lepsza, z punktu
widzenia konsumenta, jakość mleka, m.in. dzięki zwiększonej zawartości nienasyconych kwasów
tłuszczowych.
Termin wypasu i koszenia runi jest jednym z waŜnych czynników decydujących o ilości
i jakości pasz z uŜytków zielonych. Pastwiska naleŜy spasać w stadium dojrzałości pastwiskowej
runi, natomiast łąki powinno się kosić w stadium dojrzałości kośnej. Niezwykle waŜnym
problemem w prawidłowym uŜytkowaniu łąk jest wyznaczenie właściwego terminu koszenia
pierwszego odrostu ze względu na zróŜnicowaną szybkość rozwoju komponentów runi oraz duŜy
udział pędów generatywnych w plonie. Przyjmuje się, Ŝe do koszenia naleŜy przystąpić
w momencie wykłoszenia się 50% pędów generatywnych traw, dominujących w poroście
łąkowym. Tylko zastosowanie wysokowydajnych maszyn umoŜliwi przestrzeganie optymalnego
terminu koszenia łąk i sprawne przeprowadzenie “zielonych Ŝniw”. Termin koszenia pierwszego
odrostu decyduje takŜe o częstotliwości zbioru [Goliński 2004].
W procesie zbioru łąk waŜnym elementem jest wysokość i jakość ścinania roślin.
Wykonanie koszenia runi na wysokości poniŜej 5 cm osłabia odrastanie roślin łąkowych poprzez
obniŜenie zawartości cukrów zapasowych w dolnych częściach pędów. Pozorna korzyść związana
z większym plonem zbieranego odrostu spowoduje negatywny efekt w postaci osłabienia tempa
odrastania i zakłócenia konkurencyjności pomiędzy komponentami wielogatunkowej runi.
Odpowiednia technologia konserwacji runi łąkowej jest jednym z waŜnych elementów procesu
produkcji pasz dla przeŜuwaczy [Goliński 2004]. Konieczność konserwacji występuje szczególnie
wiosną, gdy tempo przyrastania runi i plon odrostu są największe. Aktualnie ze wszech miar
zalecanym sposobem gromadzenia paszy z uŜytków zielonych jest kiszenie. O stopniu
wykorzystania składników pokarmowych w Ŝywieniu przeŜuwaczy decyduje jednak jakość
kiszonek, która jest uzaleŜniona od przebiegu procesu konserwacji.
Z punktu widzenia surowców rynkowych, które są efektem przetworzenia pasz
z uŜytków zielonych, obok mleka naleŜy odnotować mięso i wełnę. Porównując lata 1991-95
i 2007, odnotowano w produkcji Ŝywca ogromny spadek: wołowego z 2524 do 1338 tys. sztuk,
baraniego z 1519 do 177 tys. sztuk oraz końskiego z 106 do 62 tysięcy sztuk [GUS 2008]. Warto
jednak odnotować, Ŝe od 2005 r. produkcja Ŝywca wołowego ma tendencję wzrostową. Z kolei
produkcja wełny systematycznie spada i nie ma duŜego znaczenia na rynku surowców
zwierzęcych.
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Racjonalna produkcja Ŝywca wołowego, baraniego, koziego i końskiego powinna opierać
się o pastwiska. Ograniczone nakłady na nawoŜenie i pielęgnację są charakterystyczne dla
wypasu bezplanowego na pastwiskach ogrodzonych. W tym sposobie wykorzystania pastwisk
zwierzęta mają moŜliwość przemieszczania się na wyznaczonej stałym ogrodzeniem powierzchni
przez cały sezon wypasowy. Pastwiska takie cechują się niską wydajnością i wartością
pokarmową runi, ale jednocześnie wyróŜniają się niskimi kosztami krańcowymi produkcji paszy
[Goliński 2004]. ToteŜ stanowią optymalną technologię, gdy czynnikiem ograniczającym nie jest
ziemia. Okazuje się bowiem, Ŝe nawet niskie plonowanie uŜytków zielonych na poziomie 200 dt
zielonki z hektara moŜe przynosić gospodarstwu rodzinnemu prowadzącemu chów bydła
mięsnego wysokie dochody [Nietupski, 1996]. JednakŜe warunkiem ich uzyskania na poziomie
dochodu parytetowego w wysokości 12500 zł obliczonego dla 1995 r. była produkcja pasz na co
najmniej 60 ha uŜytków zielonych, gdyŜ dochód rolniczy netto z 1 ha ziemi okazał się przy tym
areale najwyŜszy. Zatem taki obszar uŜytków zielonych naleŜy uznać jako optymalny dla
produkcji pasz w chowie bydła mięsnego w warunkach Sudetów.
Aktualnie popularny staje się wypas ciągły, który jest modyfikacją prowadzenia wypasu
na duŜej powierzchni ograniczonej stałym ogrodzeniem. Istotą jego są znaczne nakłady na
nawoŜenie i utrzymywanie typowej dla danej grupy zwierząt wysokości runi poprzez
modyfikacje obsady za pomocą ilości zwierząt w stadzie [Goliński i wsp. 2008]. Obsadę
w wypasie ciągłym przy stałej liczbie zwierząt w stadzie moŜna takŜe regulować zmianami
powierzchni spasania, wykorzystując w tym celu ogrodzenie przenośne.
W warunkach niskonakładowego gospodarowania na uŜytkach zielonych w ostatnich
latach, takŜe w Polsce, zwiększa się znaczenie całorocznego utrzymywania bydła mięsnego
na pastwiskach. W sprzyjających warunkach pogodowych istnieją moŜliwości spasania runi
w okresie późnej jesieni i na początku zimy, w połączeniu z podawaniem pasz konserwowanych
w razie zalegania okrywy śnieŜnej na powierzchni pastwiska [Opitz von Boberfeld 1997].
Z ekstensywnym uŜytkowaniem pastwisk ściśle związane jest opóźnianie terminu zbioru odrostu.
Czynnik ten jest przyczyną pogarszania się wartości pokarmowej runi pobieranej przez pasące się
zwierzęta [Opitz von Boberfeld i wsp. 2006]. Okazuje się jednak, Ŝe zawartość mikotoksyn
w runi pastwisk zimowych w związku z występowaniem na roślinach grzybów
przechowalnianych i fuzaryjnych nie jest wysoka, a tym samym nie stanowi czynnika
ograniczającego upowszechnianie się tej technologii w naszym kraju [Goliński i wsp. 2006].
W ekstensywnym wykorzystaniu uŜytków zielonych jedną z najprostszych technologii
jest wypas pasterski owiec, prowadzony na nieograniczonej ogrodzeniem powierzchni uŜytków
zielonych, najczęściej górskich. Nakłady związane z przetwarzaniem runi w surowce zwierzęce
obejmują pracę dotyczącą nadzorowania stada zwierząt przez człowieka. Brak jest natomiast
nakładów na nawoŜenie i pielęgnację pastwisk, poza koszarzeniem zwierząt [Goliński 2004].
Produkcję owczarską charakteryzuje duŜa zdolność przystosowania się do zmiennych warunków
środowiskowych, dobre wykorzystanie pasz trawiastych, zdolność pokonywania duŜych
odległości i poszukiwania paszy na pastwiskach zlokalizowanych w terenach trudnych oraz małe
wymagania co do budynków i odpowiednich urządzeń.
Wykorzystanie uŜytków zielonych w tuczu jagniąt sprowadza się w tradycyjnym
systemie do chowu maciorek z wykotem wiosennym, odsadzeniem jagniąt w wieku 10-12
tygodni i ich tuczu końcowym na pastwisku przez 6-7 miesięcy. Niekiedy stosuje się wczesne
odsadzenie jagniąt po 4-5 tygodniach. Efektywność tuczu jagniąt zaleŜy od ceny Ŝywca, kosztów
paszy pastwiskowej, pracy, wskaźnika urodzeń. Na efektywność tuczu jagniąt wpływa takŜe
sposób wypasu. W tym względzie stwierdzono duŜe znaczenie wypasu ciągłego [Kłos i Goliński
2000].
Pasza trawiasta posiada podstawowe znaczenie w Ŝywieniu koni przeznaczonych na
mięso. JednakŜe warunkiem szerokiego zastosowania tej technologii jest popyt rynku na koninę.
Wypas koni na pastwiskach charakteryzuje się niską obsadą, a w przypadku systemów
kwaterowych duŜymi kwaterami. W Polsce ta technologia przetwarzania pasz z łąk i pastwisk nie
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ma duŜego znaczenia. Są jednak kraje na świecie, gdzie moŜliwości zbytu mięsa końskiego
są nieograniczone [Goliński 2004].
Coraz większe znaczenie posiada przetwarzanie pasz z uŜytków zielonych na mięso
poprzez chów zwierzyny płowej. Spośród tych technologii w Polsce największe znaczenie
posiada chów danieli. MoŜe być on prowadzony w niekorzystnych warunkach klimatycznych
przy braku nakładów kapitałowych na budynki. Jedynie zimą poŜądane są dla zwierząt wiaty,
paśniki oraz dostęp do wody. Technologia ta cechuje się niskimi nakładami pracy i duŜymi
wymaganiami powierzchni uŜytków zielonych [Goliński 2004]. Obsada zwierząt nie powinna
przekraczać 8 sztuk na hektar. Główne dochody pochodzą ze sprzedaŜy cieląt w wieku 15-18
miesięcy. SprzedaŜ skór i samic starszych ma mniejsze znaczenie w rachunku opłacalności
chowu. Technologię tą charakteryzuje duŜe ryzyko sprzedaŜy mięsa ze względu na
nieustabilizowany rynek.
Pasze z uŜytków zielonych mogą być równieŜ przetwarzane na mięso przez zwierzęta
monogastryczne. Pasze te stanowią jednak dodatek do dawki pokarmowej lub w formie suszu są
komponentem pełnoporcjowych pasz treściwych. ToteŜ znajdują one wykorzystanie w Ŝywieniu
trzody chlewnej i drobiu. Skarmianie runi w chowie świń, zwłaszcza na pastwiskach, ze względu
na coraz bardziej popularne Ŝywienie paszami suchymi ma znaczenie uboczne. Natomiast
w chowie drobiu karmienie zielonkami odgrywa w niektórych gałęziach produkcji waŜną rolę.
Dobre efekty ekonomiczne uzyskuje się z przetwarzania paszy trawiastej na mięso w chowie
gęsi, które wypasa się na specjalnych pastwiskach [Goliński 2004]. Interesującą alternatywą
wykorzystania mniejszych powierzchniowo pastwisk w naszym kraju jest takŜe chów strusi.
Na uŜytkach zielonych pozyskiwana ruń jest wykorzystywana do bezpośredniego
skarmiania lub jako surowiec do konserwacji. W celu spienięŜenia plonu z uŜytków zielonych
pasze muszą więc być przetworzone w rynkowe surowce zwierzęce. Okazuje się, Ŝe w pewnych
uwarunkowaniach uŜytki zielone stają się „uprawami” towarowymi. Dzieje się tak w przypadku
produkcji siana na sprzedaŜ. Koncentracja chowu bydła, zwłaszcza mlecznego, powoduje,
Ŝe w pewnych regionach odczuwalne są coraz częściej niedobory pasz podstawowych, które
moŜna pokryć poprzez ich zakup na rynku. Coraz częściej dochodzi więc do transakcji
handlowych dotyczących głównie siana i kiszonek z runi przywiędniętej w formie balotów, które
są łatwe w transporcie. Jak podaje GUS [2008], średnie ceny siana łąkowego w 2007 roku
wyniosły 34,44 zł/dt. Innym przykładem traktowania runi uŜytków zielonych jako surowca
rynkowego jest jej wykorzystanie do produkcji suszu. Nowoczesne wysokowydajne suszarnie
w celu zabezpieczenia bazy surowcowej oferują określone ceny dla dostawców siana lub
podsuszonej runi, uzaleŜniając ich poziom od zawartości suchej masy.
Wykorzystanie pozapaszowe uŜytków zielonych
Jednym z przykładów pozapaszowego wykorzystania uŜytków zielonych są łąki
ściółkowe. Są one zlokalizowane na terenach silnie uwilgotnionych przez większą część roku,
z których wysoko plonujący, na ogół jeden odrost, złoŜony z małowartościowych pod względem
paszowym, słomiastych, niekiedy trujących roślin, moŜe być przeznaczany na ściółkę w chowie
przeŜuwaczy [Kozłowski i wsp. 2000]. Najczęściej sytuacja taka występuje w rejonach z duŜym
udziałem trwałych uŜytków zielonych w strukturze uŜytków rolnych oraz w warunkach
stosowania ściołowych systemów chowu zwierząt gospodarskich. Alternatywą dla słomy
zboŜowej moŜe być wówczas siano z tzw. łąk ściółkowych, których głównymi komponentami,
obok turzyc i innych gatunków z rodziny ciborowatych, są trawy higrofilne, np. manny, mozga
trzcinowata. Chłonność cieczy w stosunku do masy materiału ściółkowego ocenia się
w przypadku siana z łąk ściółkowych w zakresie 180-260%. Okazuje się, Ŝe tego typu ściółka
w niewielkim stopniu ustępuje słomie zboŜowej, dla której wskaźnik ten wynosi 220-240%
[Armbruster i Elsässer 1997]. Łąki ściółkowe występują często na terenach chronionego
krajobrazu, w rezerwatach i parkach narodowych.
W dobie kryzysu energetycznego i troski o środowisko poszukuje się
niekonwencjonalnych a odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście niezwykle interesujące
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okazują się uŜytki zielone i trawy, nie tylko rodzimego pochodzenia. Istnieją juŜ bowiem
technologiczne moŜliwości spalania słomy zboŜowej, a takŜe nadziemnej biomasy traw
pochodzących ze zbiorowisk łąkowych lub specjalnych upraw niektórych gatunków.
Newralgicznym momentem dla takiego wykorzystania traw jest ich zdolność plonotwórcza
i skład chemiczny. Jak się okazuje, kaloryczność 100 g próbki tylko w odniesieniu do celulozy
i lignin przedstawia się następująco: biomasa trzciny pospolitej - 217,13 kcal, słoma Ŝyta
ozimego - 216,18 kcal, siano łąkowe - 127,80 kcal [Kozłowski i wsp. 2000]. Głównym
mankamentem traw jako masy opałowej jest duŜa zawartość azotu, co powoduje tworzenie się
w wyniku spalania szkodliwych dla środowiska tlenków tego składnika. W wyniku
udoskonalonych procesów spalania moŜna zapobiec ich powstawaniu. MoŜliwości
wykorzystania niektórych gatunków traw jako surowca energetycznego są uzaleŜnione w duŜej
mierze od terminu i sposobu zbioru surowca, jego przerobu i techniki spalania, a przede
wszystkim od odpowiedniego ich wysuszenia. Biomasa traw o zawartości poniŜej 80% s.m. nie
nadaje się do spalania. WaŜna jest równieŜ forma spalanego surowca trawiastego. W wyniku
spalania 1 kg nieprzetworzonej masy trzciny pospolitej przy zawartości 10% wody moŜna
uzyskać 3700 kcal ciepła z całkowitej wartości kalorycznej, którą szacuje się na poziomie 4500
kcal. Jednak technologicznie zmieniona masa 1 kg trzciny w postaci brykietów daje nawet 6500
kcal ciepła [Armbruster i Elsässer 1997]. Parametry opałowe takich traw jak trzcina pospolita,
mozga trzcinowata, gatunki z rodzaju Miscanthus, są zbliŜone do słomy zboŜowej. Na terenach
chronionego krajobrazu, w otulinach zbiorników wodnych i na rozlewiskach, m.in. w Europie
Zachodniej, coraz częściej pozyskuje się biomasę trawiastą z przeznaczeniem na opał. Ostatnio
próbuje się wykorzystywać łąki ściółkowe w celu produkcji energii. Przyjmuje się, Ŝe moc 1 MW
energii moŜna uzyskać z 900-1000 ton surowca opałowego z tego typu łąk [Armbruster i Elsässer
1997].
O wykorzystaniu traw do produkcji biogazu decyduje jednostkowa wydajność metanu
oraz plon biomasy. Jak podają Lemmer i Oechsner [2001], w odniesieniu do 1 kg s.m., produkcja
metanu z biomasy pochodzącej ze zbiorowisk trawiastych zlokalizowanych na obszarach
chronionego krajobrazu wynosi 0,08 m3, z kiszonki z runi łąkowej w warunkach ekstensywnego
uŜytkowania 0,22 m3, runi trawnikowej 0,26 m3, kiszonki z kukurydzy 0,30 m3, a kiszonki z traw
w uprawie polowej 0,39 m3. Okazuje się, Ŝe do produkcji biogazu najlepiej nadaje się ruń
z intensywnie uŜytkowanych czterokośnych łąk oraz zasiewów traw na gruntach ornych [Benke
2006, Gröblinghoff i wsp. 2007]. JednakŜe zróŜnicowana zawartość suchej masy w plonie
poszczególnych odrostów w okresie wegetacji umoŜliwia uzyskanie z runi trawiastej koszonej
w fazie początku kwitnienia tylko około 100 m3 biogazu w przeliczeniu na 1 tonę, podczas gdy
z kukurydzy zbieranej w fazie dojrzałości woskowej ziarna aŜ 180 m3/t [Lemmer i Oechsner
2001]. Jak podaje Weiland [2007], kukurydza stanowiąc bardziej jednorodny surowiec jest
przetwarzana w biogazowni w 90%, podczas gdy trawy jedynie na poziomie około 50%.
W świetle najnowszych badań z tego zakresu [Gröblinghoff i wsp. 2007] wynika, Ŝe ruń trwałych
uŜytków zielonych oraz traw w uprawie polowej posiada potencjał produkcji metanu na poziomie
4000-4400 m3/ha, co odpowiada średnio plonującym uprawom kukurydzy. Jak donoszą Amon
i wsp. [2003], z wysoko plonujących upraw kukurydzy moŜna uzyskać nawet 12000 m3 metanu
w przeliczeniu na hektar, czyli 3-krotnie więcej w porównaniu do runi pozyskanej z 1 ha
intensywnych uŜytków zielonych. W kontekście przydatności traw do celów energetycznych,
zwłaszcza do produkcji biogazu, istotny jest ich potencjał plonowania w określonych warunkach
siedliskowych. Okazuje się, Ŝe w naszym kraju jest on dostatecznie wysoki, aby zapewnić dobrą
bazę surowcową dla biogazowni [Goliński i Jokś 2007]. JednakŜe przetwarzanie w naszym kraju
runi i kiszonki z traw w biogazowniach, podobnie jak biomasy innych roślin uprawnych, jest
aktualnie nieopłacalne. Rozstrzygające w tym względzie są stosunkowo niskie ceny energii
elektrycznej i cieplnej oraz duŜe koszty inwestycyjne na budowę biogazowni w aspekcie dobrej
rentowności produkcji mleka i Ŝywca wołowego. Przetworzenie traw na biogaz zapewnia tylko
około 24% przychodu uzyskanego z tytułu ich paszowego wykorzystania w chowie krów
mlecznych [Goliński i Jokś 2007].
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UŜytki zielone nie wykorzystywane do produkcji paszy mogą być źródłem surowca do
produkcji biopaliw drugiej generacji. Niezbędne jest jednak w tym przypadku zastosowanie
nowatorskich technologii, efektem których będzie uzyskanie ze zdrewniałych materiałów o duŜej
koncentracji celulozy i lignin paliw węglowodorowych.
W naszym kraju jako materiał budulcowy moŜe być wykorzystywana trzcina pospolita.
Mimo wielu nowoczesnych technologii w budownictwie zainteresowanie tym gatunkiem ciągle
istnieje. RóŜna jest wielkość plonu zbieranego z trzcinowisk. Sawicki [1999] podaje,
Ŝe przeciętnie 1 hektar szuwaru trzciny pospolitej dostarcza od 12,9 do 70,8 t s.m. Do celów
budowlanych wykorzystuje się przede wszystkim całe pędy nadziemne trzciny, a takŜe innych
podobnych w budowie morfologicznej gatunków. Aktualnie w naszej strefie klimatycznej
większe znaczenie posiada rozdrobniona masa roślinna traw, którą w procesie obróbki
technologicznej dodaje się do róŜnych materiałów budowlanych, płyt, elementów izolacyjnych
zastępujących styropian i inne tworzywa.
Rynkowy charakter mają takŜe inne dobra pozyskiwane przez człowieka z uŜytków
zielonych. Jednym z nich jest poŜytek pszczeli, szczególnie obfity na łąkach ziołowych. Jak
podają Wilkaniec i wsp. [1996], zapas miodowy roślin miododajnych łąk województwa pilskiego
bez doliny Noteci wynosi 253 kg/ha i przewyŜsza o 13% zapas miodowy roślin uprawnych.
Bogactwo florystyczne łąk jest takŜe doskonałym zapleczem w pozyskiwaniu surowców
zielarskich poprzez zbieractwo rzadkich, nie uprawianych na plantacjach roślin zielarskich.
Uwarunkowania socjoekonomiczne wykorzystania uŜytków zielonych
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku sytuacja polskiego
rolnictwa uległa duŜym zmianom. Z punktu widzenia czynników polityki rolnej
determinujących paszowe i pozapaszowe wykorzystanie uŜytków zielonych warto podkreślić
następujące elementy:
• dopłaty bezpośrednie, które w przeliczeniu na 1 ha uŜytków zielonych w latach 20042006 wyniosły odpowiednio, 25%, 30%, 35% poziomu EU-15. W 2007 r. dopłaty
zdywersyfikowano, wyodrębniając jednolitą płatność obszarową oraz płatności
uzupełniające. Jednolita płatność obszarowa (JPO) wyniosła 301,54 zł/ha. Warunkiem jej
uzyskania było paszowe wykorzystanie uŜytków zielonych, czyli przynajmniej 1-krotne
koszenie lub wypas zwierząt. Dodatkowo w 2007 r. wprowadzono uzupełniającą
płatność obszarową (UPO) tzw. płatność zwierzęcą, jako wsparcie z tytułu utrzymywania
bydła, owiec, kóz i koni w celu przyczynienia się do polepszenia jakości uŜytków
zielonych, poprawy bioróŜnorodności środowiska oraz pozytywnego wpływu na
ekosystem i krajobraz obszarów wiejskich. W ubiegłym roku wyniosła ona 438,76 zł/ha.
• płatności w pakietach rolnośrodowiskowych, których celem jest finansowanie
programów ochrony środowiska i krajobrazu rolniczego. Wiele z tych programów
dotyczy uŜytków zielonych. W latach 2004-2005 przeznaczono na te programy 5 mld
EUR. Środkami tymi finansowano róŜne działalności na terenach 420 biotopów,
posiadających z punktu widzenia UE szczególne znaczenie dla ochrony przyrody
i wchodzących w skład programu Natura 2000, obejmujących około 21% powierzchni
kraju. Aktualnie pakiety rolnośrodowiskowe obejmujące uŜytki zielone dotyczą
utrzymania ekstensywnych łąk (jednokośnych i dwukośnych) i ekstensywnych pastwisk
(murawy kserotermiczne, pastwiska górskie), ochrony zagroŜonych gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych poza obszarem Natura 2000 (m.in. łąki trzęślicowe
i selernicowe, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeŜe). Specyficzne dla
poszczególnych wariantów w pakietach rolnośrodowiskowych płatności wynoszą od 500
do 1200 zł/ha.
• programy pomocowe dotyczące modernizacji produkcji mleka, na przykład zakup
maszyn do produkcji, zbioru, konserwacji pasz, zakładanie i odnawianie pastwisk, itd.,
jak równieŜ restrukturyzacji gospodarstw nastawionych na produkcję mięsa wołowego
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i owiec. Pomoc unijna obejmowała dofinansowanie inwestycji w tym sektorze,
np. w programie SAPARD do 37,5% wartości inwestycji.
wzrost cen mleka i mięsa wołowego na rynku, a poprzez to poprawa opłacalności
technologii przetwarzania pasz w rynkowe surowce zwierzęce. Elementy te przyczyniły
się do zwiększenia eksportu i stabilizacji rynku.
Wnioski

1.
2.

3.

Polska dysponuje duŜymi zasobami paszowymi na trwałych uŜytkach zielonych, które są
tylko częściowo wykorzystywane.
Korzystna sytuacja na rynku surowców zwierzęcych, które są efektem chowu
przeŜuwaczy, będzie stymulować znaczenie uŜytków zielonych jako paszowisk, zwłaszcza
w siedliskach o wysokim potencjale plonotwórczym.
W przyszłości będzie wzrastać znaczenie pozapaszowego wykorzystania uŜytków
zielonych, szczególnie do produkcji biomasy na cele energetyczne.
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Abstract
The aim of this work is to define the perspectives of grassland utilization in Poland. In
the analysis of this problem were considered: the actual status of permanent meadows and
pastures in our country, their productivity potential and livestock capacity determined mainly the
intensity of fodder production on grasslands. In the work the direction and possibilities of fodder
and non-fodder utilization of grasslands were characterized. It turned out, that Poland has large
fodder resources on permanent grassland, which are only partially utilized. The favorable
situation on the market of animal products, which are the effect of ruminants keeping, will be
stimulating the role of grasslands as a fodder basis, particularly in high yield potential sites.
In the future the non-fodder utilization of grassland will be increase, mainly biomass production
for energy purposes.
Key words: grassland, fodder production, biomass
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Cechy funkcjonalne w hodowli bydła mlecznego
Zenon Nogalski

Streszczenie
W pracy scharakteryzowano cechy funkcjonalne bydła mlecznego bazując na rasie
holsztyńsko-fryzyjskiej, u której intensywna selekcja na wysoką produkcję spowodowała
nasilone występowanie zaburzeń przemiany materii, schorzeń nóg, racic i wymienia oraz
problemy w rozrodzie. Skutecznym środkiem przeciwdziałania tym niekorzystnym efektom jest
uwzględnianie w pracy hodowlanej, oprócz cech produkcyjnych, równieŜ cech funkcjonalnych.
Dotyczą one róŜnych właściwości (funkcji) organizmu i wiąŜą się głównie z płodnością
i zdrowiem krów. Dobre stado powinno posiadać krowy zdrowe, łatwe w obsłudze, produkujące
duŜo mleka przez wiele laktacji. Oprócz opłacalności produkcji, uwzględnianie cech
funkcjonalnych w hodowli zwierząt przyczynia się do poprawy etycznego aspektu tej dziedziny
rolnictwa i związanej z tym akceptacji społeczeństwa.
Słowa kluczowe: bydło mleczne, cechy funkcjonalne, łatwość wycieleń, śmiertelność cieląt
Wprowadzenie
W ostatnich dziesięcioleciach w krajach rozwiniętych obserwowano dynamiczny wzrost
wydajności mlecznej krów. Roczny postęp w cechach produkcyjnych w czołowych populacjach
bydła czarno-białego wynosi około 2-3%. W populacjach bydła holsztyńsko-fryzyjskiego
w USA, Holandii i Włoszech w latach 1980-1992 roczny wzrost wydajności białka wyniósł
+3 kg. Wysoki poziom produkcji osiągany jest poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod
genetyki populacji, powszechną inseminację, wprowadzanie nowoczesnych metod Ŝywienia oraz
poprawę warunków utrzymania i doju. RównieŜ w naszym kraju obserwujemy w ostatnich latach
wyraźny wzrost produkcyjności krów. Przy średniej wydajności od krowy w populacji masowej
szacowanej na 4,3 tys. litrów, w ponad stu oborach bydła czarno-białego średnia wydajność
od krowy przekracza 9 tys. litrów.
Efektem zwiększenia wydajności jednostkowej krowy jest wzrost efektywności
biologicznej (stosunek ilości składników pokarmowych dostarczonych z paszą do ilości
wydalonej w postaci mleka) i ekonomicznej. Wzrostowi dochodów hodowcy towarzyszy jednak
szereg niekorzystnych zjawisk. Na intensywną selekcję, zwierzęta reagują nie tylko wyŜszą
produkcyjnością, ale równieŜ nasilonym występowaniem zaburzeń przemiany materii, schorzeń
nóg, racic i wymienia oraz problemami w rozrodzie. Skutkuje to zwiększeniem kosztów leczenia,
częstszym brakowaniem, skróceniem okresu uŜytkowania krów i tym samym ograniczeniem
zysku hodowcy.
Skutecznym środkiem przeciwdziałania niekorzystnym efektom intensywnej selekcji jest
uwzględnianie w pracy hodowlanej, oprócz cech produkcyjnych, równieŜ cech funkcjonalnych.
Dotyczą one róŜnych właściwości (funkcji) organizmu i wiąŜą się głównie z płodnością
i zdrowiem krów (tab.1).
Zdrowotność krów mlecznych to głównie odporność na mastitis. Zajmuje ono drugie
miejsce wśród przyczyn brakowania krów ze stada. Mastitis obniŜa wydajność krów, pogarsza
jakość mleka, podwyŜsza znacząco koszty obsługi i leczenia. W doskonaleniu odporności krów
na mastitis uwzględnia się liczbę komórek somatycznych (LKS), która koreluje silnie dodatnio
z zapaleniem wymienia. Pośrednio w poprawie zdrowotności gruczołu wymieniowego
wykorzystuje się równieŜ cechy pokroju. Najczęściej uwzględnia się rozwój więzadła
środkowego wymienia, wysokość zawieszenia i połoŜenie wymienia. Jakość doju (szybkość
i równomierność oddawania mleka) i temperament krów wpływają na łatwość obsługi. Jest to
waŜne szczególnie w oborach bezuwięziowych, w których krowy zbyt ruchliwe i agresywne
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wprowadzają niepokój w stadzie, często stwarzają problemy przy obsłudze m.in. przy doju.
Obserwuje się ujemny związek temperamentu krów z ich Ŝernością.
Tabela 1.
Cechy funkcjonalne i cechy uwzględniane w ich doskonaleniu
Cecha
Zdrowotność

Zestaw cech do selekcji bezpośredniej i pośredniej
- zdrowotność wymienia (odporność na mastitis): liczba komórek
somatycznych, zawieszenie wymienia, więzadło środkowe wymienia;
- zdrowotność kończyn i racic: ustawienie kończyn, długość przekątnej racicy

Płodność

- wskaźnik niepowtarzalności rui u jałówek, wiek pierwszego unasieniania,
długość okresu usługi (okres od pierwszego krycia do zacielenia), indeks
unasienień
- wpływ bezpośredni: przebieg porodu krów i jałówek zainseminowanych
nasieniem ocenianego buhaja; wpływ pośredni (łatwość wycieleń córek):
przebieg porodu, określany na podstawie wycieleń krów i jałowic
będących córkami ocenianego buhaja;
- ustawienie miednicy i szerokość miednicy
- procent cieląt, które urodziły się martwe lub padły w pierwszej dobie Ŝycia

Łatwość wycieleń

śywotność cieląt
(śmiertelność cieląt)
Łatwość obsługi
Długowieczność

- szybkość doju; temperament (pobudliwość) krów
- zdrowotność wymienia (LKS, budowa wymienia) i kończyn,

Płodność, czyli zdolność do wydawania pełnowartościowego potomstwa wpływa
korzystnie na równomierność i rozmiar produkcji mleka. Dobra płodność wiąŜe się z potencjałem
reprodukcyjnym i wpływa na efektywność produkcji mleka. Płodność decyduje bezpośrednio
o ilości pozyskiwanego mleka i w znaczącym stopniu, będąc jedną z głównych przyczyn
brakowania, o długości uŜytkowania krów. Poprzez liczbę urodzonych cieląt moŜe wpływać na
ostrość selekcji cieliczek i moŜliwości opasowe stada. Ponadto stado o dobrej płodności moŜe
część krów przeznaczyć do produkcji cieląt mięsnych w ramach krzyŜowania towarowego.
Cechy funkcjonalne charakteryzują głównie odporność krowy na warunki, w których jest
ona utrzymywana. NajwaŜniejszą - „uniwersalną” cechą jest długowieczność krów, czyli
wypadkowa oddziaływania pozostałych cech nieprodukcyjnych. W doskonaleniu poziomu tej
cechy w populacji wykorzystuje się przeŜywalność krów do określonego wieku, np. w Szwecji
do trzeciego ocielenia, w USA do siódmego roku Ŝycia (metoda bezpośrednia). Uzyskany wynik
jest zbyt późny dla pracy selekcyjnej, dlatego doskonalenie długości uŜytkowania odbywa się
równieŜ pośrednio poprzez uwzględnienie cech silnie z nią związanych, m.in.: charakter
mleczny, budowa i zawieszenie wymienia, budowa kończyn i racic, LKS.
Długowieczność określana jest najczęściej jako liczba dni pomiędzy datą pierwszego
wycielenia a datą wybrakowania krowy lub jej upadku. Długowieczność określa się teŜ jako
zdolność krowy do pozostawania w stadzie przez określony czas. Jest najwaŜniejszą cechą
funkcjonalną o wybitnie ekonomicznym znaczeniu. Zbyt krótkie uŜytkowanie jest nieopłacalne,
gdyŜ koszt produkcji 1 kg mleka jest bardziej obciąŜony kosztami wychowu jałówki, niŜ przy
dłuŜszym uŜytkowaniu. Koszt uzyskania jałówki reprodukcyjnej wynosi obecnie około 5000 zł.
JeŜeli po wejściu do stada (jałówka - krowa) wyprodukuje przez okres swojego Ŝycia
produkcyjnego (ok. 3 lat) 20.000 kg mleka, to oznacza, Ŝe koszt jej odchowu obciąŜał kaŜdy
kilogram wyprodukowanego przez nią mleka w wysokości 25 groszy (5.000:20.000=25 groszy).
Gdyby pozostała ona w stadzie przez dłuŜszy okres a jej Ŝyciowa produkcja wyniosłaby np. 40
tys. kg to obciąŜenie kosztem wychowu wyniosłoby zaledwie 12,5 grosza.
Śmiertelność okołoporodowa cieląt (perinatal death) jest jedną z cech funkcjonalnych
o wzrastającym znaczeniu w stadach bydła mlecznego. W większości krajów o „martwym
urodzeniu” (ang. stillbirth) mówimy w sytuacji, gdy cielę po przynajmniej 260 dni trwającej
ciąŜy rodzi się martwe lub teŜ nastąpi jego upadek w przeciągu 24 godzin po wycieleniu.
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Wyjątek stanowią Niemcy, Izrael i USA, które do martwych urodzeń wliczają upadki cieląt do 48
godzin po porodzie. Roczne straty spowodowane śmiertelnością okołoporodową cieląt w USA
szacowane są na poziomie 125 mln $ (Mee 2004). Śmiertelność okołoporodowa cieląt na
poziomie 10-13% u cielących się jałówek holsztyńsko-fryzyjskich to międzynarodowy problem
(Philipsson i in. 2006). MoŜe to być efekt intensywnej selekcji na zwiększenie produkcyjności
krów, która powoduje wzrost koncentracji somatotropiny i prolaktyny, hormonów stymulujących
produkcję mleka, przy jednoczesnym obniŜaniu zawartości insuliny działającej hamująco na
produkcję mleka, lecz stymulująco na funkcje rozrodcze (np. rozwój pęcherzyków jajnikowych)
(Gong i in. 2002). Według badań Steinbocka i in. (2003) ilość martwych urodzeń przy
pierwszym wycieleniu w Szwecji, w efekcie importu nasienia buhajów holsztyńsko-fryzyjskich
z USA, w ostatnich 10-15 latach dramatycznie wzrosła z 4 do 10%. Podobnie jest w Danii
(Hansen i in. 2004). W Polsce, oceniając 1317 porodów krów i jałówek holsztyńsko-fryzyjskich
w 5 oborach martwe porody stanowiły 6,07%, w tym u jałówek 10% (Nogalski 2004).
Strata cielęcia, w stadach mlecznych jest szczególnie dotkliwa, gdy jest to wartościowa
genetycznie cieliczka. Zmniejszenie ilości cieląt w stadzie wiąŜe się ze zmniejszeniem ostrości
selekcji wśród jałówek reprodukcyjnych i zwiększeniem wielkości stada matecznego. Przy
znaczącym odsetku martwo urodzonych cieląt i zmniejszonej skuteczności odchowu, całe stado
podstawowe jest zaangaŜowane w reprodukcję, czyli odnowienie stada. Przy niewielkim odsetku
martwych cieląt, efektywnym odchowie, przynajmniej średniej długości uŜytkowania i dobrej
płodności krów, część stada podstawowego moŜna przeznaczyć do krzyŜowania towarowego.
Krowy o nieco niŜszej wartości genetycznej inseminuje się nasieniem buhajów ras mięsnych.
Efektem jest uzyskanie cieląt mieszańców charakteryzujących się bardzo dobrą zdolnością
opasową (wysokie tempo przyrostów, dobre wykorzystanie paszy) i wysoką wartością rzeźną
(korzystny skład tkankowy, wysoka jakość mięsa). W wielu stadach bydła mlecznego cielęta
mieszańcowe stanowią dodatkowy dochód.
Oprócz straty cielęcia śmiertelność okołoporodowa ma konsekwencje w uŜytkowaniu
cielącej się krowy. Wystąpienie martwego urodzenia moŜe wpływać na wydłuŜenie okresu
przestoju poporodowego (Emanuelson, Oltanacu 1998), spadek produkcji mleka (Simerl i in.
1992), zmniejszenie skuteczności zacieleń (Oltanacu i in. 1990), zwiększenie udziału zatrzymań
łoŜyska (Correa i in. 1993), występowanie zapaleń macicy (Markusfeld 1987) i zwiększenie
brakowania krów (Bicalho i in. 2008). Martwe urodzenia istotnie obniŜyły u krów wydajność
mleka, średnio o 589 kg, tłuszczu o 26,4 kg i białka o 14,6 kg, w porównaniu do wydajności
krów, których płód przeŜył pierwszą dobę (Nogalski 2004). Bicalho i in. (2008) uzyskali u krów
po martwym porodzie obniŜkę w produkcji mleka średnio w laktacji -1,1 kg na dzień. Krowy
te produkowały średnio 34,2 kg na dzień, natomiast rodzące Ŝywe cielęta 35,3 kg. ObniŜka
wydajności dotyczyła głównie pierwszego okresu laktacji. Podobnie Berry i in. (2007) uzyskali
od krów po martwym porodzie, w pierwszych 60 dniach laktacji mniej średnio o 51,9 kg mleka.
Skutkiem martwo urodzonych cieląt było równieŜ zwiększenie się liczby komórek somatycznych
w mleku. Bezpośredni wpływ ekonomiczny martwego porodu to równieŜ koszty weterynaryjne
związane z pomocą przy porodzie i koszty terapii poporodowej. Trudny do oszacowania jest
negatywny wpływ psychologiczny martwego cielęcia na „klimat” w gospodarstwie.
Łatwość porodu to cecha funkcjonalna, która warunkuje wydanie na świat Ŝywego
i zdrowego potomstwa oraz jest kluczowym elementem prawidłowej reprodukcji stada. Poród
przedłuŜający się i uciąŜliwy, wymagający pomocy, wyciągania płodu lub rozwiązany poprzez
cesarskie cięcie określany jest jako poród cięŜki (Fourichon i in. 2000). O porodzie normalnym
mówimy, gdy krowa urodzi samodzielnie lub z niewielką pomocą zdrowe, ułoŜone główkowo
cielę i przy tym nie dozna Ŝadnych uszkodzeń.
Zainteresowanie przebiegiem porodu wynika z wielorakich następstw trudnych wycieleń
objawiających się zwiększoną śmiertelnością cieląt, wyŜszym poziomem brakowania krów
w okresie poporodowym, pogorszeniem płodności, spadkiem mleczności i wysokimi kosztami
weterynaryjnymi. Prowadząc kilkuletnie badania w czterech duŜych oborach bydła mlecznego
stwierdzono, Ŝe przeciętna wydajność mleka ECM (mleko o standardowej zawartości energii)
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krów cielących się samodzielnie wyniosła 7084 kg i była wyŜsza średnio o 807 kg od wydajności
krów cielących się bardzo cięŜko, co stanowiło ponad 11 % (Nogalski 2004). ObniŜenie
wydajności, spowodowane trudnym porodem jest tym wyŜsze im wyŜszy jest poziom produkcji
krów. Trudny poród wpływa na jakość cech reprodukcyjnych. WydłuŜa okres spoczynku
poporodowego tj. okresu od wycielenia do pierwszego krycia, zmniejsza skuteczność pierwszego
zabiegu, wydłuŜa okres usługi, czyli czas od pierwszego zabiegu do zacielenia i zwiększa indeks
zacieleń. CięŜkie porody są na fermach mlecznych problemem niedocenianym. Amerykańscy
naukowcy (Dematawewa i Berger 1997) oszacowali straty związane z występowaniem trudnych
porodów w stadach bydła fryzyjskiego, w zaleŜności od porodu na 0,00 $ - poród samodzielny,
50,45 $ - niewielka pomoc, 96,48 $ - konieczna pomoc, 159,82 $ - konieczne uŜycie znacznej
siły i 397,61 $ - poród ekstremalnie trudny. W innych badaniach straty wynikające z trudnych
porodów i niepłodności w stadach mlecznych są trzykrotnie większe, niŜ w stadach mięsnych
(Bellows i in. 2002).
Trudny poród zwiększa śmiertelność okołoporodową cieląt. Spośród potomstwa krów
cielących się bardzo cięŜko - 29,17 % cieląt urodziła się martwa lub padła w pierwszej dobie
Ŝycia (Nogalski 2004), Nix i in. (1998) wykazali 50 % upadków. Malinowski i in. (1983), wysoki
udział martwych urodzeń u krów cielących się cięŜko wyjaśnia zbyt późną interwencją przy
porodzie obsługi lub lekarza weterynarii, czego efektem jest wydłuŜenie czasu porodu
i wystąpienie kwasicy metabolicznej, będącej przyczyną śmierci płodu. Bellows i Lammoglia
(2000) zwiększoną śmiertelność okołoporodową cieląt rodzących się trudno tłumaczą ich
mniejszą wytrzymałością na stres zimna po porodzie, na co wpływ ma obniŜona zawartość
glukozy i podwyŜszona koncentracja cortisolu w surowicy krwi tych cieląt. CięŜki poród osłabia
Ŝywotność cieląt w czasie dalszego odchowu.
Następstwem trudnych porodów jest wyŜszy udział krów rotowanych ze stada
w następującej po porodzie laktacji. Dotyczy to szczególnie pierwiastek. W przeprowadzonych
badaniach, uwzględniających tylko pierwsze wycielenie, stwierdzono 34,6 % brakowań wśród
pierwiastek cielących się bardzo cięŜko i 7,5 % u sztuk cielących się samodzielnie (Nogalski
2004). Łukaszewicz i in. (1987) uzyskali w obrębie najcięŜszych porodów 37 % brakowań krów,
głównie z powodu jałowości.
Minimalizując koszty związane z wytwarzaniem mleka i mięsa modyfikuje się cele
hodowlane, integrując w indeksach selekcyjnych cechy funkcjonalne i produkcyjne (GROEN i in.
1997). Wiele badań, wykonanych głównie za granicą, wykazało istotne zaleŜności między
cechami budowy bydła a schorzeniami gruczołu mlekowego, długością Ŝycia (HAMOEN 1995),
jakością porodu (HOFFMAN i in. 1996) i schorzeniami narządów ruchu (REKLEWSKI i in. 1999).
W krajach o wysokim poziomie hodowli bydła w syntetycznych indeksach selekcyjnych
uwzględnia się cechy pokrojowe, pośrednio wpływające na poprawę cech funkcjonalnych
(KRYCHOWSKI 2003).
Celem hodowlanym obecnie jest wydajna, ale jednocześnie zdrowa i długowieczna
krowa, przynosząca hodowcy maksymalny zysk. Aby to osiągnąć modyfikuje się indeksy
selekcyjne, obniŜając w nich wagę cech produkcyjnych i wprowadzając cechy funkcjonalne.
Szwecja zrobiła to juŜ w 1975 roku, wprowadzając zbiorczy indeks hodowlany uwzględniający
oprócz wydajności mleka i przyrostów dobowych równieŜ cechy budowy, łatwość doju, martwe
urodzenia i płodność krów. W późniejszych latach zbiorcze indeksy wartości hodowlanej
buhajów wprowadzono równieŜ w innych krajach (Rys.1).
Indeksy zbiorcze łączą informacje o wielu cechach (zebranych w podindeksy),
informując takŜe hodowcę o wartości hodowlanej buhaja dla jednej „supercechy”, takiej jak
przykładowo „płodność”. W ostatnim dziesięcioleciu zmieniło się znaczenie podstawowych grup
cech w realizacji celu hodowlanego. Uwzględniając formuły indeksowe w czołowych
populacjach bydła holsztyńsko-fryzyjskiego zauwaŜa się spadek udziału cech produkcyjnych
i wzrost znaczenia zdrowia, płodności i długowieczności. Obecnie na wynik wyceny buhaja,
będącego głównym nośnikiem postępu hodowlanego w populacji, cechy produkcyjne wpływają
w około 53%, zdrowie i płodność w 20%, a wytrzymałość (długowieczność, typ i budowa)
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w około 27% (Rys.1). Zamieszczane w katalogach buhajów wartości indeksów cech
funkcjonalnych ułatwiają farmerom podjęcie decyzji hodowlanych zgodnych z realizowanym
programem hodowlanym i warunkami ekonomicznymi, panującymi w danym kraju.
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Rys.1. Udział poszczególnych cech w indeksach selekcyjnych w wybranych krajach
Stary indeks selekcyjny dla bydła mlecznego w naszym kraju uwzględniał wyłącznie
dwie cechy produkcyjne: wartość hodowlaną dla kg tłuszczu i podwojoną wartość hodowlaną dla
kg białka. Po wieloletnich dyskusjach wypracowano nowy indeks selekcyjny, uwzględniający
równieŜ kilka cech funkcjonalnych. Realizowany obecnie indeks PF „Produkcja
i Funkcjonalność” ma postać:
PF = 0.5 * PI_PROD + 0.3 * PI_POKR + 0.1 * PI_PŁOD + 0.1 * WH_KSOM
gdzie:
• PI_PROD - podindeks produkcyjny
• PI_POKR - podindeks pokrojowy
• PI_PŁOD - podindeks płodności
• WH_KSOM - wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych.
Cechy produkcyjne (50%), typ i budowa (30%), płodność i wartość hodowlana dla
zawartości komórek somatycznych (po 10%) decydują o wyniku wyceny wartości hodowlanej
buhaja mlecznego. Na wartość podindeksu płodności wpływają: wskaźnik niepowtarzalności rui
u jałówek (80%), i wiek pierwszego unasienienia (20%). Niestety nie uwzględniono cech
dotyczących jakości wycieleń, w tym równieŜ śmiertelności okołoporodowej.
Podstawą doskonalenia jest wiarygodna ocena bydła dokonywana na duŜej populacji.
W naszym kraju populacja aktywna stanowi zaledwie 20% (około 550 tys.), podczas gdy na
przykład w Niemczech 84%, Danii 93%, Czechach 96%. My staramy się o uwzględnienie
podstawowych cech funkcjonalnych w doskonaleniu bydła mlecznego, podczas gdy
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w czołowych populacjach rozwaŜa się wprowadzenie do celu hodowlanego cech przyszłości.
Są to: skład mleka (np. zawartość kwasu linolowego, zawartość mocznika, laktozy), wytrwałość
laktacji, kondycja krów, przewodnictwo mleka, odporność na wysoką temperaturę, wpływ na
środowisko – np. produkcja metanu.
Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe współczesna hodowla bydła mlecznego w coraz
większym stopniu kładzie nacisk na cechy nieprodukcyjne. Dobre stado powinno posiadać krowy
zdrowe, produkujące duŜo mleka przez wiele laktacji. Poza wpływem na opłacalność produkcji,
waŜnym jest równieŜ fakt, Ŝe uwzględnianie cech funkcjonalnych w hodowli zwierząt przyczynia
się do poprawy etycznego aspektu tej dziedziny rolnictwa i związanej z tym akceptacji
społeczeństwa.
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Functional Traits of Dairy Cattle
Abstract
The paper focuses on the functional traits of dairy cattle of the Holstein-Friesian breed in
which intensive selection directed towards high productivity resulted in the increased occurrence
of metabolic disorders, leg, foot and udder diseases, and reproductive problems. In order to
effectively counteract these adverse effects as well as to prevent or control the spread of diseases
in cattle herds, breeding work should involve the improvement of both production and functional
traits. Functional traits pertain to various bodily functions and are related primarily to cow
fertility and health. A good herd consists of healthy, easy-to-manage and high-producing cows
providing large quantities of milk for long periods of time. Therefore, in cattle breeding programs
emphasis should be placed not only on production profitability, but also on functional traits, thus
contributing to greater social acceptance of this branch of agriculture.
Key words: dairy cattle, functional traits, calving ease, calf mortality.
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Stan i perspektywy rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce
Józef Tyburski
Rolnictwo ekologiczne trwałym systemem rolniczym
Rozwój intensywnego rolnictwa konwencjonalnego bazuje na takich zaletach tego
systemu jak wysoka wydajność jednostkowa, szeroko rozbudowany system zaopatrzenia
w niezbędne środki produkcji oraz łatwa dostępność fachowego doradztwa, zarówno tego
państwowego poprzez sieć ośrodków doradztwa rolniczego jak i prywatnego, świadczonego
bezpośrednio przez firmy handlujące środkami produkcji (pasze, nawozy, środki ochrony roślin).
Dla producenta rolnego sprawny system zaopatrzenia i doradztwa jest wielkim atutem – nie czuje
się pozostawiony sam sobie ze swoim problemami. Rolnictwo konwencjonalne oparte na
„chemicznych” środkach produkcji spoza gospodarstwa, nazwane przez Rikin’a (1983) „wiekiem
alchemii”, doprowadziło do spektakularnego wzrostu wydajności. JednakŜe takie rolnictwo ma
teŜ swoje ciemne strony – są nimi przede wszystkim obciąŜenie środowiska naturalnego oraz
niska biologiczna jakość płodów rolnych (Brandhuber i Hege 1992, Granstedt i in. 2007,
Granstedt i Tyburski 2006, Hollein i Suchchardt 2004, Smilde 1989, Vogtmann i in. 1996).
ChociaŜ system intensywnego rolnictwa rozwijał się w USA oraz Europie Zachodniej
począwszy od zakończenia II Wojny Światowej, to jego uboczne następstwa zostały rozpoznane
później, a ich uzmysłowienie w świadomości społecznej doprowadziło w latach 70-tych XX
wieku do presji, przede wszystkim wyczulonych na kwestie środowiskowe społeczności krajów
Europy Zachodniej. Wówczas to liczne organizacje pozarządowe zaczęły podwaŜać zasadność
inwestowania społecznych funduszy (pieniędzy podatników) w intensywny system produkcji
rolnej, który jednoznacznie promowały zasady Wspólnej Polityki Rolnej ówczesnej EWG,
a następnie UE. Organizacje te zwracały uwagę na negatywne konsekwencje schemizowanego
rolnictwa, jak wprowadzanie do środowiska syntetycznych środków ochrony roślin oraz
nawozów sztucznych (zanieczyszczenie wód powierzchniowych, gruntowych, gleby), nadmierne
zuŜycie energii kopalin (m.in. efekt cieplarniany), obniŜanie biologicznej jakości Ŝywności
wskutek stosowania środków chemii weterynaryjnej i przetwórstwa spoŜywczego. Uznano przy
tym, Ŝe intensywny sposób gospodarowania nie moŜe być trwałym systemem rolniczym –
degradując wodę i glebę podwaŜa bazę Ŝywieniową na przyszłość. Nic przeto dziwnego,
Ŝe zaczęto poszukiwać alternatywnych metod gospodarowania. Początkowo tymi
poszukiwaniami zajęły się głównie ruchy społeczne, fundacje i inne organizacje pozarządowe,
wszak w powszechnej ocenie instytucji rządowych (tak w Europie jak i w USA), negowanie
zasad intensywnej, rozumianej wówczas jako synonim „nowoczesnej” produkcji rolnej, było
przejawem wstecznictwa, zacofania i odrzucania „naukowych zasad rozwoju”.
Po raz pierwszy terminu rolnictwo trwałe uŜyła pod koniec lat 70-tych Lady Eve Balfour,
współtwórczyni koncepcji rolnictwa organicznego w Wielkiej Brytanii. Jak dotąd najczęściej
przytaczaną definicją rolnictwa trwałego („sustainable agriculture”, zazwyczaj w Polsce
określanego mianem „rolnictwa zrównowaŜonego”), jest ta zaproponowana przez Gips’a:
„rolnictwo trwałe, to takie które nie zagraŜa środowisku, jest wydolne ekonomicznie, społecznie
sprawiedliwe oraz ma ludzkie oblicze” (Gips, 1987). Z kolei Harwood (1990) proponuje
następującą definicję rolnictwa trwałego: „to taki system gospodarowania, który stale dąŜy do
coraz większej uŜyteczności, do coraz większej efektywności wykorzystania zasobów, a takŜe
równowagi ze środowiskiem, a więc jest przyjazny zarówno dla ludzi jak i większości innych
gatunków”.
Przekładając to na język praktyczny, dosyć powszechnie przyjmuje się,
iŜ podstawowymi wyróŜnikami trwałych systemów rolniczych są następujące kryteria:
- środowiskowe (rozumiane jako ochrona zasobów przyrody oraz jakości wody i gleby);
- ekonomiczne (opłacalność produkcji);
- społeczne (wysoka biologiczna jakość Ŝywności i zachowanie miejsc pracy w rolnictwie).
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Istotę trwałych systemów rolniczych moŜna wyrazić takŜe w bardziej uniwersalnej
formule: podstawową ich cechą jest coraz lepsze, pełniejsze wykorzystanie wewnętrznych
zasobów gospodarstwa, a zarazem coraz większy stopień uniezaleŜnienia się od środków
produkcji nabywanych spoza gospodarstwa.
Trwałe systemy rolnicze powstały na róŜnych kontynentach, w róŜnych warunkach
klimatycznych, glebowych i kulturowych na przestrzeni wieków na zasadzie „prób i błędów”.
Współcześnie w naszym regionie klimatycznym i kulturowym najpełniej zasady trwałych
systemów rolniczych spełnia rolnictwo ekologiczne. Celem jego rozwoju jest, jak to określa
w swoich materiałach reklamowych Stowarzyszenie EKOLAND, „produkować nie niszcząc
Ziemi, Ŝywić nie szkodząc konsumentom”. Warto jest zachować w Polsce jak najdłuŜej moŜliwie
jak największe zasoby nieskaŜonych wód (w tym wód pitnych) i nieskaŜonej gleby, by zachować
zdolność do wytwarzania Ŝywności wolnej od środków chemii rolnej. Właśnie troska rolników
ekologicznych, Ŝyzność gleby i zachowanie jej w stanie nieskaŜonym, są najwyraźniejszym
przejawem trwałości systemu rolnictwa ekologicznego (Tyburski, 2007).
Czynniki warunkujące rozwój gospodarstw ekologicznych
Początkowy rozwój rolnictwa ekologiczne w Europie był zasługą twórców tego systemu
(wybitnych osobowości), a takŜe oddolnej społecznej inicjatywy – ruchów rolnictwa
ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne powstało i było upowszechniane nie tylko bez udziału
państwa i jego organów, ale często wbrew oficjalnie lansowanym trendom i oficjalnym
kierunkom polityki rolnej. Tak działo się praktycznie we wszystkich krajach Europy, począwszy
od okresu sprzed II Wojny Światowej, aŜ do początków lat 80-tych XX wieku, gdy rządy coraz
to nowych krajów Europy Zachodniej postanawiały włączyć się aktywnie w sferę rozwoju
rolnictwa ekologicznego, najpierw poprzez państwową legislację i system nadzoru, a następnie
poprzez takie elementy polityki rolnej, jak dotacje do kosztów kontroli, dotacje do powierzchni
upraw ekologicznych, ale równieŜ poprzez inicjowanie i finansowanie kampanii informacyjnych,
badań naukowych, etc. (Tyburski i śakowska-Biemans, 2007).
Podobnie jak we wspomnianych krajach Europy Zachodniej rzecz miała się w Polsce.
Oddolny ruch rolnictwa ekologicznego został zainicjowany w naszym kraju jeszcze w okresie
międzywojennym. W powojennej Polsce nie wolno było mówić ani pisać o rolnictwie
ekologicznym, aŜ do czasu powstania Solidarności. Ale i po tym okresie przez szereg lat
stosunek oficjalnych władz (m.in. Ministerstwa Rolnictwa) i instytucji (Ośrodków Doradztwa
Rolniczego, uczelni rolniczych) był przez szereg lat niechętny – w opinii tych kół rolnictwo
ekologiczne było synonimem zacofania, dąŜeniem do skansenizacji wsi polskiej. Wystarczy
wspomnieć, iŜ polski ruch rolnictwa ekologicznego od powstania w 1989 roku Stowarzyszenia
Ekoland zabiegał w Ministerstwie Rolnictwa o wprowadzenie państwowych regulacji w tym
zakresie. O ile nasi sąsiedzi z Czech doczekali się stosownej ustawy juŜ w 1992 roku, to na
polską Ustawę o rolnictwie ekologicznym trzeba było czekać do 2001 roku, a więc 10 lat dłuŜej.
Instytucjonalizacja rolnictwa ekologicznego w Polsce
Od końca lat 80 ubiegłego wieku obserwuje się w Europie instytucjonalizację rolnictwa
ekologicznego, która wyznacza nowy etap jego rozwoju. Jej przejawem jest obserwowane
zaangaŜowanie instytucji państwowych w funkcjonowanie i rozwój rolnictwa ekologicznego.
Początek tego procesu wiąŜe się ze stworzeniem regulacji prawnych w zakresie rolnictwa
ekologicznego i objęciem tego systemu gospodarowania wsparciem finansowym (Kaltoft, 1999).
W Polsce proces ten rozpoczął się dekadę później niŜ w krajach Europy Zachodniej. Do końca lat
90-tych ubiegłego wieku nie było w Polsce klimatu dla uznania racji bytu rolnictwa
ekologicznego. Zmianę nastawienia zapowiadało utworzenie w 1997 roku Zespołu ds. Rolnictwa
Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej (obecnie Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi), który to zespół w istotny sposób przyczynił się do opracowania
projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym (Projekt ustawy..., 1998). W 1998 roku
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wprowadzono po raz pierwszy, raczej symboliczne, dotacje do kosztów kontroli gospodarstw.
W następnych latach zwiększono wielkość dotacji do kosztów kontroli, ale przede wszystkim
wprowadzono dotacje do powierzchni upraw ekologicznych. Przełomem w formalnym uznaniu
rolnictwa ekologicznego było uchwalenie wspomnianej wcześniej Ustawy o rolnictwie
ekologicznym (Dz. U. nr 38/2001 poz. 452), z 16 marca 2001 roku, którą znowelizowano 20
kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 93, poz. 897 i 898), w związku z wymogami wynikającymi
z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Ustawa wprowadziła w Polsce wymagania w zakresie organizacji systemu nadzoru nad
rolnictwem ekologicznym przewidziane Rozporządzeniem EWG nr 2092/91 z 21 czerwca 1991
roku w sprawie rolnictwa ekologicznego. Wspomniana ustawa była podstawą wdroŜenia
w naszym kraju tzw. mieszanego, tj. państwowo-prywatnego system kontroli w rolnictwie
ekologicznym. Tym prywatnym członem są jednostki certyfikujące, prowadzące bezpośrednio
kontrolę u producentów rolnych, przetwórców i importerów oraz wydające certyfikaty. Nadzór
nad prawidłowością funkcjonowania systemu pełnią organa państwowe (rys. 1).
System kontroli w rolnictwie ekologicznym według ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 20
kwietnia 2004 (obowiązuje od 1 maja 2004)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
upowaŜnia akredytowane jednostki certyfikujące do przeprowadzania kontroli i certyfikacji

Polskie Centrum Akredytacji
dokonuje akredytacji jednostek
certyfikujących na
zgodność
z normą PN 45011

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpoŜywczych
 sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi
 przyjmuje zgłoszenia producentów podejmujących
działalność w rolnictwie ekologicznym
 wydaje zezwolenia na import produktów rolnictwa
ekologicznego i dokonuje kontroli produktów rolnictwa
ekologicznego z tzw. krajów trzecich
 gromadzi informacje na temat rolnictwa ekologicznego

Lp.

Nazwa jednostki certyfikującej

Siedziba

1

AGRO BIO TEST Sp. z o. o.

Warszawa, woj. mazowieckie

2

BIOEKSPERT sp. z o. o.

Warszawa, woj. mazowieckie

3

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o. o.

Kraków, woj. małopolskie

4

COBICO Sp. z o. o.

Kraków, woj. małopolskie

5

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.

Lublin, woj. lubelskie

6

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. O/Piła

Piła, woj. wielkopolskie

7

Jednostka Certyfikująca PNG Sp. z o. o.

Zajączków k. Kielc, woj. świętokrzyskie

8

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Warszawa, woj. mazowieckie

9

Centrum Jakości AGROEKO Sp. z o.o.

Nieporęt, woj. mazowieckie

Gospodarstwa

Przetwórnie

Importerzy

Rysunek 1. System kontroli wprowadzony na podstawie Ustawy o rolnictwie ekologicznym
z kwietnia 2004. Źródło: UpowaŜnione jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym
w roku 2008, www.minrol.gov.pl - rolnictwo ekologiczne.
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Dotychczasowy rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
Wprowadzenie korzystnej polityki rolnej, a w szczególności zgodnych z wymogami Unii
Europejskiej regulacji prawnych oraz dopłat do rolnictwa ekologicznego spowodowało, Ŝe liczba
certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, która w roku 1990, tj. w pierwszym roku
prowadzenia kontroli przez Stowarzyszenie EKOLAND, wynosiła 27, w roku 2000 przekroczyła
1400 gospodarstw. PoniŜej na wykresie przedstawiono zmiany w liczbie gospodarstw
spełniających kryteria rolnictwa ekologicznego (rys. 2). Dane za okres 1990–1999 obejmują
wyłącznie gospodarstwa ekologiczne objęte kontrolą przez Stowarzyszenie EKOLAND, gdyŜ nie
były dostępne dane o gospodarstwach współpracujących z Polskim Towarzystwem Rolnictwa
Ekologicznego. Od 2001 roku zbiorcze dane o liczbie gospodarstw oraz powierzchni upraw
ekologicznych przekazywane przez jednostki certyfikujące publikowane były w corocznych
raportach Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych (IJHARS) dostępnych na
stronach internetowych tej instytucji1.
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Rysunek 2. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 1990–2007. Źródło: Dane
Stowarzyszenia EKOLAND za lata 1990-1998 oraz dane IJHARS za lata 2001-2007.
Jak juŜ wspomniano od 1999 roku rolnicy prowadzący gospodarstwa w drugim roku
okresu przestawiania, oprócz dotacji do kosztów kontroli mogli ubiegać się o dotację do
powierzchni upraw. ChociaŜ początkowo było to niewielkie wsparcie wkrótce stawki dotacji
znacząco wzrosły. Tak waŜna zmiana polityki rolnej wobec sektora ekologicznego zaowocowała
prawie 3-krotnym wzrostem liczby gospodarstw ekologicznych w latach 1999-2000 (rys. 2).
Według prognoz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysoka dynamika rozwoju rolnictwa
ekologicznego winna utrzymać się w najbliŜszych latach. Zdaniem Ministerstwa liczba

1

porównaj szerzej www.ijhar-s.gov.pl
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gospodarstw ekologicznych w Polsce mogłaby w roku 2010 przekroczyć 15 000. Według
przewidywań Ministerstwa w roku 2013 powierzchnia gospodarstw ekologicznych w Polsce ma
przekroczyć 0,5 mln ha.
Prognozy rozwoju rolnictwa ekologicznego na lata 2005-2010
według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

lata

liczba gospodarstw ekologicznych

powierzchnia upraw ekologicznych

2005

6000

100 000

2006

7500

130 000

2007

9000

160 000

2008

11000

200 000

2009

13000

250 000

2010

15000

300 000

Występujące w ostatnich latach zwiększone zaangaŜowanie instytucji państwowych
w rozwój rolnictwa ekologicznego wyraŜało się głównie w budowaniu systemu kontroli
i nadzoru, a takŜe w obsłudze administracyjnej środków na wsparcie rolnictwa ekologicznego.
Niestety brakowało zaangaŜowania w zakresie doradztwa oraz promocji tak rolnictwa
ekologicznego jak i Ŝywności ekologicznej. Innymi słowy zapomniano o podmiotach tych
procesów, a więc producentach rolnych oraz uczestnikach rynku Ŝywności ekologicznej.
W ramach przygotowania Polski do członkostwa w UE w roku 2003 rozpoczęto realizację
projektu, współfinansowanego ze środków PHARE, pod tytułem „Rolnictwo ekologiczne”2.
Zakładano, Ŝe realizacja projektu słuŜyć będzie:
•
•
•
•
•

wzmocnieniu administracji rządowej w zakresie nadzoru rolnictwa ekologicznego
wprowadzeniu systemu certyfikacji zgodnego z wymogami UE oraz dostosowaniu
jednostek certyfikujących do wymogów normy PN/EN 45011
utworzeniu Krajowego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i tym samym przekazaniu
wiedzy technicznej i administracyjnej dotyczącej rolnictwa ekologicznego pracownikom
ośrodków doradztwa rolniczego
przeprowadzeniu działań promujących, polegających na dostarczeniu praktycznych
materiałów upowszechniających rolnictwo ekologiczne i jego produkty wśród
producentów, dystrybutorów i konsumentów
udoskonaleniu metod badań analitycznych pozwalających na bardziej precyzyjną
moŜliwość kontroli produktów rolnictwa ekologicznego

W ramach realizacji powyŜszego projektu w 2003 roku zostało utworzone Krajowe
Centrum Rolnictwa Ekologicznego z siedzibą w Radomiu, które z dniem 1. stycznia 2004r.
przekształcono w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Podstawowym zadaniem
Centrum jest koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego, dokształcanie
pracowników wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce w dziedzinie produkcji
ekologicznej. Dotychczas Centrum wydało 42 tytuły poradników poruszających kwestie
ekologicznej uprawy roślin i chowu zwierząt o łącznym nakładzie ok. 180 tys. egzemplarzy
(Skórnicki, 2008). Godnym uwagi jest, Ŝe inicjatywa ta zaowocowała szerszym
zainteresowaniem problematyką rolnictwa ekologicznego wśród podległych Ministerstwu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi instytutów badawczych, które dzięki środkom finansowym
Ministerstwa podjęły szereg badań polowych i laboratoryjnych w dziedzinie rolnictwa
2

projekt PHARE Institution Building, reference PL01/IB/AG/04
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ekologicznego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu prowadzi portal internetowy
upowszechniający informacje o rolnictwie ekologicznym3.
Oprócz wyŜej wspomnianych działań podejmowano równieŜ próby stworzenia przy
Ministrze Rolnictwa zespołów ekspertów z zakresu rolnictwa ekologicznego. W dniu 28.02.2003
roku Zarządzeniem nr 7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołano Radę Rolnictwa
Ekologicznego. Podstawowym jej zadaniem miało być opiniowanie i konsultowanie rozwiązań
systemowych w rolnictwie ekologicznym oraz wspieranie resortu rolnictwa w działaniach
prowadzących do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Działalność Rady jest pomostem między
Ministerstwem, a środowiskami opiniotwórczymi (przedstawicielami nauki, stowarzyszeń
producenckich, itd.). WaŜnym zadaniem dla administracji państwowej jest opracowanie
kluczowego dla dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce dokumentu, jakim jest tzw.
„Plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego i Ŝywności ekologicznej”. Polska jako jeden
z nielicznych krajów członkowskich UE dotychczas nie przygotowała takiego planu, a tym
samym nie zostały jeszcze określone priorytetowe kierunki rozwoju rolnictwa ekologicznego
w naszym kraju.
Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Współcześnie o dynamice rozwoju rolnictwa ekologicznego w głównej mierze decyduje
polityka państwa. I nic w tym dziwnego. Do moŜliwie szybkiego sukcesu sektora potrzebne są
efektywne działania w zakresie regulacji prawnych (w tym efektywne zapobieganie
wprowadzaniu do obrotu zafałszowanych „produktów rolnictwa ekologicznego”) oraz środki
finansowe na zachęty materialne, doradztwo i promocję – tymi atutami i moŜliwościami
dysponują głównie lub wyłącznie instytucje państwowe.
Z perspektywy dotychczasowych doświadczeń wynika, iŜ zasadnicze znaczenie dla
efektywnej promocji rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce mają:
- system zachęt materialnych (dotacje do kosztów kontroli i powierzchni upraw
ekologicznych);
- wspieranie rozwoju przetwórstwa Ŝywności ekologicznej i rynku;
- efektywny nadzór państwowy nad jednostkami kontrolnymi.
Spróbujmy poniŜej krótko odnieść się do wyŜej zarysowanych warunków sukcesu
sektora i samych rolników ekologicznych. Na pierwszym miejscu wymieniono system zachęt
materialnych. Trudno się temu dziwić – większość polskich rolników dysponuje niewielkimi
gospodarstwami, o niezbyt duŜym potencjale ekonomicznym, a przecieŜ muszą utrzymać swoje
rodziny. Oznacza to, Ŝe mimo mniejszych plonów od tych, jakie moŜna by uzyskać stosując
intensywne metody produkcji, poziom dochodów rolników ekologicznych musi być
porównywalny.
PoniŜej przedstawiono kalkulację wielkości nadwyŜki bezpośredniej porównującą
intensywną oraz ekologiczną uprawę pszenicy ozimej (tab. 1). Wszystkie dane wyjściowe (rodzaj
zabiegów, krotność zabiegów, dawki nawozów i środków ochrony roślin) pochodzą z badań
prowadzonych w bardzo dobrze prowadzonych gospodarstwach ekologicznych oraz bardzo
dobrze prowadzonych gospodarstwach konwencjonalnych na północy Polski. W obliczeniach
kosztów zabiegów agrotechnicznych posłuŜono się cenami jednostek świadczących usługi
mechanizacyjne. W przypadku cen środków ochrony roślin i nawozów przyjęto średnie ceny
w województwie Warmińsko-Mazurskim w okresie od marca do maja 2007 r. z róŜnych punktów

3

por. szerzej www.odr-net.pl
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zaopatrzenia. Natomiast ceny ziarna pszenicy przyjęto na podstawie średnich cen rynkowych
z 30 sierpnia 2007r. (tak dla produkcji konwencjonalnej jak i ekologicznej).
Warto podkreślić, Ŝe chociaŜ plony uzyskane w produkcji ekologicznej przekroczyły
średnie w kraju, a rolnicy uzyskali premię cenową i dotację ekologiczną, wielkość ich nadwyŜki
bezpośredniej była zbliŜona do uzyskanej w produkcji konwencjonalnej. Wyniki te mogą być
przyczynkiem do dyskusji o tym, czy obecny poziom dotacji wyrównuje szanse dochodowe
rolników ekologicznych i konwencjonalnych. W tym miejscu warto przypomnieć, iŜ jak
dotychczas w rolnictwie nie obowiązuje zasada znana z przemysłu – „kto truje ten płaci”.
Tak więc nasi rolnicy nie ponoszą kosztów zanieczyszczenia środowiska występującego
w następstwie stosowania nadmiernych dawek nawozów naturalnych (w szczególności
gnojowicy), sztucznych (w szczególności azotowych), syntetycznych środków ochrony roślin.
Są kraje, jak np. Szwecja czy Dania, gdzie wprowadzono podatek środowiskowy na nawozy
sztuczne, co przynajmniej częściowo urealnia rachunek ekonomiczny produkcji ekologicznej
i konwencjonalnej.
Tabela 1.
Zestawienie kosztów i przychodów oraz wyliczenie nadwyŜki bezpośredniej w ekologicznej
i konwencjonalnej uprawie pszenicy ozimej w 2007 roku.
Wyszczególnienie

Plon ziarna, t z ha
Materiały, w tym:
(zł/ha)
Materiał siewny
N, P, K
Obornik
Środki ochrony r.
Zabiegi agrotech.,
w tym: (zł/ha)
- podorywka
- orka siewna
- bronowanie
- talerzowanie
- opryskiwanie
- wysiew nawozów
- wywóz obornika
- siew ziarna
- zbiór ziarna
Razem koszty
bezpośrednie, zł/ha
Wartość ziarna, zł/ha
Dopłaty
bezpośrednie, zł/ha
Dopłaty ekologiczne,
zł/ha
NadwyŜka
bezpośrednia, zł/ha

Gospodarstw
o ekologiczne
Budziszewo
4,8 (po 1050 zł)
870

Gospodarstwo
konwencjonalne
Jabłonowo
7,2 (po 825 zł)
1 378

Gospodarstwo
ekologiczne
Kurzętnik
4,2 (po 1050 zł)
815

Gospodarstwo
konwencjonalne
Łasin
8,6 (po 825 zł)
1 847

370
500
1 375

350
596
432
1 320

315
500
1 295

360
870
617
1 490

120
250
220
375
90
320
2 245

90
250
40
250
180
90
420
2 698

120
250
40
100
375
90
320
2 110

90
250
40
300
300
90
420
3 337

5 040
500

5 940
500

4 410
500

7 095
500

790

-

790

-

4 085

3 742

3 590

4 258

Ogromnie waŜnym zadaniem jest wspieranie rozwoju przetwórstwa Ŝywności
ekologicznej i rynku. Współczesny konsument nie tyle oczekuje surowców Ŝywieniowych,
co produktów co najmniej wstępnie przetworzonych lub gotowych dań. Sami rolnicy nie są
w stanie zapewnić dostaw Ŝywności przetworzonej. Konieczny jest system zachęt dla
przetwórców by podjęli się produkowania, w myśl zasad rolnictwa ekologicznego, odpowiednio
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przetworzonych ekologicznych produktów Ŝywnościowych. Dla przetwórców jest to wyzwanie
technologiczne oraz niepewność opłacalności. Rynek Ŝywności ekologicznej dopiero się tworzy,
stąd teŜ wejście nań wiąŜe się z pewnym ryzykiem.
Zadaniem, które silnie związane jest z rozwijaniem rynku Ŝywności ekologicznej jest
efektywny nadzór państwowy nad jednostkami kontrolnymi. Chodzi o budowanie zaufania
konsumentów do Ŝywności ekologicznej. Konsument płacąc droŜej za Ŝywność ekologiczną chce
mieć pewność jej autentyczności. PoniewaŜ liczba jednostek kontrolnych w rolnictwie
ekologicznym wciąŜ rośnie, a zarazem współzawodniczą one o klienta, istnieje realne
niebezpieczeństwo obniŜania wymogów podczas kontroli oraz postępowania certyfikacyjnego.
Dlatego teŜ koniecznym jest skuteczny nadzór nad ich działalnością.

Podsumowanie
Z perspektywy dnia dzisiejszego trudno jest ocenić szansę na dynamiczny rozwój sektora
rolnictwa ekologicznego w Polsce. W stosunku do wielu innych krajów Unii Europejskiej mamy
wiele do nadrobienia. Największe obszary upraw ekologicznych występują we Włoszech (prawie
1 mln ha), Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (powyŜej 700 tys. ha) (Tyburski
i śakowska–Biemans, 2007). Dla nas ciekawym wzorcem mogą być Włochy – kraj o podobnej
powierzchni uŜytków rolnych i podobnej strukturze agrarnej. Co więcej do początku lat 90-tych
ubiegłego wieku rolnictwo ekologiczne, podobnie jak w Polsce, występowało tam w skali
szczątkowej. Dzięki dobrze pomyślanej polityce rolnej w bardzo szybkim czasie liczba
gospodarstw ekologicznych przekroczyła tam 50 tysięcy. W Polsce niewątpliwie najwięcej
zaleŜy od przyszłej polityki rolnej, a w szczególności systemu zachęt materialnych dla róŜnych
systemów produkcji oraz skutecznej promocji i walki z „fałszywymi produktami eko” oraz
wyłudzaniem dotacji na „rzekomą produkcję ekologiczną”. Jeśli odpowiedzialnym za kształt
krajowej polityki rolnej w naszym kraju nie zabraknie woli wspierania systemu rolnictwa
ekologicznego, moŜemy liczyć na dynamiczny rozwój sektora i dorównanie do najlepszych
w UE.
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Przychody ze sprzedaŜy a poziom zapasów
w spółdzielniach mleczarskich
Joanna Baran

Streszczenie
W artykule dokonano oceny wpływu poziomu zapasów na przychody ze sprzedaŜy
spółdzielni mleczarskich. Przeprowadzone badania na próbie 583 obiektów wskazują na silną
dodatnią korelację pomiędzy wielkością zapasów a wielkością przychodów ze sprzedaŜy oraz na
ujemną korelację pomiędzy wskaźnikiem rotacji zapasów a przychodami ze sprzedaŜy. Oznacza
to, liderzy branŜy mleczarskiej charakteryzują się wolniejszą rotacją zapasów niŜ przeciętne
spółdzielnie mleczarskie.
Słowa kluczowe: zapasy, rotacja zapasów, przychody ze sprzedaŜy, spółdzielnie mleczarskie
Wprowadzenie
Przemiany gospodarcze w ostatnich latach spowodowały potrzebę dostosowania się
rolnictwa i agrobiznesu do szybko zmieniającego się otoczenia ekonomiczno-gospodarczego.
Nowe uwarunkowania gospodarcze, wprowadzenie w Polsce gospodarki rynkowej oraz wejście
Polski do Unii Europejskiej, a przez to wzrastająca konkurencja ze strony przedsiębiorstw
z innych państw, wymuszają poszukiwanie oszczędności kosztów. Jednym ze sposobów
racjonalizacji prowadzonej działalności moŜe być właściwe zarządzanie zapasami.
Przedsiębiorstwa wywierają zatem coraz większy nacisk na takie kształtowanie systemów
logistycznych, aby efektywnie gospodarować zapasami i obniŜać koszty, przy jednoczesnej
poprawie poziomu obsługi klienta [Wasilewski 2004].
Utrzymywanie zapasów gwarantuje ciągłość dostępu do dóbr w warunkach nieciągłości
dostaw, gwarantuje moŜliwość wykorzystywania dóbr w okresach ich niedostępności, zapewnia
wymagany poziom obsługi klienta w warunkach losowych zmian popytu i w warunkach
niepewności, co do terminowości dostaw. Z drugiej jednak strony utrzymywanie zapasów jest
postrzegane jako problem. Zapasy powodują zamroŜenie kapitału a takŜe zajmują przestrzeń
i generują koszty tj.: koszty magazynowania, koszty starzenia fizycznego i moralnego oraz straty
magazynowe. Zapasy często stanowią swego rodzaju „przykrywkę” dla wielu problemów
istniejących w przedsiębiorstwie takich jak zawodność dostawców czy niedokładność prognoz
[Fertsch 2006; KrzyŜaniak, Cyplik 2007].
Zakładając, Ŝe funkcjonowanie spółdzielni mleczarskich na rynku równieŜ opiera się na
ciągłym poszukiwaniu moŜliwości racjonalizacji prowadzonej produkcji, a zmiana sposobu
gospodarki zapasami moŜe być jednym z czynników uzyskania wyŜszej efektywności
prowadzonej działalności. Postawiono sobie za cel określenie wpływu poziomu zapasów
spółdzielni mleczarskich na ich przychody ze sprzedaŜy.
Materiały i metody
Materiałem źródłowym do badań były sprawozdania finansowe za okres 2000-2005
publikowane w Monitorze Spółdzielczym – B. Obiekty do badań zostały dobrane w sposób
celowy. Badaniami objęto spółdzielnie mleczarskie (grupa 15.51 według Europejskiej
Klasyfikacji Działalności - przetwórstwo mleka i wyrób sera, bez produkcji lodów),
które spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie
polskiej co najmniej 2,5 mln euro;
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przychody netto ze sprzedaŜy towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok
obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro1,
oraz dla których dostępne były dane dotyczące poziomu i struktury zapasów.
W rezultacie w próbie badawczej znalazło się 583 spółdzielnie mleczarskie (w tym 101 z 2000 r.,
102 z 2001 r., 95 z 2002 r., 93 z 2003 r., 98 z 2004 r. i 94 z 2005 r.).
W badaniu wykorzystano metody statystyczne (opis statystyczny oraz analizę regresji
i korelacji). W obliczeniach korzystano z pakietów MsExcel 2002 oraz Statistica 7.1.
Charakterystyka badanych obiektów
W próbie badawczej znalazło się w zaleŜności od roku od 53% do 66% ogólnej liczby
spółdzielni mleczarskich2. Z kolei wartość przychodów ze sprzedaŜy spółdzielni z próby
odpowiadała od 78% do 88% przychodów ogółem spółdzielni mleczarskich w sektorze (tabela
1). Mając na uwadze sporą liczebność próby moŜna z duŜym prawdopodobieństwem przyjąć,
Ŝe otrzymane wyniki będą wskazywały na rzeczywiste relacje w spółdzielniach mleczarskich.
Tabela 1.
Charakterystyka próby na tle spółdzielni mleczarskich ogółem (15.51 PKD)
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Liczba przedsiębiorstw w roku
Spółdzielnie ogółem

189

182

170

158

151

143

W próbie

101

102

95

93

98

94

Wartość przychodów ze sprzedaŜy w mln zł w roku
Spółdzielnie ogółem

7998

8520

8141

8322

10169

10921

W próbie

6261

6822

6389

7241

8954

9596

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS

Wyniki
Struktura i poziom zapasów w spółdzielniach mleczarskich
Najprostszymi miernikami gospodarowania zapasami są mierniki dynamiki i struktury.
Przedstawiono zatem mierniki dynamiki opisujące zmiany poziomu zapasów w czasie oraz
mierniki struktury prezentujące udział danego rodzaju zapasu w zapasach ogółem.
Średni udział zapasów w majątku spółdzielni mleczarskich (aktywach ogółem)
charakteryzował się w badanym okresie tendencją spadkową. W 2000 r. zapasy w spółdzielniach
mleczarskich stanowiły bowiem 17% aktywów ogółem, a w 2005 r. 13% (rysunek 1). Idąc krok
dalej w analizie struktury majątku zauwaŜymy, Ŝe w badanym okresie zapasy stanowiły średnio
ok. 31% aktywów obrotowych spółdzielni i były drugą, zaraz po naleŜnościach
krótkoterminowych (stanowiących ok. 51% aktywów obrotowych), główną pozycją majątku
obrotowego (rysunek 2).

1

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. 2001, Nr 31, poz. 359)
Wykorzystując niepublikowane dane GUS - w ogólnej liczbie spółdzielni mleczarskich (PKD 15.51)
uwzględniono tylko te, dla których przychody ze sprzedaŜy produktów były powyŜej 4999 tys. zł i kapitał
własny powyŜej 499 tys. zł. Przyjęcie takiego kryterium pozwoliło wyeliminować spółdzielnie
zniekształcające powaŜne wartości branŜowe (moŜna przypuszczać, Ŝe były to spółdzielnie w likwidacji)
np. wykazujące brak lub nieproporcjonalnie niskie przychody ze sprzedaŜy, ujemny lub nieproporcjonalnie
niski kapitał własny.
2
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Z drugiej strony przeprowadzona analiza wykazała 23% wzrost średniej wartości
zapasów (z 4085 tys. zł w 2000 r. do 5007 tys. zł w 2005 r.). NajwyŜszą dynamiką wzrostu
wartości w badanym szecioleciu charakteryzoawały się półprodukty i produkty w toku (147%)
oraz materiały (130%). Jedynie w przypadku produktów gotowych odnotowano ok. 2% spadek
wartości.

Rysunek 1. Udział zapasów w aktywach ogółem spółdzielni w latach 2000-2005 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitorów Spółdzielczych B

Rysunek 2. Dynamika struktury majątku obrotowego spółdzielni w latach 2000-2005 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitorów Spółdzielczych B

Na rysunku 3 przedstawiono przeciętną strukturę zapasów spółdzielni mleczarskich,
przyjmując, Ŝe średni łączny stan wartościowy na koniec kaŜdego roku wynosi 100%. Określono
zatem strukturę zapasów w ujęciu statycznym na ostatni dzień kaŜdego roku, co pozwoliło na
określenie znaczenia kaŜdego z rodzajów zapasów w ich łącznej rocznej wartości. MoŜna zatem
stwierdzić, Ŝe w całym badanym okresie w rocznej strukturze wartościowej zapasów dominowały
materiały. Średni udział materiałów w zapasach wahał się od 41% do 45%. Z kolei najmniejszym
udziałem w wartościowej strukturze zapasów charakteryzowały się towary, których przeciętny
udział wyniósł 11%. Pozostałe około 50% zapasów stanowiły półprodukty i produkty w toku
(stanowiące średnio 20% zapasów) oraz produkty gotowe (stanowiące średnio 26% zapasów).
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Rysunek 3. Przeciętna struktura zapasów spółdzielni mleczarskich w latach 2000-2005 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitorów Spółdzielczych B

Kolejnym miernikiem gospodarowania zapasami jest wskaźnik rotacji zapasów zaliczany
jednocześnie do wskaźników oceny kondycji przedsiębiorstwa. ZaleŜność pomiędzy
przychodami ze sprzedaŜy spółdzielni a wskaźnikiem rotacji zapasów przedstawiono na rysunku
4. Analiza wykresu wykazała, Ŝe spółdzielnie o wyŜszych przychodach ze sprzedaŜy (moŜna
przypuszczać, Ŝe są to liderzy branŜy mleczarskiej) charakteryzują się wolniejszą rotacją
zapasów, niŜ spółdzielnie o niskich przychodach (spółdzielnie przecietne i słabe). Uzasadnieniem
tego moŜe być fakt, Ŝe spółdzielnie o lepszej pozycji na rynku w celu zapewnienia ciągłości
produkcji oraz wyŜszego poziomu obsługi klienta utrzymują wyŜszy poziom zapasów. Inną
przyczyną utrzymywania wysokiego poziomu zapasów mogą być zakupy spekulacyjne.
Przykładem tego moŜe być Hochland – lider rynku serów topionych, który w drugiej połowie lat
90. utrzymywał bardzo wysokie zapasy surowca – znacznie powyŜej przeciętnych wartości
branŜowych. Przyczyną był zakup duŜych partii surowca tj. serów dojrzewających (tzw. Ŝółtych),
których ceny były najniŜsze latem - ze względu na sezonowość w produkcji i skupie mleka.

Rysunek 4. Rotacja zapasów w zaleŜności od przychodów spółdzielni mleczarskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitorów Spółdzielczych B
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ZaleŜność przychodów ze sprzedaŜy spółdzielni od wielkości zapasów
W spółdzielniach mleczarskich zapasy powstają w trzech sferach działania:
w zaopatrzeniu (zapasy surowców i materiałów), w produkcji (zapasy produkcji w toku) oraz
w dystrybucji (zapasy wyrobów gotowych i towarów). Z wykorzystaniem wykresów rozrzutu
oraz modeli ekonometrycznych podjęto próbę oszacowania wpływu zapasów ogółem
i poszczególnych ich rodzajów na wartość przychodów ze sprzedaŜy spółdzielni mleczarskich.
Na rysunku 5 zaprezentowano wykresy rozrzutu pomiędzy zmiennymi niezaleŜnymi:
• wartością zapasów ogółem,
• wartością zapasów materiałów,
• wartością zapasów półproduktów i produktów w toku,
• wartością zapasów produktów gotowych,
• wartością towarów,
a zmienną zaleŜną – wartością przychodów ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów.
Analiza wykresów rozrzutu, jak równieŜ umieszczonych na nich podstawowych statystyk
(współczynnik determinacji, korelacji i p-value) wskazuje, Ŝe zachodzi bardzo silna dodatnia
korelacja pomiędzy wartością zapasów ogółem a wartością przychodów ze sprzedaŜy (r2=0,85;
r=0,92, p=0,000). Analizując zaleŜności pomiędzy przychodami ze sprzedaŜy a poszczególnymi
kategoriami zapasów stwierdzono, Ŝe najwyŜsza korelacja istnieje pomiędzy zapasami
materiałów a przychodami ze sprzedaŜy.
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Rysunek 5. Korelacje pomiędzy przychodami ze sprzedaŜy a wielkością zapasów
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitorów Spółdzielczych B

Następnie zbudowano i przeanalizowano modele ekonometryczne3 opisujące
kształtowanie się przychodów ze sprzedaŜy w spółdzielniach mleczarskich w zaleŜności
od średniej wartości zapasów w kolejnych latach badanego okresu. Do wyjaśnienia kształtowania
się przychodów wykorzystano modele liniowe4.
W tabeli 2 przedstawiono kształtowanie się przychodów ze sprzedaŜy w zaleŜności
od średniej wartości zapasów ogółem. Na podstawie wielkości współczynników determinacji
stwierdzono, Ŝe w latach 2000 – 2005 w przedziale od 80% do 98% zmienności przychodów
ze sprzedaŜy spółdzielni mleczarskich zostało wyjaśnione średnią wartością zapasów.
Na podstawie wyznaczonych ocen parametrów moŜna stwierdzić, Ŝe wzrostowi średniej wartości
zapasów o 1 tys. zł towarzyszył wzrost przychodów ze sprzedaŜy, w największym stopniu w
2005 r. (o 18,47 tys. zł) natomiast w najmniejszym (o 9,52 tys. zł) w 2000 r., przy czym od 2002
r. widoczny był coraz większy wpływ zapasów na wielkość przychodów ze sprzedaŜy.
Stwierdzono zatem, Ŝe wzrost średniej wartości zapasów w badanej zbiorowości ma dodatni
wpływ na wartość przychodów ze sprzedaŜy.
Tabela 2.
ZaleŜność przychodów ze sprzedaŜy od wartości zapasów ogółem w spółdzielniach mleczarskich
w latach 2000-2005
Rok

Oszacowane modele

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Y2000 = 20845,64 + 9,48 X1
Y2001 = 18070,12 + 11,81 X1
Y2002 = 18720,86 + 10,78 X1
Y2003 = 19128,22 + 12,25 X1
Y2004 = 8032,54 + 17,28 X1
Y2005 = 9618,43 + 18,47 X1

N = 101; R2 = 0,83; p = 0,000
N = 102; R2 = 0,80; p = 0,000
N = 95; R2 = 0,80; p = 0,000
N = 93; R2 = 0,94; p = 0,000
N = 98; R2 = 0,94; p = 0,000
N = 94; R2 = 0,94; p = 0,000

3
Znaczenie tego typu modeli podkreślają zarówno praktycy, jak i teoretycy zarządzania logistycznego
[Sarjusz-Wolski 2000]
4
Do uzasadnienia tego wyboru niech posłuŜą słowa Czerwińskiego: „Ogólnie rzecz biorąc wybór postaci
nie podlega Ŝadnym określonym, uznanym przez wszystkich regułom. Teoria nie dostarcza zwykle
decydujących argumentów, a wstępna analiza danych empirycznych rzadko kiedy pozwala zdecydowanie
opowiedzieć się za przyjęciem jednej postaci modelu, a odrzuceniem innych (…) Tym właśnie moŜna w
duŜym stopniu wytłumaczyć fakt, Ŝe ekonometrycy posługują się w swoich badaniach najczęściej
modelami liniowymi”. [Czerwiński 1982]
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Y2000-2005 = 13387,84 + 13,99 X1
N =583; R2 = 0,85; p = 0,000
2000-2005
Y – przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów N – liczba spółdzielni uwzględniona w badaniu
i materiałów
R2 – współczynnik determinacji
X1 – wartość zapasów
p – wartość p-value
Dla wyŜej wymienionych modeli zbadano normalność rozkładu reszt za pomocą testu KołmogarowaSmirnowa. Zweryfikowano hipotezę Ho: reszty mają rozkład normalny, wobec hipotezy alternatywnej H1:
reszty nie mają rozkładu normalnego. Dla wszystkich opracowanych modeli nie było podstaw
do odrzucenia hipotezy Ho, co oznacza, Ŝe rozkłady reszt miały rozkład normalny.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitorów Spółdzielczych B

W tabeli 3 przedstawiono modele przychodów ze sprzedaŜy spółdzielni mleczarskich
w zaleŜności od średniej wartości poszczególnych kategorii zapasów tj. materiałów,
półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych oraz towarów. We wszystkich latach
badanego okresu istotnym stopniem zaleŜności z wartością przychodów ze sprzedaŜy
charakteryzowały się zapasy materiałów, półproduktów i produktów w toku oraz towarów.
W modelu w 2001 i 2002 r. nie wystąpiła zmienna zapasów produktów gotowych ze względu na
brak statystycznej istotności (na poziomie 0,05). Zmienność przychodów ze sprzedaŜy
spółdzielni mleczarskich została wyjaśniona w 2000 r. oraz w latach 2003-2005 na poziomie 93 95% przez wartość zapasów materiałów, półproduktów i produktów w toku, wyrobów gotowych
oraz towarów. W 2001 i 2002 r. zmienność przychodów została wyjaśniona odpowiednio na
poziomie 91 - 90% przez wartość zapasów materiałów, półproduktów i produktów w toku oraz
towarów.
Reasumując, moŜna stwierdzić, Ŝe w przypadku bezpośredniej zaleŜności zapasy
spółdzielni mleczarskich wpływały korzystnie na poziom przychodów ze sprzedaŜy. Z modelu
dla całego badanego okresu wynika, Ŝe zmienność przychodów ze sprzedaŜy w największym
stopniu wyjaśniał wzrost średniej wartości zapasów materiałów. Z kolei w najmniejszym stopniu
zmienność przychodów ze sprzedaŜy wyjaśniona była przez wartość zapasów produktów
gotowych.
Tabela 3.
ZaleŜność przychodów ze sprzedaŜy od wartości zapasów materiałów,
półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych
i towarów w spółdzielniach mleczarskich w latach 2000-2005
Rok

Oszacowane modele

2000

Y2000 = 14787,27 + 14,80 X1 + 4,68 X2 + 5,22 X3 + 45,33 X4

N = 101; R2 = 0,93; p = 0,000

2001

Y2001 = 10472,28 + 18,41 X1 + 9,60 X2 + 69,04 X4

N = 102; R2 = 0,91; p = 0,000

2002

Y2002 = 10373,11 + 20,42 X1 + 10,16 X2 + 50,51 X4

N = 95; R2 = 0,90; p = 0,000

2003

Y2003 = 14451,36 + 13,88 X1 + 8,53 X2 + 12,04 X3 + 33,79 X4

N = 93; R2 = 0,95; p = 0,000

2004

Y2004 = 3893,31 + 15,08 X1 + 14,26 X2 + 18,88 X3 + 46,43 X4

N = 98; R2 = 0,95; p = 0,000

2005

Y2005 = 2297,37 + 19,83 X1 + 12,58 X2 + 19,50 X3 + 62,78 X4

N = 94; R2 = 0,94; p = 0,000

Y2000-2005 = 8176,38 + 17,88 X1 + 13,11 X2 + 6,65 X3 + 49,32 X4

N = 583; R2 = 87; p = 0,000

20002005

Y – przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów
X1 – zapasy materiałów
X2 – zapasy półproduktów i produktów w toku
X3 – zapasy produktów gotowych
X4 – zapasy towarów

N – liczba spółdzielni uwzględniona w
badaniu
2
R – współczynnik determinacji
p – wartość p-value

Dla wyŜej wymienionych modeli zbadano normalność rozkładu reszt za pomocą testu KołmogarowaSmirnowa. Zweryfikowano hipotezę Ho: reszty mają rozkład normalny wobec hipotezy alternatywnej H1:
reszty nie mają rozkładu normalnego. Dla wszystkich opracowanych modeli nie było podstaw
do odrzucenia hipotezy Ho, co oznacza, Ŝe rozkłady reszt miały rozkład normalny.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitorów Spółdzielczych B
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Podsumowanie i wnioski

1.

2.

3.

Na podstawie przeprowadzonych badań spółdzielni mleczarskich stwierdzono, Ŝe:
Zapasy zaraz po naleŜnościach krótkoterminowych są drugą główną pozycją majątku
obrotowego spółdzielni mleczarskich, ale ich udział w majątku spółdzielni
w badanym okresie charakteryzował się tendencją spadkową.
Wzrost wartości zapasów ma dodatni wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaŜy
spółdzielni mleczarskich. Jednocześnie wykazano, Ŝe 87% zmienności przychodów ze
sprzedaŜy spółdzielni jest wyjaśnione zmiennością zapasów. Przy czym
w największym zakresie zmienność przychodów jest wyjaśniona zmiennością zapasów
materiałów a w najmniejszym poprzez wartość zapasów produktów gotowych.
Spółdzielnie mleczarskie o wyŜszych przychodach ze sprzedaŜy (liderzy branŜy
mleczarskiej) charakteryzują się wolniejszą rotacją zapasów w stosunku
do spółdzielni o przeciętnych i niskich przychodach. Uzasadnieniem niŜszej rotacji moŜe
być chęć zapewnienia wyŜszego poziomu obsługi klientów. MoŜna równieŜ
przypuszczać, Ŝe utrzymywanie wysokiego poziomu zapasów materiałów w tych
spółdzielniach moŜe przynosić określone korzyści finansowe w postaci niŜszych cen
zakupów, co w ostatecznym rozrachunku moŜe przewyŜszać koszty magazynowania tych
materiałów i być opłacalne.
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Abstract
This paper presents assessment of the relation between stocks’ level of dairy cooperatives
and their sales. The analysis based on 583 objects shows that stocks level is strong correlated
with sales. The analysis also presents that leaders of dairy cooperatives presented lower stocks’
rotation than average and weakest dairy cooperatives.
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Skuteczność herbicydów w zwalczaniu
mniszka pospolitego (Taraxacum officinale L.) w runi łąkowej
Stanisław Benedycki, Aneta Dąbrowska, Zofia Benedycka, Jacek Słowakiewicz

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań nad skutecznością działania herbicydów
(Chwastox, Fernando 225 EC i Rancho 242 EC) stosowanych w zróŜnicowanych dawkach
na zachwaszczony mniszkiem pospolitym uŜytek przemienny. Stwierdzono duŜą skuteczność
testowanych preparatów w eliminowaniu mniszka pospolitego z runi. JuŜ w 7 dniu po aplikacji
obserwowano zwijanie się liści, ich przebarwienie oraz łamliwość, a w konsekwencji nekrozę
całych roślin. Najskuteczniejsze i ekonomicznie uzasadnione okazało się stosowanie herbicydu
Fernando w dawce 2 l/ha i Rancho w ilości 2 l/ha. Zdecydowanie mniej skuteczny był Chwastox,
niezaleŜnie od dawki. Stosowanie herbicydów moŜe być jednym z elementów cyklu poprawy
zdegradowanych uŜytków zielonych. Zabieg ten powinien być bezwzględnie połączony
z zastosowaniem podsiewu i nawoŜeniem mineralnym, co gwarantowałoby skuteczne
doprowadzenie uŜytku do wysokiej wydajności.
Słowa kluczowe: herbicydy, dawki, mniszek pospolity, uŜytek przemienny
Wprowadzenie
Problem zachwaszczenia uŜytków zielonych jest niezmiernie waŜny i jego rozwiązanie
właściwie nie ma końca, dopóki człowiek będzie uprawiał rośliny w naturalnym środowisku
[Falkowski 1996, Moraczewski 1996].
Rośliny niepoŜądane czyli chwasty, które występują w runi łąkowej czy pastwiskowej
obniŜają jej wartość rolniczą i paszową. Są to rośliny zarówno jedno-, jak i dwuliścienne, które
występując w nadmiernych ilościach mogą, w pewnych warunkach, powodować zatrucia
zwierząt roślinoŜernych. Zdefiniowanie chwastów trwałych uŜytków zielonych jest znacznie
trudniejsze niŜ chwastów występujących na gruntach ornych. Trudności te wynikają z braku
rozeznania i znaczenia danego gatunku w swoistej biocenozie jaką stanowią uŜytki zielone.
Niewłaściwe gospodarowanie na uŜytkach zielonych doprowadziło do degradacji 25 - 30% łąk
i pastwisk, czego objawem często jest obniŜenie plonowania, jak teŜ pojawienie się wielu
uciąŜliwych czy wręcz szkodliwych chwastów, których eliminacja jest koniecznością
[Adamczewski 2000, Bieszczad 1967, Fatyga Biała 1992, Kowalczyk 1996].
Chemiczna walka z chwastami jest metodą powierzchniową i wymagającą niewielkich
nakładów pracy. Środki chemiczne zastosowane w odpowiednich ilościach radykalnie niszczą
chwasty. Stosować je naleŜy z nadzwyczajną ostroŜnością i umiejętnie ze względu
na zróŜnicowany skład runi łąkowej. Stosowanie herbicydów musi bezwzględnie iść w parze
z podsiewem mieszanką traw i roślin motylkowatych uzupełnionych, w miarę moŜliwości,
ziołami [ Benedycki i in. 1999, Baryła 1999, Grabowski 1992, Falkowski 1996, Szoszkiewicz
1997]. Idealnym rozwiązaniem byłoby wybiórcze eliminowanie roślin uznanych za szkodliwe,
jednakŜe jest to w praktyce trudne do osiągnięcia a z pewnością niemoŜliwe na uŜytkach
zielonych ze względu na bogactwo typów systematycznych i form Ŝyciowych składających
się na te zbiorowiska.
Celem badań było sprawdzenie skuteczności działania nowej generacji herbicydów
Fernando i Rancho w odniesieniu do stosowanego od szeregu lat Chwastoxu w eliminowaniu
mniszka pospolitego (Taraxacum officinale L.) na uŜytku przemiennym.
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Materiały i metody
Doświadczenie zlokalizowano we wsi Jemielite – Wypychy, gmina Śniadowo,
w województwie podlaskim. Śniadowo jest gminą typowo rolniczą. Dominującym kierunkiem
produkcji rolnej jest prowadzona na wysokim poziomie hodowla bydła mlecznego. Większość
gospodarstw produkuje mleko bardzo dobrej jakości, które jest przetwarzane przez OSM
w Piątnicy trafia do konsumentów w całym kraju. Z gminy Śniadowo pochodzi 30% mleka
skupowanego przez ten zakład. Na terenie gminy przewaŜają gleby klas IVa i IVb. W ujęciu
waloryzacji przestrzeni produkcyjnej teren ten cechuje się najgorszymi warunkami
przyrodniczymi, o czym świadczy wartość wskaźnika – 55 punktów, najniŜszy w kraju
[ Stuczyński i in. 2000].
Doświadczenie załoŜono w połowie czerwca 2007 roku na uŜytku przemiennym
wykaszanym zlokalizowanym na glebie mineralnej zaliczanej do gleb rdzawych wytworzonych
z utworów gliniastych z domieszką części pyłowych o warstwie próchnicznej 30 cm. Glebę tą
cechowała niska zasobność w przyswajalny fosfor, średnia w przyswajalny potas i niska
w przyswajalny magnez. Gleba wykazywała odczyn lekko kwaśny (pH – 6,0). UŜytek, na którym
eksperymentowano charakteryzował się uproszczonym składem gatunkowym roślinności. Trawy
stanowiły 70 – 90% roślinności uŜytku, zioła i chwasty 10 – 30% , natomiast w śladowych
ilościach występowały rośliny motylkowate (Tab.1). Chwastem, który dominował w runi był
mniszek pospolity w ilości 5 – 25%.
Wytypowany do badań uŜytek został w 2002 roku obsiany typową mieszanką pastewną
o składzie: Ŝycica trwała – 30%, tymotka łąkowa - 25%, kostrzewa łąkowa – 10%, kupkówka
pospolita – 10%, Ŝycica wielokwiatowa – 10%, koniczyna łąkowa – 15%.
W trakcie trwania doświadczenia wykonano następujące prace polowe: wycenę
roślinności uŜytku przed pierwszym pokosem metodą Klappa; wycenę runi wszystkich obiektów
przed wykoszeniem metodą kwadratów Webera (16.06.2007); zastosowanie herbicydów
(16.06.2007 o godz. 10.00 – 11.00 przy temperaturze powietrza 20 ºC i lekko zachmurzonym
niebie) wg schematu:
1. Chwastox - 2 l//300 l/ ha i 4 l/300 l/ ha
2. Fernando 225 EC - 2 l//300 l/ ha i 4 l/300 l/ ha
3. Rancho 242 EC - 1 l//300 l/ ha i 2 l/300 l/ ha;
przeprowadzenie obserwacji oceniającej reakcję roślin na działanie herbicydów 7, 14, 28 dni po
aplikacji herbicydów; wykonanie dokumentacji fotograficznej 7, 14, 28 dni po aplikacji
herbicydów; wycenę runi na wszystkich obiektach herbicydowych metodą kwadratów Webera 28
dni po aplikacji.
Rezultaty
W piątym roku uŜytkowania w runi wystąpiła większość gatunków wysianych
w mieszance (Tab.1). Główną grupę roślin stanowiły trawy, których udział w runi wyceniono na
75% do 90%. Najliczniej na uŜytku wystąpiła kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) od 20
do 50%. Na uwagę zasługuje ekspansywność tego gatunku, pomimo zastosowania go w ilości
10% w mieszance do obsiewu. Pomimo upływu czasu w stosunkowo duŜych ilościach
występowała Ŝycica trwała (Lolium perenne L.). Jej udział w runi wahał się od 10 do 30%
i niewiele odbiegał od ilości, w których została zastosowana w mieszance. Dobrym gatunkiem
sprawdzającym się w tego typu uŜytkach była tymotka łąkowa (Phleum pratense L.), której
udział w runi oceniono na 5 – 15%. Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) zastosowana
w ilości 10% w mieszance zmniejszyła swój udział do 3 – 5%. Z gatunków, które pojawiły się
samorzutnie w runi uŜytku, na szczególną uwagę zasługuje wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.),
która doskonale wypełniała luki po ustępujących z runi gatunkach – składnikach mieszanki
zastosowanych do obsiewu. Rośliny motylkowate występowały sporadycznie, niemal całkowicie
ustąpiła koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.) a pojedyncze egzemplarze lucerny siewnej
(Medicago lupulina L.) i koniczyny białej (Trifolium repens L.) były wynikiem samosiewu. Zioła
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i chwasty występowały w znacznym stopniu, a dominującą pozycję miał mniszek pospolity.
Gatunek ten o niejednoznacznej wartości, często traktowany jako wartościowe zioło
o dietetycznych i mlekopędnych walorach, okazał się gatunkiem bardzo agresywnym i jego
udział w runi dochodził do 25%, co moŜe być zjawiskiem niepokojącym, niewątpliwie
obniŜającym produktywność i wartość uŜytku zielonego. Z innych roślin zielnych na uwagę
zasługuje
obecność,
w
stosunkowo
znacznej
ilości,
krwawnika
pospolitego
(Achillea millefolium L.) a takŜe maruny bezwonnej (Matricaria indora L.), rogownicy pospolitej
(Cerastium vulgatum L.), gwiazdnicy pospolitej (Stellaria media Vill.) oraz fiołka polnego (Viola
arvensis Murz.). Gatunki te poza krwawnikiem występowały sporadycznie i były poŜytecznym
uzupełnieniem w runi podnosząc walory smakowe paszy.
Zastosowane preparaty herbicydowe, jak teŜ ich dawki w zróŜnicowanym stopniu
oddziaływały na roślinność uŜytku. Występujący w znaczących ilościach mniszek pospolity był
klasycznym testerem skuteczności aplikowanych herbicydów. Pierwszymi oznakami były
przebarwienia występujące na liściach w postaci regularnych, owalnych plam z ciemno
bordowymi środkami, które w miarę czasu powiększały się powodując całkowitą nekrozę liści
po 14 dniach po aplikacji środków. Mniszek pospolity okazał się bardzo podatną rośliną na
działanie wyŜszych dawek preparatów Fernando i Rancho. W przypadku Fernando dawka 4 l/ha
wyeliminowała całkowicie mniszek pospolity z runi, natomiast aplikacja Rancho nie była tak
skuteczna, gdyŜ pozostały nieliczne rozety mniszka a jego ilość nie przekraczała 4-6% pokrycia
powierzchni. Wysoka skuteczność tych środków znajduje potwierdzenie w badaniach
Golińskiego 2007. Stosowany od wielu lat Chwastox nie dawał zadawalających rezultatów
[Bieszczad 1967, Dobrzycka i in. 1973]. W runi pozostało 13 – 19% mniszka pospolitego, która
to ilość, ze względu na duŜą inwazyjność tego gatunku, moŜe w krótkim czasie ponownie
zdominować ruń (Tab. 2).
Nie zanotowano jakichkolwiek ujemnych reakcji traw pod wpływem zastosowanych
preparatów. Po wykoszeniu uŜytku i zastosowaniu nawoŜenia azotowego ( 30 kg N/ha) trawy
bardzo szybko wypełniły luki powstałe po obumarłych rozetach mniszka pospolitego.
Wstępne obserwacje nad zastosowaniem herbicydów pozwalają przypuszczać, Ŝe była
to trafna decyzja, jednakŜe naleŜałoby po tym zabiegu dokonać podsiewu łąki specjalistycznym
siewnikiem. Pozwoliłoby to na korektę składu gatunkowego runi z poŜądanym udziałem traw
i roślin motylkowatych.
Uproszczona kalkulacja ekonomiczna jednoznacznie wskazuje, Ŝe stosowanie
herbicydów było zabiegiem niedrogim i skutecznym (Tab. 3). W kalkulacji uwzględniono
detaliczne ceny herbicydów, jak teŜ ceny usług (praca ludzka + praca ciągnika
z opryskiwaczem). Przyjmując wartość nakładów pracy na 1 ha oprysku – 75 zł i cenę 1 litra
Fernando – 95 zł, Rancho – 35 zł, Chwastox – 45 zł wyliczono, Ŝe najskuteczniejszy w działaniu
Fernando w dawce 4 l/ha kosztował 450 zł. Koszt zabiegu Rancho w ilości 2 l/ha wynosił 140 zł.
Wnioski
1. Badane herbicydy w znacznym stopniu eliminowały mniszek pospolity z runi uŜytku
przemiennego nie powodując jakichkolwiek negatywnych skutków we wzroście
i rozwoju traw wartościowych.
2. Skuteczność działania oprysków herbicydem zaobserwowano po 7 dniach od aplikacji.
Wyraźne oznaki obumierania roślin odnotowano po 14 dniach. Uwidaczniało
się to zwijaniem liści i ich przebarwieniem oraz łamliwością a w rezultacie nekrozą
całych roślin.
3. Najskuteczniejsze i ekonomicznie uzasadnione okazało się stosowanie Fernando
w dawce 2 l/ha i Rancho w ilości 2 l/ha. Zdecydowanie gorsze rezultaty uzyskano
stosując Chwastox niezaleŜnie od ilości aplikowanego preparatu.
4. Przeprowadzone badania i dokonane obserwacje skłaniają do stwierdzenia,
Ŝe zastosowanie herbicydów moŜe być jednym z elementów cyklu poprawy
zdegradowanych uŜytków zielonych. Zabieg ten powinien być bezwzględnie połączony
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z zastosowaniem podsiewu i nawoŜenia mineralnego, co stanowiłoby kompleks
zabiegów gwarantujących doprowadzenie uŜytku do wysokiej wydajności.
Tab.1.
Wycena roślinności metodą Klappa (% pokrycia powierzchni)
Numer zdjęcia

Lp.
Gatunek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Trawy
Kupkówka pospolita
(Dactylis glomerata L.)
śycica trwała
(Lolium perenne L.)
Tymotka łąkowa
(Phleum peatense L.)
Wiechlina łąkowa
(Poa pratensis L.)
Kostrzewa łąkowa
( Festuca pratensis Huds)
śycica wielokwiatowa
(Lolium maltiflorum L.)
Perz właściwy
(Agropyron repens L.)
Motylkowate
Lucerna siewna
(Medicago sativa L.)
Koniczyna łąkowa
(Trifolium pralense L.)
Koniczyna biała
(Trifolium repens L.)
Zioła i chwasty
Mniszek pospolity
(Taraxacum officinale Web.)
Krwawnik pospolity
(Achillea millefolium L.)
Tasznik pospolity
(Capsella bursa-pastoris Med.)
Maruna bezwonna
(Matricaria inodora L.)
Rogownica pospolita
(Cevastium vulgatum L.)
Gwiazdnica pospolita
(Stellaria media Vill.)
Fijołek polny
(Viola arvensis Mur.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

80

80

80

70

80

85

75

80

90

90

20

40

40

20

35

30

25

30

40

50

35

17

13

17

17

20

20

23

22

16

10

5

10

15

10

15

5

10

10

10

10

15

15

15

15

15

20

10

10

10

5

3

2

3

3

5

5

7

8

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20
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15
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20

10
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15

17

25

17

12

20

15

6

5

+

5

3

5

3

3

5

5

4

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Tab.2.
Efekt zastosowania herbicydów na uŜytki zielone - wycena roślinności metoda Webera (%)
Obiekt

Chwastox

Fernando

Rancho

Bez
Dawka herbicydów
Termin

I

II

I

II

I

II

16.06.2007

Trawy
Mniszek pospolity

33
67

44
56

25
75

15
85

9
91

25
75

3
97

16.07.2007

Trawy
Mniszek pospolity

23
77

87
13

81
19

95
5

100
0

94
6

90
4

Tab. 3.
Uproszczona analiza kosztów stosowania herbicydów na 1ha uŜytku zielonego
(w zł/ha)
Dawka
Herbicyd
Chwastox

I

II

160

250

Fernando

260

450

Rancho

105

140
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Effectiveness of herbicides in controlling common dandelion
(Taraxacum officinale L.) in a meadow sward
Abstract
The manuscript presents results of investigations into the effectiveness of herbicides
(Chwastox, Fernando 225 EC and Rancho 242 EC) applied in various doses on temporary
grassland weed grown with common dandelion. All preparations examined turned out to be
highly effective in eliminating common dandelion from the sward. Up to 7 days after application,
curling, change of color and brittleness of leaves and, finally, necrosis of whole plants was
observed. The most effective and economically-substantiated appeared to be the use of
herbicides: Fernando in a dose of 2 l/ha and Rancho in a dose of 2 l/ha. Definitely less effective,
irrespective of dose, turned out to be Chwastox. The application of herbicides may be one of the
elements of an improvement cycle of degraded grasslands. This treatment should unquestionably
be combined with the application of sod seeding and mineral fertilization, which would assure
a high yield for arable land.
Key words: herbicides, doses, common dandelion, temporary grassland
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Komputerowa analiza kształtu w ocenie poraŜenia ziarniaków orkiszu
(Triticum aestivum ssp. Spelta L.) przez Fusarium culmorum
Andrzej Borusiewicz

Streszczenie
Celem dwuletniego doświadczenia była ocena stopnia poraŜenia ziarna pszenicy
orkiszowej przez grzyb Fusarium culmorum przy wykorzystaniu komputerowej analizy obrazu.
Komputerowa analiza obrazu jest tzw. metodą pierwszego kontaktu coraz powszechniej
wykorzystywaną w badaniach rolniczych. W doświadczeniu wykorzystano pięć odmian jarych
pszenicy orkiszowej (Lohnauer Sommerspeltz, Roter Sommerkolben, Blauer Samtiger, Weisser
Grannespeltz, Speltz aus Tzari Brod) do zbadania odporności tych roślin na infekcję Fusarium
culmorum. Fusarium culmorum jest jedną z głównych przyczyn wywołujących fuzariozy zbóŜ w
Polsce. Zastosowanie komputerowej analizy kształtu obrazu pozwoliło zróŜnicować ziarno
pochodzące z prób kontrolnych od ziarna poraŜonego Fusarium culmorum. PoraŜenie kłosów,
przez grzyb, najbardziej wpłynęło na zmniejszenie szerokości i wielkości powierzchni obrazu
ziarniaków orkiszu. Uzyskane wyniki wskazują na moŜliwość wiarygodnego rozróŜnienia prób
ziarna pochodzącego z kłosów inokulowanych Fusarium culmorum i kłosów niczym nie
traktowanych. Stwarza to przesłanki do skonstruowania automatycznego systemu komputerowej
analizy obrazu ziarna słuŜącego ocenie jego zdrowotności.
Słowa kluczowe: pszenica orkiszowa, Fusarium culmorum, kształt, analiza kształtu,
komputerowa analiza obrazu,
Wprowadzenie
Pszenica orkiszowa (Triticum aestivum ssp. spelta) naleŜy do tego samego rodzaju co
pszenica zwyczajna (Triticum aestivum ssp. vulgare), lecz posiada inną strukturę genetyczną,
większą zawartość witamin i soli mineralnych oraz białka w ziarnie. Orkisz, znany juŜ w epoce
kamiennej, był przez długi okres najwaŜniejszym zboŜem Europy centralnej. W XIX wieku
ustąpił miejsca pszenicy zwyczajnej, głównie z powodu jej wyŜszego plonowania i łatwiejszej
uprawy. Wysoka zawartość białka w ziarnie (13-17%) i dobra jakość glutenu spowodowały
ostatnio renesans zainteresowania tym zboŜem (Achremowicz i wsp. 1999).
Spośród wszystkich czynników chorobotwórczych poraŜających rośliny uprawne,
najbardziej niebezpieczne z ekonomicznego punktu widzenia, są patogeny grzybowe. Atakują
one rośliny Ŝywicielskie we wszystkich fazach rozwojowych.
Jednym z wszechobecnych grzybów w środowisku rolniczym są grzyby z rodzaju
Fusarium, moŜemy je obserwować w większości analizowanych prób ziarna (Perkowski 1993).
RóŜne gatunki Fusarium sp. mogą poraŜać rośliny zboŜowe praktycznie we wszystkich fazach
rozwojowych powodując zgorzel siewek, fuzariozę podstawy źdźbła oraz fuzariozę liści
i kłosów.
Jedną z metod jest analiza kształtu obrazu opisywana przez Bowman czy Parkera,
(Bowman i wsp. 2006, Autrey i wsp. 1996, Parker i wsp. 1995). Za jej to pomocą moŜemy
odróŜnić, zidentyfikować poszczególne, badane próby ziarna.
Badania zmierzające do opracowania szybkich metod identyfikacji gatunków i odmian
na podstawie cech morfologicznych nasion i ziarna, posiadają szczególnie duŜe znaczenie dla

Komputerowa analiza kształtu obrazu w ocenie…
59
______________________________________________________________________________
producentów kwalifikowanego materiału siewnego oraz zakładów zajmujących się obrotem,
przechowalnictwem i przetwórstwem surowców roślinnych. WdroŜenie metody komputerowej
analizy obrazu bezpośrednio do zakładów zajmujących się taką działalnością, moŜe przyczynić
się do uproszczenia wielu procesów technologicznych związanych ze skupem i bezpośrednim
przetwórstwem. Podobne badania przeprowadzone przez Kubiak i Fornal (Kubiak, Formal 1995)
pozwoliły odnotować istotne statystycznie róŜnice w zakresie szerokości, obwodu i pola
powierzchni obrazu ziarniaków.

Materiały i metody
Materiałem infekcyjnym był izolat Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. oznaczony
według Nelsona i in. (1983),
Obiektami doświadczalnymi były odmiany orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta):
•
•
•
•
•

Lohnauer Sommerspeltz (L.S).,
Roter Sommerkolben (R.S.),
Blauer Samtiger (B.S.),
Weisser Grannespeltz W.G.),
Speltz aus Tzari Brod (S.T.B)
Sztuczną inokulację kłosów przeprowadzano w fazie pełni kwitnienia (skala Zadoksa 58,
Zadoks i in. 1974). 30 kłosów wybranych losowo z kaŜdego powtórzenia opryskiwano wodną
zawiesiną zarodników konidialnych F. culmorum o koncentracji 500 000 szt/cm3. ZakaŜone
kłosy natychmiast izolowano torebkami polietylenowymi, które zdejmowano po 48 h.
Kombinacje kontrolne stanowiły kłosy niczym nie traktowane (kontrola zwykła). Zbioru
dokonano w fazie dojrzałości pełnej ścinając ręcznie po 30 kłosów z kaŜdego powtórzenia kaŜdej
kombinacji doświadczalnej.
Komputerową analizę kształtu ziarniaków po infekcji kłosów F. culmorum,
przeprowadzono z wykorzystaniem skanera HP ScanJet 4500c i komputera PC, wyposaŜonego
w kartę Frame Grabber IndeoFast Y/C (768 x 576 pikseli), kolorowej kamery CCD Sony EVI1011P (664 x 150 pikseli) i oprogramowania: Multi Scan® 8.02 (CSS II Warszawa). Z kaŜdego
z powtórzeń kombinacji infekowanych i kontrolnych wybrano losowo po 50 ziarniaków, które
następnie układano bruzdą do szyby skanera. Po przekształceniu obrazu kolorowego w binarny
(ryc. 1) dla kaŜdego powtórzenia wyznaczono: powierzchnię, obwód, długość i szerokość rzutu
kaŜdego ziarniaka, a następnie obliczono współczynniki kształtu W1, W2, W3, W4 według
wzorów (Nałęcz 2000):

W1 = 2
W2 =
W3 =

S

π

L

π
L

2 πS
L
W4 = max
L

−1

gdzie:
S – pole rzutu obiektu; L – obwód rzutu obiektu; Lmax – maksymalny gabaryt obiektu.
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a) obraz rzeczywisty (kolorowy)
real image (colourful)

b) obraz przetworzony (po filtracji niebieskiej i binaryzacji)
converted image(after blue filtration and binarization)
Rys. 1. Przygotowanie obrazu ziarniaków do analizy kształtu
Fig. 1. The preparation of kernel image to shape analysis
Rezultaty
Komputerowa analiza kształtu ziarniaków pozwoliła zróŜnicować wszystkie badane
odmiany pod względem powierzchni, długości, szerokości i obwodu obrazu ich rzutu (tab. 1, 3).
W wyniku infekcji kłosów, w pierwszym roku badań, odnotowano przede wszystkim
zmniejszenie powierzchni rzutu obrazu ziarniaków, średnio o około 15% (tab.2). Zmniejszenie
powierzchni ziarniaków najbardziej uwidoczniło się u odmian Roter Sommerkolben i Blauer
Samtiger, najmniej zaś u Weisser Grannenspeltz. Spadek wartości pozostałych trzech
parametrów (długości, szerokości i obwodu rzutu obrazu ziarniaków) kształtował
się na zbliŜonym poziomie, przyjmując wielkości od 11% dla długości do 12% dla szerokości.
W drugim roku badań, w wyniku infekcji kłosów odnotowano przede wszystkim
mniejsze spadki wartości badanych cech obrazu ziarna. Zmniejszenie powierzchni wynosiło
około 7% w porównaniu do ziarniaków kontrolnych, podobnie jak w pierwszym roku,
najwyraźniejsza była u odmiany Roter Sommerkolben (tab. 4). Średni spadek wartości

Komputerowa analiza kształtu obrazu w ocenie…
61
______________________________________________________________________________
pozostałych parametrów (długości i obwodu rzutu obrazu ziarniaków), był niŜszy niŜ
w pierwszym roku badań i przyjmował wartości od 2% dla obwodu do 5.5% dla szerokości
obrazu ziarniaków. Obraz ziarniaków, pochodzących z kłosów traktowanych wodą destylowaną
jedynie w nieznacznym stopniu zmienił się pod względem omawianych cech w porównaniu
do ziarniaków pochodzących z kłosów inokulowanych, przy czym największe róŜnice wystąpiły
w przypadku szerokości ziarniaków (około 3%).
Obliczone wartości współczynników kształtu z reguły były mniejsze dla ziarna po
inokulacji w porównaniu z ziarnem kontrolnym. Podkreślić naleŜy ogólnie większe wartości
współczynnika W3, co świadczy o bardziej wydłuŜonym kształcie orkiszu. PowyŜsze
stwierdzenie potwierdzają znacznie wyŜsze wartości W2 (współczynnika uwzględniającego
długość obwodu obrazu) i nieznacznie tylko większe wartości W1 (współczynnik uwzględniający
wielkości pola powierzchni obrazu).
Inokulacja kłosów najbardziej wpłynęła na zmniejszenie szerokości i wielkości
powierzchni obrazu ziarniaków orkiszu (tab. 5). Szerokość ziarniaków najbardziej zmniejszyła
się u Weisser Grannenspeltz, najmniej u odmiany Speltz aus Tzari Brod. Zmniejszenie
powierzchni obrazu ziarniaków największe było u Roter Sommerkolben, pozostałe odmiany
zareagowały na zbliŜonym poziomie. Inokulacja kłosów F. culmorum w najmniejszym stopniu
wpłynęła na zmianę długości ziarniaków, przy czym największy jej wpływ wystąpił u odmiany
Roter Sommerkolben, najmniejszy u Blauer Samtiger.
Dla orkiszu nie stwierdzono istotnej współzaleŜności między cechami geometrycznymi
kształtu obrazu ziarna a masą ziarna z kłosa i MTZ. Jedynie wartość współczynnika korelacji
prostej dla szerokości ziarna i MTZ była wysoka (r=0.795).
Dyskusja i wnioski
ZróŜnicowanie parametrów opisujących kształt obrazu ziarniaków (powierzchnia,
długość, szerokość, obwód ziarniaków i współczynniki kształtu) wskazują na moŜliwość
zastosowania cyfrowej analizy kształtu obrazu równieŜ w badaniach reakcji zbóŜ na infekcję
kłosa patogenami z rodzaju Fusarium. Berman i wsp. (1996) wskazują natomiast na przydatność
analizy kształtu ziarniaków dla hodowli odmian o dobrej wartości przemiałowej. Na podstawie
badań kształtu, tekstury i koloru ziarna Ruan (Ruan i wsp. 1996), próbował określić nasilenie
objawów fuzariozy i zawartości deoksyniwalenolu. Podobne badania z wykorzystaniem kamery
cyfrowej w celu określenia powierzchni nasion fasoli zastosował Latała i Wojnar (Latała, Wojnar
2001). Określenie kształtu ziarniaków róŜnych odmian pszenicy przy pomocy kamery CCD
przeprowadzili Sapirstein i Kohler (Sapirstein, Kohler 1999), natomiast Schouche (Schouche
i wsp 2001) wykonał podobne badania, z wykorzystaniem skanera. U wszystkich badanych
w doświadczeniu odmian orkiszu, stwierdzono spadek wartości powierzchni, długości,
szerokości, obwodu obrazu ziarniaków oraz wartości współczynników kształtu.
Otrzymane wyniki z pewnością mogą pomóc w opracowaniu w pełni
zautomatyzowanego systemu analizy obrazu ziarna zbóŜ, przydatnego nie tylko w hodowli
odpornościowej, ale równieŜ dla potrzeb nasiennictwa, przetwórstwa spoŜywczego i produkcji
pasz.
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The computer Shape analysis of spelt grain infected with Fusarium culmorum
Abstract
The purpose of the two-years experience was to assess the grain paralyses level of spelt
(Triticum aestivum ssp. spelta) by the fungus Fusarium culmorum using image computer shape
analysis. The five varieties of spring spelt ( Lohnauer Sommerspeltz, Roter Sommerkolben,
Blauer Samtiger, Weisser Grannespeltz, Speltz aus Tzari Brod) were used to investigate the
resistance of these plants to the Fusarium culmorum infection. Fusarium culmorum is one of the
main reasons of cereal infection in Poland. Image computer analysis is so called the first contact
method which is commonly used in agricultural researches. The application of image
configuration computer analysis made it possible to vary the grain originated from the check
sample from the grain infected by Fusarium culmorum. Spikes inoculation had the most impact
on length and surface size of spelt kernel image lessening. The received results clearly
demonstrate that it is possible to distinguish the check samples of the grain originated from the
inoculated spikes from those not infected. It can be resulted into creating of automatic system of
grain image computer analysis in order to assess its healthy values.
Key words: spelt, Fusarium culmorum, shape, shape analysis, computer image analysis
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Tab. 1
Średnie wartości badanych cech obrazu ziarna orkiszu w pierwszym roku badań
The value averages of spelt grains image configuration researched features
in the second year of the researches
Odmiana
variety

powierzchnia

długość

szerokość

obwód

surface

lenght

width

circumference

(mm2)

(mm)

(mm)

(mm)

20.99

7.91

W1

W2

W3

W4

2.92

2.52

0.22

1.06

Kontrola control
R.S.

2.51

19.78

S.T.B.

21.15

8.11

2.47

20.07

2.93

2.58

0.23

1.05

B.S.

19.60

8.02

2.86

20.36

2.82

2.55

0.30

1.00

W.G.

20.89

7.62

2.56

19.32

2.91

2.43

0.19

1.08

L.S.

18.83

7.46

2.33

18.62

2.76

2.38

0.21

1.01

średnia mean

20.29

7.82

2.55

19.63

2.87

2.49

0.23

1.04

R.S.

18.27

7.01

2.23

17.33

2.72

2.23

0.14

1.05

S.T.B.

19.09

7.36

2.35

18.08

2.78

2.34

0.17

1.06

B.S.

17.15

7.25

2.30

18.11

2.64

2.31

0.23

1.00

Infekcja infection

W.G.

18.97

6.93

2.21

17.33

2.77

2.21

0.12

1.09

L.S.

16.66

6.55

2.09

16.37

2.60

2.08

0.13

1.02

średnia mean

18.03

7.02

2.24

17.44

2.70

2.23

0.16

1.04

Tab. 2
Procentowe wartości badanych cech geometrycznych obrazu ziarniaków orkiszu po zastosowaniu
sztucznej inokulacji F. culmorum (w odniesieniu do kontroli) w pierwszym roku badań
The per cent values spelt kernel geometric features after using artificial inoculation with
F.culmorum (in relation to control) in the second year of the researches
Odmiana

powierzchnia

długość

szerokość

obwód

surface

lenght

width

circumference

R.S.

87.03

88.63

89.04

87.63

S.T.B.

90.25

90.85

94.86

90.05

B.S.

87.52

90.31

80.64

88.94

W.G.

90.81

90.94

86.07

89.72

L.S.

88.50

87.69

89.37

87.95

średnia

88.85

89.71

87.75

88.87
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Tab. 3
Średnie wartości badanych cech obrazu ziarna orkiszu w drugim roku badań
.The value averages of spelt grain image configuration researched
features in the second year of the researches.
Odmiana

powierzchnia

długość

szerokość

obwód

surface

lenght

width

circumference

(mm2)

(mm)

(mm)

(mm)

variety

W1

W2

W3

W4

Kontrola control
R.S.

21.20

7.97

2.93

19.78

2.93

2.54

0.21

1.07

S.T.B.

20.86

8.09

2.88

19.92

2.91

2.58

0.23

1.05

B.S.

18.63

7.30

2.82

18.34

2.75

2.32

0.20

1.02

W.G.

21.24

7.51

3.02

19.13

2.93

2.39

0.17

1.11

L.S.

18.96

7.36

2.81

18.41

2.77

2.34

0.19

1.03

średnia mean

20.18

7.65

2.89

19.12

2.86

2.43

0.20

1.06

Infekcja infection
R.S.

19.16

7.65

2.71

19.13

2.79

2.44

0.23

1.00

S.T.B.

19.28

7.89

2.71

19.16

2.80

2.51

0.23

1.01

B.S.

18.06

7.19

2.72

18.00

2.71

2.29

0.19

1.00

W.G.

19.69

7.23

2.73

18.35

2.82

2.30

0.17

1.07

L.S.

18.10

7.25

2.78

18.01

2.71

2.31

0.19

1.00

średnia mean

18.86

7.44

2.73

18.53

2.77

2.37

0.20

1.02

Tab. 4
Procentowe wartości badanych cech geometrycznych obrazu ziarniaków orkiszu po zastosowaniu
sztucznej inokulacji F. culmorum (w odniesieniu do kontroli) w drugim roku badań
The per cent values of spelt kernel geometric features after using artificial inoculation with
F.culmorum (in relation to the control) in the second year of the researches.
powierzchnia

długość

szerokość

obwód

surface

lenght

width

circumference

Odmiana
variety

%K

%K

%K

%K

R.S.

90.38

95.98

92.49

96.71

S.T.B.

92.43

97.53

94.10

96.18

B.S.

96.94

98.49

96.45

98.15

W.G.

92.70

96.27

90.40

95.92

L.S.

95.46

98.51

98.93

97.83

średnia mean

93.46

97.33

94.40

96.93
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Tab. 5
Procentowe wartości badanych cech geometrycznych obrazu ziarniaków orkiszu
(w odniesieniu do kontroli w dwóch latach badań)
po zastosowaniu sztucznej inokulacji F. culmorum
The per cent values of spelt kernel (in relation to the control during the two years of research)
after using artificial inoculation with F.culmorum.
Odmiana

powierzchnia

długość

szerokość

obwód

variety

surface

lenght

width

circumference

R.S.

88.71

92.31

90.76

92.17

S.T.B.

91.34

94.19

94.48

93.12

B.S.

92.23

94.40

88.55

93.54

W.G.

91.76

93.61

88.23

92.82

L.S.

91.98

93.10

94.15

92.89

średnia mean

91.15

93.52

91.07

92.90
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Rozkład temperatur w masie ziarna przechowywanej w silosach
Janusz Bowszys

Streszczenie
Ziarno pszenicy przechowywano w metalowym silosie w czasie 180 dni. W okresie
przechowywania
w sposób
ciągły rejestrowano przebieg zmian
temperatury
w charakterystycznych punktach silosu. Stworzono model symulacyjny rozkładu temperatur,
który zweryfikowano pomiarami w warunkach rzeczywistych. Analiza wyników potwierdziła
trafność opracowanej metody. Na podstawie badań symulacyjnych określono rozkład temperatur
w silosie izolowanym.
Słowa kluczowe: silos, przechowywanie, rozkład temperatur
Wprowadzenie
Zmiana struktury rolnictwa stwarza konieczność budowy magazynów zboŜowych
w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zbóŜ. Magazyny w gospodarstwach
specjalistycznych budowane są na bazie silosów metalowych. W silosach metalowych
w czasie suszenia i przechowywania zachodzi szereg zjawisk, które w efekcie końcowym
wpływają na jakość ziarna będącego surowcem w przemyśle spoŜywczym. WaŜnym czynnikiem
podczas przechowywania ziarna zbóŜ jest utrzymanie właściwej wilgotności i temperatury masy
nasion [Bowszys, Majchrzak 2002]. Właściwa temperatura przechowywanego ziarna chroni je
skutecznie przed rozwojem mikroorganizmów, które powodują uszkadzanie i samozagrzewanie
masy nasion [Kostecki 1992, Pabis 1992].
Celem badań było wykonanie pomiarów rozkładu temperatur na obiekcie rzeczywistym
oraz opracowanie programu symulacyjnego zmiany temperatur w masie nasion.
Materiały i metody
Materiałem do badań było ziarno pszenicy odmiany Roma. Temperatura początkowa
masy nasiennej wynosiła 16,3-16,7ºC, wilgotność 12,33%.
Przedmiotem badań był silos cylindryczny o grubości ścianki 1mm z wysypem lejowym.
Średnica przekroju poprzecznego 2R=3m, wysokość warstwy ziarna 4,5 m, kąt wierzchołkowy
wysypu lejowego 103º. W trakcie badań wykonano serię pomiarów temperatur w otoczeniu
silosu oraz w masie nasion w trzech punktach leŜących na wysokości 2,5 m. Czujniki temperatur
umieszczono w osi symetrii silosu (T1), w połowie promienia poprzecznego silosu (T2) oraz
w odległości 0,05m od wewnętrznej ściany silosu.
Do pomiaru rozkładu temperatur zastosowano czterokanałowy rejestrator typ RDT,
posiadający pamięć o zdolności 1398 pomiarów. Rejestrator ma moŜliwość transmisji
zarejestrowanych danych do komputera. Dane te moŜna przetworzyć przy pomocy arkusza
kalkulacyjnego. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie wykresów. Temperatury wszystkich
punktów rejestrowano w odstępach 1h w ciągu całej doby przez 210 dni w okresie od 19.10.00
do 15.05.01.
Modelowanie zmiany temperatury
Masę nasion w silosie potraktowano jako jednorodny ośrodek ciągły o parametrach
termodynamicznych zaleŜnych od połoŜenia (r; z) punktu w silosie i czasu t. Równanie opisujące
zmianę temperatury miało postać:
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pc p r

δT
δ δT
δ δT
= λ (r
) + λ (r
)
δt
δr δt
δz δz

(1)

T – temperatura (ºC)
t – czas (s)
ρ – gęstość (kg/m3)
λ – przewodność cieplna (W/mK)
cp – ciepło właściwe (J/kgK)
r, z – współrzędne punktu

Ze względu na małą grubość ścianki silosu oraz powolne zmiany temperatury
otoczenia przyjęto, Ŝe zewnętrzna warstwa zboŜa znajduje się w stanie równowagi
termicznej z otoczeniem:
Tt=R=Tot(t)

(2)

Przyjęto następujące wielkości jako stałe do równania (1) δ=762kg/m3; cp=1300J/kgK;
λ=0,1561W/mK oraz, Ŝe początkowa temperatura masy ziarna była jednakowa w poszczególnych
punktach [Pabis 1994].
W oparciu o model przy tych samych co poprzednio warunkach brzegowych i dla tych
samych co poprzednio punktów wewnętrznych silosu, zasymulowano przebieg zmian temp. T1,
T2 i T3 w silosie izolowanym styropianem o gęstości 28kg/m3, cieple właściwym 1,38kJ/kgK,
przewodności cieplnej 0,033W/mK oraz o grubości warstwy 10cm.
Rezultaty
Zmierzone rzeczywiste zmiany temperatur powietrza w otoczeniu silosu oraz
temperatury ziarna pszenicy w osi symetrii silosu T1 w połowie promienia T2 oraz w odległości
0,05m od wewnętrznej ściany silosu T3 przedstawiono na rys. 1 i 2.

Na rys. 1 oprócz linii rzeczywistej zmian temperatur na zewnątrz silosu
zamieszczono wykres trendu zmian temperatury powietrza.
Wewnątrz masy nasion temperatura T1 i T2 stabilnie zmniejszała się do wartości
początkowej około 16ºC do temperatur 1,0ºC i 0,7ºC w czasie 150 dni przechowywania.
Wymiana ciepła z otoczeniem nasion znajdujących się w środku silosu była powolna co naleŜy
tłumaczyć niską przewodnością cieplną pszenicy λ= 0,137W/mK [Pabis 1994]. W strefie
przyściennej T3 wahała się w granicach od 13ºC do –6,6ºC w zaleŜności od temperatury
otoczenia. Wahania temperatury masy nasion są niekorzystne ze względu na problemy
kondensacji pary wodnej na wewnętrznej stronie ścian silosu.
Na rys. 3 i 4 pokazano symulowany przebieg zmian temperatur w silosie normalnym
i izolowanym. Zmierzone temperatury T1 i T2 przecięły się w punkcie o współrzędnych 0,5ºC
i 149 dni, natomiast przecięcie krzywych symulowanych temperatur są przy współrzędnych
0,8ºC i 148 dniach. Uznano, Ŝe przyjęty model symulacyjny odwzorowuje z wystarczającą
dokładnością dla celów praktycznych rzeczywisty przebieg rozkładu temperatur.
T ( C)
25
20
15
10
5
t(s)

0
0,0E+00
-5
-10
-15

2,0E+06

4,0E+06

6,0E+06

8,0E+06

1,0E+07

1,2E+07

1,4E+07

1,6E+07

1,8E+07

T otocz.
Linia trendu

Rys. 1 T emperatura otoczenia w okresie od 19-10-2000 do 25-52001.
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Temperatura ( C)

T1
20

T2

15

T3

10

T otocz.

5
0
1 9 -10 2 9 -10

8 -11 1 8 -11 2 8 -11

8 -1 2 1 8 -1 2 2 8-1 2

7-0 1 1 7-0 1 27 -0 1

6 -0 2 16 -0 2 2 6 -0 2

8 -0 3

1 8 -0 3 2 8 -0 3

7 -0 4

1 7 -0 4 2 7 -04

7 -0 5

-5

1 7 -05

data

-10
-15
Rys. 2 T emperatura ziarna na wysokości 2,4 m w okresie od 19-10-2000
do 25-05-2001

Rys. 3 Symulacja zmian temperatury ziarna w nieizolowanym silosie na wysokości 2,5 m.
data1 – r=0,0R, data2 – r=0,5R, data3 – r=0,95R
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Rys. 4 Symulacja zmian temperatury ziarna w silosie izolowanym na wysokości 2,5 m.
brzegowy – r=0,95R, pośredni – 0,5R, centralny – r=0,0R

Silos normalny

Silos izolowany

210 dzień – 17-V-2001

15 dzień – 3-XI-2000

ata

Rys. 5 Symulowany rozkład temperatur ziarna w silosie nieizolowanym i izolowanym
w dowolnie wybranych dniach.

J.Bowszys

70

Stworzony model posłuŜył do badań symulacyjnych silosów izolowanych
o stałych parametrach uŜytego materiału izolacyjnego (grubość ścianki, ciepło właściwe,
przewodność cieplna).
Minimalną wartość symulowanej temperatury ziarna przy ściance silosu równą –1,3ºC
zaobserwowano w 108 dniu składowania natomiast w silosie ze ścianą izolowaną minimalna
temperatura wynosiła +1,4ºC.
Na rys. 5 przedstawiono symulowany rozkład temperatury ziarna w dowolnie wybranych
dniach w silosie nieizolowanym oraz izolowanym po 15 i 210 dniach przechowywania.
Wnioski
1.
2.
3.

4.

Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, Ŝe największa niestabilność
temperatury miała miejsce w strefie przyściennej silosu.
PowyŜsze zjawisko sugeruje stosowanie płaszczy izolowanych zmniejszających
intensywność wymiany ciepła między masą nasion a otoczeniem.
Stworzony model symulacyjny rozkładu temperatur zweryfikowano badaniami
przeprowadzonymi w warunkach rzeczywistych. Potwierdziły one trafność opracowanej
metody.
Na podstawie opracowanego modelu symulacyjnego moŜna określić rozkład temperatur
w dowolnym dniu przechowywania.
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Abstract
The wheat grain was stored in a metal silo during 180 days. In that storage period the
temperature changes in characteristic points were continuously recorded. A simulation model of
the temperature distribution was developed, which has been verified basing on the measurements
in real conditions.
The analysis of the results confirms of relevancy of the elaborated method.
Basing on the simulation researches the temperature distribution was determined in
insulated silo.
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Nowe zadania dla inŜynierii rolniczej
Justyna Bowszys

Streszczenie
InŜynieria rolnicza jest stosunkowo młodą dziedziną nauki jednak jej rozwój jest
konieczny, aby moŜliwa była poprawa jakości Ŝycia. Jest to realizowane poprzez ograniczanie
stref ubóstwa, poprawę jakości produkowanej Ŝywności, zachowanie w rozwoju
technologicznym zasad ochrony środowiska naturalnego.
W pracy zostały scharakteryzowane zadania przed jakimi stoi obecna inŜynieria rolnicza
oraz moŜliwość ich realizacji w zakresie sektora rolnego poprzez zastosowanie nowoczesnych
osiągnięć techniki. Pokazano takŜe ograniczenia światowe i krajowe w moŜliwościach dalszego
rozwoju inŜynierii rolniczej.
Słowa kluczowe: inŜynieria rolnicza, jakość, ochrona środowiska, postęp naukowo-techniczny
Wprowadzenie
Pojęcie inŜynieria rolnicza oznacza naukę wykonywania robót inŜynierskich,
umiejętność projektowania i wznoszenia róŜnych budowli.
Współczesna nazwa inŜynieria rolnicza oznacza aktualny stan nauki, wykształtowany
w długim procesie ewolucji, począwszy od maszynoznawstwa, poprzez mechanizację rolnictwa
i technikę rolniczą. Wraz z rozwojem tej dyscypliny nauki postępowało teŜ stopniowe
poszerzanie jej zakresu. Pierwotnie maszynoznawstwo rolnicze oznaczało w nauce i dydaktyce
zasady budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych. Poszerzenia zakresu o technologię
i organizację pracy zmieniło dotychczasowe pojęcie na mechanizację rolnictwa. W dalszym
rozwoju ukształtowało się pojęcie techniki rolniczej, oznaczającej zastosowanie róŜnych technik
i technologii w całym kompleksie gospodarki Ŝywnościowej, począwszy od przygotowania pola
do siewu a skończywszy na ostatecznie przetworzonym produkcie rolniczym.
Współczesna inŜynieria rolnicza jest pojęciem znacznie szerszym niŜ technika rolnicza.
Zasadnicza róŜnica między pierwszym etapem rozwoju tj. maszynoznawstwem rolniczym
a obecnym, czyli inŜynierią rolniczą sprowadza się do faktu, Ŝe m.in. przy konstrukcji maszyn
rolniczych uwzględnia się wszystkie pokrewne dyscypliny czy teŜ specjalności naukowe. Chodzi
bowiem o dokładne rozeznanie środowiska pracy maszyn, czyli o wzajemne związki: gleba –
maszyna – roślina [Haman 2003].
W Polsce małe gospodarstwa są przeinwestowane. Nastąpiła w nich kumulacja siły
roboczej i środków technicznych. Efektywność gospodarowania jest więc niska [Łysek 1999].
Sami rolnicy niechętnie wprowadzają do swoich gospodarstw innowacyjne rozwiązania (rys.1).
Jest to efektem przede wszystkim niewielkich moŜliwości finansowych ale takŜe nieufności
starszych właścicieli gospodarstw wobec nowoczesnych osiągnięć.
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Rys.1. Kategorie odbiorców innowacji (Lewis 1998).
Postęp techniczny w skali naszego kraju jest niewielki, a osiągnięcia konstrukcyjne,
z punktu widzenia nauki są takŜe małe. RównieŜ nauka nie jest wystarczająco zmotywowana,
Ŝeby pracować i wdraŜać do produkcji nowe osiągnięcia. JednakŜe takie działania są bardzo
potrzebne, i potrzebne jest teŜ zaangaŜowanie specjalistów z zakresu inŜynierii rolniczej.

Zadania inŜynierii rolniczej
Ograniczenie stref ubóstwa
W skali globalnej produkuje się na tyle wystarczającą ilość surowców pochodzenia
rolniczego, aby wyŜywić obecnych mieszkańców świata. Fakt, Ŝe prawie 800mln ludzi głoduje,
wynika raczej z problemów dystrybucji niŜ technologii. ZauwaŜalne jest bardzo wyraźnie duŜe
regionalne zróŜnicowanie sytuacji w rolnictwie. W krajach wysoko rozwiniętych widzimy
nadprodukcję, czemu towarzyszy rosnące zagroŜenie środowiska naturalnego. Tam teŜ konieczne
jest utrzymanie wysokiego poziomu produkcji przy zastosowaniu postępowych, przyjaznych
środowisku technologii. W innych rejonach, zwłaszcza w Afryce, zwiększa się deficyt Ŝywności,
który musi być niwelowany przez wzrost produkcji. Postęp w inŜynierii rolniczej moŜe ułatwić
realizację tego zadania. NaleŜy jednak unikać powielania technologii stosowanych w krajach
bogatych bez uwzględniania miejscowych warunków. Konieczny jest wzrost kwalifikacji oraz
stworzenie warunków, w których badania i wdroŜenia mogą się rozwijać zgodnie z sektorem
komercyjnym.
Poprawa jakości
W obecnych czasach konsumenci stają się coraz bardziej wymagający odnośnie jakości
produktów Ŝywnościowych. W efekcie prowadzi to do znacznych zmian w działalności
producentów i dystrybutorów. Potrzebne są innowacyjne i nie niszczące metody pomiarów
właściwości określających jakość. W związku z tym konieczne jest zdefiniowanie precyzyjnych
międzynarodowych uregulowań, wraz z odpowiednimi technikami pomiarowymi powiązanymi
z kaŜdą z metod.
Aby zagwarantować poŜądaną jakość produktu, potrzebna jest takŜe zgodność
z normami takimi jak ISO 9000 i HACCP.
Ochrona środowiska naturalnego
WdraŜając postęp technologiczny nieuniknione staje się negatywne oddziaływanie na
środowisko naturalne. Dlatego teŜ staje się to jednym (kolejnym) problemem inŜynierii dla
rolnictwa. NaleŜy szczególnie zwrócić w tym przypadku uwagę na zadania w zakresie
zapobiegania zasoleniu gleb czy stepowieniu terenów rolniczych. Konieczne jest ograniczenie
emisji szkodliwych substancji do wody, powietrza i gleby.
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Perspektywy inŜynierii rolniczej
Przyszłość inŜynierii rolniczej to konieczność rozszerzenia dotychczasowych
tradycyjnych specjalności polegających na poszukiwaniu energooszczędnych i przyjaznych dla
środowiska metod produkcji konwencjonalnych produktów o takie kierunki jak: kompleksowe
technologie produkcji, przetwarzanie i wytwarzanie z surowców roślinnych nowych rodzajów
„półproduktów” jako surowców do dalszego wykorzystania przemysłowego wraz z metodami
pełnych ocen jakościowych, ekonomicznych i ekologicznych, wytwarzanie i wykorzystanie
surowców roślinnych jako źródeł paliw odnawialnych i ekologicznie bezpiecznych [Roszkowski
2002].
Monitoring
Standaryzacja surowców produkowanych przez rolnictwo dla przetwórstwa
spoŜywczego i róŜnorodnych działów przemysłu, opierających się coraz szerzej na surowcach
pochodzenia biologicznego, wymaga monitorowania czynników środowiskowych, fizycznych
i technologicznych wpływających na końcowy stan oferowanego produktu. Do monitorowania
konieczne jest opracowanie procedur badawczych i aparatury. Potrzebne są maszyny realizujące
technologiczne wymagania przyszłej produkcji.
Monitorowanie to zdolność do śledzenia historii produktu w znaczeniu wszystkich
czynności i miejsc oraz jednoznacznej rejestracji wszystkich zmian jego parametrów tak,
by w kaŜdej fazie procesu produkcyjnego moŜna było określić i zachować jego cechy
charakterystyczne.
Tak rozumiane monitorowanie produkcji rolniczej pociąga za sobą duŜe koszty
związane z koniecznością badania, rejestracji i przetwarzania wielkiej liczby czynników
o zróŜnicowanym charakterze. Zasadniczym celem staje się takie dobranie technologii
i urządzeń, aby uniknąć nadmiaru danych, które nie przynoszą Ŝadnych korzyści a tworzą jedynie
szum informacyjny. Głównym celem monitorowania jest znalezienie rynków zbytu surowców
biologicznych i ich przetworów oraz utrzymanie się na tych rynkach [Haman 2003].
Energochłonność rolnictwa
Próby unowocześnienia i poprawy efektywności produkcji rolniczej, zwęŜanie tolerancji
jakościowych i obowiązkowe monitorowanie, prowadzą do wzrostu nakładów energetycznych
tym bardziej, Ŝe wiele uŜywanych w rolnictwie maszyn, pod względem energetycznym
i oddziaływania na otoczenie, jest fatalnie zaprojektowanych.
Nauki rolnicze powinny więc tworzyć naukowe podstawy projektowania techniki dla
nowych procesów technologicznych, umoŜliwiających tym samym rozwój biologiczny obiektów,
określić konstrukcje i parametry zespołów roboczych, które będą dostosowane do wymagań
gleby, roślin, hodowli w róŜnych warunkach glebowo – klimatycznych i ekonomicznych. Muszą
teŜ zapewniać znaczne obniŜenie energochłonności operacji technologicznych oraz
przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pracy [Nagorsky 1995].
Technologia informatyczna
Dotychczasowy rozwój technologii informatycznych w inŜynierii rolniczej miał
największe osiągnięcia w takich dziedzinach jak: ciągniki, produkcja i przechowywanie zbóŜ,
nawoŜenie i ochrona roślin. Przemiany społeczne zmierzające w kierunku zwiększenia
„bezpieczeństwa” Ŝywnościowego uzasadniają podjęcie badań nad opracowaniem nowych
sposobów określania i pomiarów właściwości ( fizycznych, strukturalnych, sensorycznych,
fizyko – chemicznych itp.) materiałów „rolniczych” (gleba, roślina, zwierzę, produkt)
ze szczególnym uwzględnieniem produktów świeŜych (warzywa i owoce). Te kierunki produkcji
stwarzają najlepsze szanse dla rolnictwa krajowego ze względu na uwarunkowania glebowo –
klimatyczne i strukturalne.
Opracowanie więc nowych sposobów określania i pomiarów właściwości materiałów
rolniczych, a takŜe poszukiwanie i weryfikacja rolniczych zastosowań technicznych
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i technologii informatycznych pojawiających się w innych gałęziach gospodarki jest takŜe
przedmiotem prac zaliczanych do dyscypliny inŜynierii rolniczej [Roszkowski 2002].
Rolnictwo precyzyjne
Precyzyjne rolnictwo (Precise Farming) opiera się na wykorzystaniu informacji
o zróŜnicowaniu przestrzennym (zmienności) siedliska i środowiska, przy czym wykorzystuje się
duŜą dokładność (do 1 cm) oferowaną przez współczesne odbiorniki GPS. Informację
wykorzystuje się następnie do przygotowania zróŜnicowanych przestrzennie zabiegów z zakresu
przygotowania gleby, siewu, nawoŜenia i ochrony roślin. Główną korzyścią ze stosowania
precyzyjnego rolnictwa jest oszczędność w zuŜyciu środków produkcji (nasion, nawozów,
środków ochrony).
Do wprowadzenia w gospodarstwie elementów precyzyjnego rolnictwa, naleŜy
sporządzić dokładne mapy, zgodne z systemem GPS, ustalić zmienność glebową, którą
najczęściej bada się poprzez pobranie prób glebowych, a coraz częściej przez skanowanie pola
sensorem przewodności elektrycznej (metoda EC) (fot. 1). Odpowiedni sprzęt (komputer,
oprogramowanie, odbiornik GPS duŜej precyzji) pozwala na utworzenie elektronicznej mapy
sterującej zmianą dawki nawozu, a to prowadzi do duŜych oszczędności.

Fot.1. MULTIPROB 120, maszyna do pobierania prób glebowych.

Rys.2. Pole uprawne o powierzchni kilkunastu ha z oznaczonymi miejscami pobrania prób
glebowych i ustaloną w nich zasobnością gleby.
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W rolnictwie konwencjonalnym przyjmuje się, Ŝe w obrębie pola zasobność gleby jest
zbliŜona i wynika z uśrednienia wyników z wszystkich prób gleby, tak więc uznaje się,
Ŝe zasobność gleby w np. potas w obrębie tego pola jest średnia. I dla całego pola stosuje się taką
samą dawkę nawoŜenia K (rys. 2 i 3).

Rys.3. Pole uprawne o powierzchni kilkunastu ha z mapą zasobności gleby w potas (K) na
podstawie interpolacji wyników dla pobranych prób gleby w punktach przedstawionych na rys.2.
NajwaŜniejszym elementem w rolnictwie precyzyjnym są dokładne mapy, wykonane
przy uŜyciu technik GPS i GIS, przedstawiające dokładnie obrys pola oraz zmieniającą się
zasobność gleby w makro- i mikroelementy, próchnicę lub pH gleby na danym obszarze.
Elementarnym wstępem do wdroŜenia precyzyjnego rolnictwa jest stworzenie cyfrowej mapy
zasobności i zmienności glebowej (rys.4 i 5).

Rys.4. Mapa zasobności i zmienności glebowej gospodarstwa wykonana za pomocą techniki
GPS.
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Rys.5. Mapy odczynu i zanieczyszczeń gleb metalami cięŜkimi.
Podsumowanie
Poszerzenie zakresu zainteresowań inŜynierii rolniczej jako nauki interdyscyplinarnej
łączy technikę rolniczą z takimi specjalnościami jak chemosensoryka, oflaktometria czy
optoelektronika.
Dla rolnictwa zrównowaŜonego, charakteryzującego się produkcją wielokierunkową,
zmierzającego w kierunku rolnictwa ekologicznego, waŜny jest nie tylko poziom nowoczesności
środków technicznych. WdraŜanie zasad i świadomy rozwój rolnictwa zrównowaŜonego wymaga
dywersyfikacji struktury produkcji polegającej na ograniczeniu upraw tradycyjnych i równie
tradycyjnej hodowli trzody chlewnej na rzecz wytwarzania produktów spoŜywczych o wysokich
walorach jakościowych.
Trudnym zadaniem jest jasne określenie perspektyw inŜynierii rolniczej. Powinna
się rozwijać na miarę potrzeb samej nauki jak i praktyki rolniczej. Poza sferą nauki, więcej zmian
wymagać będzie proces kształcenia na poziomie wyŜszym, bowiem dotychczasowy zakres
i program nie nadąŜą za potrzebami praktyki i aspiracjami młodzieŜy studiującej.
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Новые задачи для сельскохозяйственной инженерии
Изложение
Сельскохозяйственная инженерия - относительно молодая область науки однако ее
развитие необходимое, лишь бы возможное было улучшение качества жизни. Это
осуществлянное через ограничение зон убожества, улучшение качества производить
пищи, сохранить в технологическом развитии принципов защиты естественной среды.
В публикации описано задачи перед какими идет присутствующий
сельскохозяйственная инженерия и возможность их осуществления в сфере
сельскохозяйственного сектора через применить современных достижений техники.
Указано также на мировые и отечественное ограничения во возможностях более далекого
развития сельскохозяйственной инженерии.
Ключевые слова: сельскохозяйственная инженерия, качество, защита среды, научнотехнический прогресс
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Wpływ zakwaszenia gleby na zawartość wapnia,
magnezu i potasu w wybranych gatunkach roślin
Mariusz Brzeziński, Tadeusz Barszczak

Streszczenie
Celem pracy było określenie wpływu zakwaszenia gleby na zawartość wapnia, magnezu
i potasu w roślinach (owies, jęczmień, pszenica, Ŝycica trwała, koniczyna czerwona). Badania
przeprowadzono w wazonach gruntowych. Wazony zawierały glebą o róŜnym pH: obiekt I – pH
6, obiekt II – pH 5, obiekt III – pH 4. Wyniki pokazują, Ŝe zawartość wapnia i magnezu
w roślinach wzrastała wraz ze wzrostem pH, zaś zawartość potasu wzrastała wraz
ze zmniejszaniem pH.
Słowa kluczowe: zakwaszenie gleby, wapń, magnez, potas, rośliny
Wprowadzenie
Zakwaszenie gleb od dłuŜszego czasu jest jednym z najpowaŜniejszych problemów
rolnictwa. Jest to główny czynnik wpływający na obniŜenie plonów. Udział gleb bardzo
kwaśnych i kwaśnych przekracza średnio dla obszaru całego kraju 50% (Filipek i in. 2006).
Szacuje się, Ŝe uregulowanie odczynu gleb plony roślin wzrosłyby o 12-15% (Kaczor 1998).
Nadmierne zakwaszenie oprócz ograniczania plonów, wpływa negatywnie na ich jakość. Rośliny
rosnące w kwaśnym środowisku charakteryzują się często brakiem składników niezbędnych
w Ŝywieniu ludzi i zwierząt i nadmiarem takich które mogą być przyczyną wielu schorzeń.
Celem badań było określenie wpływu zakwaszenia gleby na zawartość wapnia, magnezu
i potasu wybranych gatunkach roślin.
Materiały i metody
Doświadczenie zostało przeprowadzone w wazonach gruntowych, na Polu
Doświadczalnym Katedry Chemii Rolniczej SGGW w Skierniewicach. Przez wazon gruntowy
rozumie się zakopaną w ziemi rurę kamionkową o wysokości 150 cm i średnicy 40 cm.
W wazonach znajdowała się gleba o trzech róŜnych wartościach pH – 4,0 (3,9-4,2); 5,0 (4,8-5,2);
6,0 (5,8-6,2). Dane zakwaszenie występowało do głębokości 60 cm. W warstwie 0-60 cm gleba
wypełniająca wazony była piaskiem gliniastym mocnym (17% części spaławialnych), a poniŜej
60 cm znajduje się glina lekka (25-30% części spławianych). Roślinami testowymi były:
pszenica jara, owies, jęczmień jary, Ŝycica trwała, koniczyna czerwona, ziemniaki. Zastosowano
przedsiewnie nawoŜenie podstawowe w ilości N- 2,0 g na wazon w formie NH4NO3, P-1,0 g na
wazon w formie Ca(H2PO4)2 i K – 2,0 g na wazon jako KCl. Koniczynę czerwoną nawoŜono
wyłącznie potasem i fosforem. Rośliny zebrano w następujących stadiach rozwoju:
- pszenicę, owies, jęczmień w stadium dojrzałości pełnej,
- Ŝycicę trwałą w stadium kłoszenia,
- koniczynę czerwoną w stadium kwitnienia,
- łęty ziemniaków w stadium kwitnienia, bulwy w stadium dojrzałości pełnej.
Doświadczenie prowadzono w temperaturze 55ºC i zmielono. Próby roślinne
zmineralizowano na mokro w stęŜonym kwasie HNO3 z dodatkiem H2O2. W zmineralizowanym
materiale oznaczono zawartość wapnia, magnezu i potasu metodą ASA.
Z poszczególnych wazonów gruntowych pobrano równieŜ próby gleby, w których
oznaczono zawartość glinu wymiennego metodą Sokołowa oraz zawartość glinu rozpuszczalnego
w 0,02 mol·dm-3 CaCl2 – metodą ASA, przy uŜyciu kuwety grafitowej; pH gleby w 1 mol·dm-3
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KCl, kwasowość hydrolityczną metodą Kappena, zawartość kationów w 1 mol·dm-3
CH3COONH4. Wyniki charakteryzujące glebę z poszczególnych obiektów doświadczenia
dostępne są w pracy Brzeziński (2004).
Otrzymane wyniki badań poddano analizie wariancyjnej. Szczegółowego porównania
średnich dokonano przy pomocy testu Tukey´a na poziomie istotności p=0,05.

Rezultaty
Wyniki obrazujące wpływ pH gleby na zawartość wapnia, magnezu i potasu w roślinach
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Zawartość wapnia, magnezu i potasu w roślinach (g·kg-1)
Table 1.
Cintent of calcium, magnesium and potassium in plants (g·kg-1)
Obiekty, Objects
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5

Ca
Mg
Owies- ziarno, Oat-grain
1,2
2,2
1,1
2,2
0,9
2,1
n.s
n.s.
Owies-słoma, Barley-straw
2,1
2,2
2,1
2,0
1,8
1,8
n.s.
n.s.
Jęczmień-ziarno, Barley-grain
1,1
1,6
0,9
1,5
0,7
1,4
0,27
0,12
Jęczmień-słoma, Barley-straw
6,3
1,2
6,8
0,9
4,3
1,5
n.s.
n.s.
Pszenica-ziarno, Wheat-grain
1,3
1,8
1,7
2,0
0,8
1,8
0,46
n.s.
Pszenica-słoma, Wheat-straw
7,2
0,7
4,4
0,6
4,3
1,1
0,28
n.s.
śycica-części nadziemne, Rye Grass-above ground plants
13,1
2,5
9,0
2,2
6,2
1,3
3,81
0,58
Ziemniaki-bulwy, Potato-bulbs
0,6
1,6
0,9
1,6

K
6,1
6,8
7,6
1,37
8,6
9,0
9,9
n.s.
9,7
9,3
10,3
n.s.
18,9
26,1
24,8
7,01
9,7
9,7
10,1
n.s.
17,3
15,2
19,4
n.s.
32,9
38,7
35,5
n.s.
22,0
23,5
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pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05
pH 6
pH 5
pH 4
NIR0,05

0,9
1,5
n.s.
n.s.
Ziemniak-łęty, above ground plants
59,2
4,0
45,5
2,6
43,1
2,8
10,1
n.s.
Koniczyna-łodygi, Red clover-stems
21,4
4,5
18,8
4,2
20,8
3,5
n.s.
n.s.
Koniczyna-liście, Red clover -leaves
30,7
4,4
26,2
4,8
20,8
4,3
n.s.
n.s.

22,9
n.s
36,6
39,2
57,0
19,32
15,6
15,1
16,7
n.s.
14,9
19,5
16,6
n.s.

Zakwaszenie gleby nie wpływało na zawartość Ca i Mg w słomie i ziarnie owsa.
Zawartość K zarówno w słomie jaki i w ziarnie owsa zmniejszyła się wraz ze wzrostem pH, lecz
istotne zmiany stwierdzono rozpatrując jedynie zawartość tego pierwiastka w ziarnie.
Zawartość wapnia w słomie jęczmienia nie była uzaleŜniona od pH gleby. pH gleby
wpływało natomiast na zawartość Ca w ziarnie. Była ona najwyŜsza na obiekcie o pH 6, zaś
najniŜsza na obiekcie o pH 4. Potwierdzono równieŜ statystycznie wpływ pH na zawartość
Mg w jęczmieniu, ale tylko w odniesieniu do ziarna. Istotnie wyŜszą zawartością tego
pierwiastka charakteryzował się obiekt o pH 6 w stosunku do obiektu o pH 4. Zawartość potasu
w słomie jęczmienia była istotnie niŜsza na obiekcie o pH 6. Nie potwierdzono statystycznie
wpływu pH na zawartość potasu w ziarnie jęczmienia.
Zawartość wapnia w ziarnie pszenicy była istotnie niŜsza przy pH 4. Wpływ pH
na zawartość wapnia potwierdzono statystycznie równieŜ w odniesieniu do słomy, istotnie więcej
badanego pierwiastka stwierdzono na obiekcie o najwyŜszym pH,. Nie stwierdzono natomiast
zaleŜności pomiędzy pH gleby a zawartością magnezu i potasu w słomie i ziarnie pszenicy.
Zawartość wapnia w częściach nadziemnych Ŝycicy trwałej z poszczególnych obiektów
Istotnie
wyŜszą
zawartością
zawierała
się
w
przedziale
6,2-13,1
g·kg-1.
Ca charakteryzowały się rośliny uprawiane na obiekcie o najwyŜszym pH. Z kolei zawartość
Mg była niŜsza i wynosiła od 1,3 do 2,5 g·kg-1. Zdecydowanie mniej magnezu zawierały rośliny
uprawiane na pH 4. Zawartość potasu była wysoka i wynosiła od 32,9 do 3,87 g·kg-1. Uzyskane
dane wskazują, Ŝe pH gleby nie miało wpływu na zawartość potasu w Ŝycicy trwałej.
Zawartość wapnia, magnezu i potasu w ziemniakach była uzaleŜniona od organu rośliny
i była wyŜsza w łętach niŜ w bulwach. Zawartość Ca w łętach wzrastała wraz
ze wzrostem pH. pH gleby nie wpływało natomiast na zawartość wapnia w bulwach ziemniaków.
Nie zaobserwowano wyraźnego wpływu pH na zawartość magnezu, zarówno bulwach jak
i łętach ziemniaka. Zawartość potasu w łętach była około dwukrotnie wyŜsza niŜ w bulwach.
Zawartość tego pierwiastka zmniejszała się wraz zez wzrostem pH jedynie w łętach, w bulwach
kształtowała się na podobnym poziomie.
Zawartość wapnia w liściach koniczyny była wyŜsza niŜ w łodygach. pH gleby nie
wpływało istotnie na zawartość wapnia w łodygach i liściach koniczyny. Zawartość magnezu
była podobna w obydwu organach koniczyny. Najmniejszą zawartość pierwiastka wykazały
obiekty o pH 4, lecz róŜnice nie były statystycznie istotne. Zawartość potasu była nieco większa
w liściach w stosunku do łodyg i w obydwu organach nie była uzaleŜniona od pH gleby.
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Dyskusja
Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają dane z literatury o moŜliwości
antagonistycznego oddziaływania glinu wymiennego na zawartość magnezu w roślinach
(Gorlach i Curyło 1990; Badora 1994). Zawartość Mg zmniejszała się w miarę obniŜania pH
(zwiększania zawartości glinu wymiennego). Zhydratyzowany kation Al3+ ma mniejszy promień
jonowy niŜ Mg2+, dlatego teŜ łatwiej przedostaje się do strefy korzeniowej blokując pobieranie
innych kationów (Filipek i in. 2006).
Zaobserwowano zmniejszenie zawartości wapnia wraz ze zmniejszeniem pH.
Jest to zgodne z wynikami przedstawionymi przez Gorlacha i Curyłę (1990). Utrudnienia
w pobieraniu kationów zasadowych na glebach kwaśnych wynikają, między innymi, z osłabienia
tempa przechodzenia zdolnych do wymiany jonów H+ przez błonę plazmatyczną do rizosfery
(Huang i in. 1995).
Otrzymane wyniki wskazują, Ŝe zakwaszenie gleby wpływa na wzrost zawartości potasu
w organach roślin. Jak podają Filipek i Dechnik (1995) glin powoduje zmniejszenie uwodnienia
komórek, które dąŜąc do prawidłowego stanu, pobierają w większym stopniu potas, który
zwiększa hydratację komórek. Wyniki badań innych autorów nie są jednak jednoznaczne,
Kotowska (1998) oraz Grzegorczyk i Benedycki (1998) stwierdzili wzrost zawartości potasu
w roślinach spowodowany wapnowaniem.
Wnioski
1.
2.

Zawartość wapnia i magnezu w roślinach wzrastała, zaś zawartość potasu zmniejszała się
wraz ze wzrostem pH
Zawartość Ca i K była wyŜsza w słomie zbóŜ niŜ w ziarnie oraz w łętach ziemniaka
niŜ w bulwach
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Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of soil acidity on the content of calcium,
magnesium and potassium in plants (oat, barley, wheat, potato, rye grass, red clover). Studies
were conducted in ground pots. The pots contained soil with different pH: I object – pH 6, II
object – pH 5, III object – pH 4. The results showed that the content of calcium and magnesium
in plants increased with increasing pH level and the content of potassium increased with
decreasing pH level.
Key words: soil acidity, calcium, magnesium, potassium, plants
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Plon jednostek paszowych uzyskany z kupkówki pospolitej uprawianej
w siewie czystym i w mieszankach z roślinami motylkowatymi
GraŜyna Anna Ciepiela, Jolanta Jankowska, Roman Kolczarek

Streszczenie
Badania prowadzono w latach 2002-2004. Przedmiotem badań była kupkówka pospolita
i mieszanki tego gatunku z lucerną mieszańcową i koniczyną czerwoną uprawiane
w następujących kombinacjach: I - kupkówka pospolita odmian Reda 100%, II - kupkówka
pospolita odmian Reda 50% + lucerna mieszańcowa odmiana Legenda 50%, III - kupkówka
pospolita odmian Reda 50% + koniczyna czerwona odmiana Nike 50%. W doświadczeniu
zastosowano takŜe trzy poziomy nawoŜenia azotem (30, 60, 90 kghha-1 N) oraz obiekt kontrolny
(0 kghha-1 N). Zawartość energii metabolicznej w badanej paszy kształtowała się na poziomie
8,06-8,40 MJ⋅kg-1s.m. Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe najwyŜszą wartość energetyczną posiadała
mieszanka kupkówki pospolitej z koniczyną łąkową nawoŜona 30 kg⋅ha-1N. Kupkówka pospolita
uprawiana w monokulturze charakteryzowała się niŜszą w porównaniu do obu badanych
mieszanek zawartością białka ogólnego i jednostek paszowych. Natomiast plon jednostek
paszowych uzyskany z tego gatunku był wyŜszy niŜ otrzymany z mieszanek.
Słowa kluczowe: kupkówka pospolita, koniczyna łąkowa, lucerna mieszańcowa, białko surowe,
energia metaboliczna, jednostka paszowa.
Wprowadzenie
Uzupełnieniem naturalnych uŜytków zielonych w Ŝywieniu przeŜuwaczy są uprawy traw
i mieszanek motylkowato-trawiastych zakładane na gruntach ornych. Spośród wielu gatunków
traw w uprawie polowej wykorzystuje się kupkówkę pospolita (Dactylis glomerata L), a z roślin
motylkowatych lucernę mieszańcową (Medicago media Pers.) i koniczynę łąkową (Trifolium
pratense L.) [Kostuch 1992]. Aktualny jest równieŜ problem odpowiedniej proporcji
poszczególnych komponentów w mieszance sprzyjający utrzymaniu się roślin motylkowatych
w poroście, a takŜe celowość i wysokość dawki nawoŜenia azotowego. W ocenie przydatności
tych roślin do produkcji pasz objętościowych zwraca się szczególną uwagę na ich wartość
pokarmową i energetyczną oraz na wielkość plonu energii. Pokrycie potrzeb energetycznych
i białkowych przeŜuwaczy jest głównym czynnikiem warunkującym ich produkcyjność. Znaczne
przekroczenie, czy teŜ niedobór energii lub białka w dawce pokarmowej prowadzi do obniŜenia
efektywności Ŝywienia. W odniesieniu do tych zagadnień w pracy przedstawiono wyniki takiej
oceny dotyczącej kupkówki pospolitej uprawianej w siewie czystym i w mieszankach z lucerną
mieszańcową i koniczyna łąkową.
Materiał i metody
Badania prowadzono w latach 2002-2004. Doświadczenie polowe zlokalizowano
na gruntach ornych połoŜonych na glebie zaliczanej do rzędu gleb litogenicznych typu arenosole
naleŜącej do 5 kompleksu przydatności rolniczej, klasy bonitacyjnej IV b. Przed załoŜeniem
doświadczenia gleba ta charakteryzowała się lekko kwaśnym odczynem (pH w 1n KCL = 5,12),
niską zawartością azotu ogólnego, magnezu, miedzi i cynku oraz bardzo wysoką zawartością
fosforu i średnią potasu.
Doświadczenie załoŜono wiosną 2002 roku w trzech powtórzeniach w układzie split-plot
na poletkach o powierzchni 10 m2.
Przedmiotem badań była kupkówka pospolita i mieszanki tego gatunku z lucerną
mieszańcową i koniczyną czerwoną uprawiane w następujących kombinacjach:
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I - kupkówka pospolita odmian Reda 100%
II - kupkówka pospolita odmian Reda 50% + lucerna mieszańcowa odmiana Legenda 50%
III - kupkówka pospolita odmian Reda 50% + koniczyna czerwona odmiana Nike 50%.
W doświadczeniu zastosowano takŜe trzy poziomy nawoŜenia azotem (30, 60, 90
kghha-1 N) oraz obiekt kontrolny (0 kghha-1 N). Potas stosowano w ilości 100 kghha-1 K2O.
NawoŜenia fosforem nie stosowano ze względu na duŜą zawartość tego pierwiastka w glebie
(48 mg P2 05 w 100 g gleby). Azot - w formie saletry amonowej i potas - w formie 60% soli
potasowej stosowano w kaŜdym roku badań w trzech równych dawkach (pod kaŜdy odrost).
W kaŜdym sezonie zbierano trzy pokosy produkcyjne – pierwszy w fazie początku
kłoszenia kupkówki pospolitej, a kolejne w zaleŜności od warunków pogodowych po 40-50
dniach od zbioru poprzedniego. Bezpośrednio po skoszeniu waŜono zielonkę z kaŜdego poletka
i pobierano 0,5 kg próby zielonej masy w celu określenia zawartości suchej masy w roślinach
i wyliczenia plonu suchej masy oraz do wykonania analiz chemicznych. Oznaczenia chemiczne
materiału roślinnego na zawartość, białka ogólnego, włókna surowego, tłuszczu surowego
i popiołu surowego wykonano metodą NIRS na aparacie Infra Alyzer 450. Na ich podstawie
wyliczono według systemu DLG [Zarudzki i in.1997] ilość energii metabolicznej zawartej
w paszy. Następnie wykorzystując zawartość energii metabolicznej i zawartość białka ogólnego
wyliczono ilość jednostek paszowych zawartych w suchej masie roślin według wzoru podanego
w publikacji Domańskiego [1987]. Zawartość tych jednostek i plon suchej masy roślin (plon
suchej masy został opublikowany w pracy Jodełki i in. [2006]) posłuŜyły do wyliczenia plonu
jednostek paszowych.
Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej wykorzystując analizę wariancji dla
doświadczeń dwuczynnikowych, wielokrotnych w układzie split-plot. W doświadczeniu
zastosowano modele matematyczne zaproponowane do tego typu doświadczeń przez
Trętowskiego i Wójcika (1991). Istotność róŜnic pomiędzy średnimi charakteryzującymi badane
czynniki oszacowano za pomocą testu Tuckey’a na poziomie istotności α≤0,05.
Wyniki i dyskusja
Zawartość białka ogólnego w suchej masie roślin wahała się w zaleŜności od rodzaju
uprawy i nawoŜenia azotem w granicach 137,8-157,6 g⋅kg-1 (tab.1). NiezaleŜnie od nawoŜenia
azotem bardziej zasobne w białko były mieszanki. Przedstawione w tabeli 1 dane wskazują
równieŜ, Ŝe zwiększenie dawki azotu (w stosunku do poprzedniej) o 30 kg nie zawsze
powodowało istotny wzrost ilości białka ogólnego w roślinach. Kupkówka pospolita uprawiana
w siewie czystym i mieszanka z lucerną mieszańcową kumulowały istotnie więcej tego składnika
w porównaniu do kontroli (O kg⋅ha-1N ) dopiero przy nawoŜeniu 60 kg⋅ha-1N. JednakŜe kolejne
zwiększenie dawki azotu o 30 kg⋅ha-1 nie miało istotnego wpływu na wzrost zawartości białka
w tych roślinach. Nieco inaczej na zastosowane nawoŜenie reagowała mieszanka z koniczyną
czerwoną. Zawartość białka w tej mieszance, rosnącej na nawoŜonych obiektach istotnie
zwiększała się wraz ze wzrostem dawki azotu. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w odniesieniu
do kontroli statystycznie udowodniony wzrost ilości białka w mieszance z koniczyną
odnotowano dopiero przy dawce 90 kg⋅ha-1N. Było to związane z duŜym udziałem tego gatunku
w nienawoŜonym poroście (skład botaniczny badanego porostu został przedstawiony w pracy
Jodełki i in. [2006]). Analiza wariancji wykazała takŜe brak istotnych róŜnic w zawartości białka
pomiędzy badanymi mieszankami, natomiast kupkówka pospolita uprawiana w siewie czystym
zawierała mniej tego składnika. Na podkreślenie zasługuje równieŜ fakt, Ŝe ilość białka
zgromadzonego w nienawoŜonej azotem mieszance kupkówki z koniczyną była wyŜsza
od zawartości tego składnika w kupkówce nawoŜonej 30 kg⋅ha-1N i bliska ilości zawartej
w kupkówce nawoŜonej 60 i 90 kg⋅ha-1N. Podobne zróŜnicowanie zawartości białka ogólnego
udowodniono takŜe pomiędzy kupkówką pospolitą a jej mieszanką z lucerną mieszańcową.
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Tabela 1.
Zawartość białka ogólnego w kupkówce pospolitej i w mieszankach (ghkg-1s.m.) w zaleŜności od
dawki azotu (średnia z lat 2002-2004)
Kombinacja
I
II
III
Średnia
NIRp≤ 0,05 dla:
nawoŜenia (A)
kombinacji (B)
współdziałaia (A x B)

0
137,8
146,3
150,0
144,7

Dawka N (kg · ha-1)
30
60
142,0
150,9
148,8
154,2
145,2
151,3
145,3
152,1

90
150,8
157,4
157,6
155,3

Średnia
145,4
151,7
151,1
149,4

3,4
2,7
6,0

Tabela 2.
Zawartość energii metabolicznej w kupkówce pospolitej i w mieszankach (MJhkg-1s.m.)
w zaleŜności od dawki azotu (średnia z lat 2002-2004)
Kombinacja
I
II
III
Średnia
NIRp≤ 0,05 dla:
nawoŜenia (A)
kombinacji (B)
współdziałaia (A x B)

0
8,06
8,23
8,39
8,23

Dawka N (kg · ha-1)
30
60
8,15
8,28
8,23
8,26
8,40
8,37
8,26
8,30

90
8,20
8,25
8,37
8,27

Średnia
8,17
8,24
8,38
8,26

0,02
0,13
0,02

Zawartość energii metabolicznej w badanej paszy kształtowała się na poziomie 8,06-8,40
MJ⋅kg-1s.m. (tab.2) i była podobna jak teŜ nieco niŜsza w porównaniu do wyników uzyskanych
przez innych autorów [Krzywiecki i in. 1997, Osoro i Cebrian 1989]. Mieszanki motylkowatotrawiaste, podobnie jak w innych badaniach [Bax i Thomas 1992, Giovanni 1990, Piecuch i in.
1997] wykazywały wyŜszą wartość energetyczną niŜ kupkówka pospolita. Jednak róŜnice te nie
zawsze były udowodnione statystycznie. NajwyŜszą wartością energetyczną charakteryzowała się
mieszanka kupkówki pospolitej z koniczyną łąkową. Stosowane w doświadczeniu dawki azotu
istotnie róŜnicowały wartość energetyczną badanych roślin. Paszę o najwyŜszej energetyczności
uzyskano przy nawoŜeniu 60 kg N⋅ha -1(8,30 MJ⋅ kg -1s.m średnia z monokultury kupkówki
i mieszanek). Analizując wpływ dawki azotu na zawartość energii metabolicznej
w poszczególnych kombinacjach naleŜy stwierdzić, Ŝe kupkówka pospolita nawoŜona azotem
kumulowała istotnie więcej energii niŜ rosnąca na obiekcie kontrolnym. JednakŜe wzrost dawki
N nie zawsze powodował zwiększenie energetyczności tego gatunku, bowiem ilość energii
zawartej w kupkówce przy nawoŜeniu 90 kg⋅ha-1N była istotnie niŜsza niŜ w nawoŜone
60 kg⋅ha-1N. Inny kierunek zmian pod wpływem nawoŜenia azotem zanotowano dla badanych
mieszanek. Z danych zamieszczonych w tabeli 2 wynika, Ŝe stosowane nawoŜenie generalnie nie
miało istotnego wpływu na ich wartość energetyczną. Zawartość energii metabolicznej
w mieszance kupkówki pospolitej z koniczyną łąkową, nienawoŜonej azotem i nawoŜonej tym
składnikiem (niezaleŜnie od dawki) nie róŜniła się istotnie. NaleŜy jednak zauwaŜyć,
Ŝe mieszanka ta w warunkach nawoŜenia 30 kg⋅ha-1N kumuluje istotnie więcej energii niŜ przy
nawoŜeniu 60 i 90 kg⋅ha-1N. Rozpatrując wartość energetyczną mieszanki kupkówki pospolitej
z lucerną mieszańcową w zaleŜności od stosowanego nawoŜenia naleŜy stwierdzić, Ŝe dawka
60 kg⋅ha-1 N w porównaniu do kontroli i do dawki 30 kg⋅ha-1 N istotnie zwiększała
energetyczność tej mieszanki. Natomiast dalszy wzrost nawoŜenia azotem nie miał wpływu
na wielkość tego parametru.
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Zawartość jednostek paszowych w monokulturze kupkówki pospolitej i jej mieszankach
z roślinami motylkowatymi była podobna. JednakŜe analiza statystyczna wartości tego parametru
wykazała, Ŝe istotnie więcej tych jednostek zawierały mieszanki (tab.3).
Tabela 3.
Zawartość jednostek paszowych w kupkówce pospolitej i w mieszankach
(JPh kg-1s.m.) w zaleŜności od dawki azotu (średnia z lat 2002-2004)
Kombinacja
I
II
III
Średnia
NIRp≤ 0,05 dla:
nawoŜenia (A)
kombinacji (B)
współdziałaia (A x B)

0
1,12
1,15
1,16
1,15

Dawka N (kg · ha-1)
30
60
1,14
1,17
1,16
1,18
1,15
1,17
1,15
1,17

90
1,17
1,19
1,19
1,18

Średnia
1,15
1,17
1,17
1,16

0,02
0,01
0,02

Udowodnione statystycznie róŜnice w ilości jednostek paszowych wystąpiły takŜe
pomiędzy dawkami azotu. Najlepsze pod tym względem było nawoŜenie w ilości 90 kg⋅ha-1N,
bowiem średnia zawartość jednostek paszowych w roślinach nawoŜonych tą dawką była
najwyŜsza i wynosiła 1,18 JP⋅kg-1 s.m. Ponadto udowodniono, Ŝe nawoŜenie w dawce
90 kg⋅ha-1N istotnie zwiększało ilość jednostek paszowych w stosunku do kontroli i do dawki
30 kg⋅ha -1N w obu mieszankach i w monokulturze kupkówki.
Oceny przydatności traw i ich mieszanek z roślinami motylkowatymi do produkcji pasz
w określonych warunkach moŜna dokonać na podstawie uzyskanego plonu jednostek paszowych.
Jest on wypadkową plonu suchej masy roślin i ich zasobności w jednostki paszowe. Uzyskane
w przeprowadzonym doświadczeniu wyniki wskazują, Ŝe najwyŜszy plon jednostek paszowych
uzyskano z kupkówki pospolitej uprawianej w siewie czystym (tab. 4). Gatunek ten jak podaje
Falkowski in. [1994] po wysiewie rozwija się szybciej niŜ rośliny motylkowate i jest bardziej
odporny na niedostatek opadów atmosferycznych, jaki miał miejsce w czasie prowadzenia badań
w 2002 roku. Z tego teŜ względu kupkówka plonowała lepiej niŜ mieszanki (biorąc pod uwagę
średnią z lat) dając tym samym wyŜszy o 17,7% plon jednostek paszowych. Natomiast róŜnice
w wielkości tego plonu pomiędzy mieszankami były nieistotne. Szczegółowa analiza wpływu
nawoŜenia na plon jednostek paszowych uzyskany z badanych upraw wykazała, Ŝe kolejne dawki
azotu stosowane do nawoŜenia mieszanek powodowały wzrost tego plonu. JednakŜe zwiększenie
nawoŜenia azotem kupkówki pospolitej z 60 do 90 kg⋅ha-1N nie spowodowało istotnego wzrostu
plonu jednostek paszowych.
Tabela 4.
Plon jednostek paszowych (JPhha-1) uzyskany z kupkówki pospolitej i z mieszanek w zaleŜności
od dawki azotu (średnia z lat 2002-2004)
Kombinacja
I
II
III
Średnia
NIRp≤ 0,05 dla:
nawoŜenia (A)
kombinacji (B)
współdziałaia (A x B)

0
4320
4286
4355
4320

Dawka N (kg · ha-1)
30
60
5839
8363
5381
6032
5163
6037
5461
6811
780
991
640

90
8380
7237
7220
7612

Średnia
6725
5734
5694
6051
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Wnioski
1.

2.

3.

4.

Kupkówka pospolita uprawiana w siewie czystym charakteryzowała się niŜszą
w porównaniu do badanych mieszanek zawartością białka ogólnego i jednostek
paszowych oraz wyŜszym plonem jednostek paszowych.
Najwięcej energii metabolicznej zawierała mieszanka kupkówki pospolitej
z koniczyną łąkową. Energetyczność kupkówki pospolitej i mieszanki z lucerną
mieszańcową była podobna i nie róŜniła się istotnie.
Stosowane w doświadczeniu dawki azotu róŜnicowały wartość badanych parametrów.
Najwięcej białka ogólnego i jednostek paszowych zawierały rośliny nawoŜone
90 kg⋅ha-1 N. Wartość energetyczna kupkówki pospolitej i mieszanki z lucerną
mieszańcową była najwyŜsza przy nawoŜeniu 60 kg⋅ha-1 N. Mieszanka kupkówki
pospolitej z koniczyną czerwoną najwięcej energii metabolicznej gromadziła
w warunkach nawoŜeniu 30 kg⋅ha -1N i na obiekcie kontrolnym.
Plon jednostek paszowych kupkówki pospolitej i jej mieszanek z roślinami
motylkowatymi zwiększał się w wraz ze wzrostem dawki azotu.
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Abstract

Field investigations were carried out in years 2002-2004. The object of investigations
was orchard grass cultivated as monoculture (100%) and in two mixtures with the following
composition: orchard grass 50% + alfalfa 50%; orchard grass 50% + red clover 50%. Tested
plants were moved three times every vegetative season. They were fertilizated with the different
nitrogen doses (0, 30, 60, 90 kg N ⋅ ha-1). In the work the quantity of metabolic energy contained
in the fodder and the content of the digestible protein were estimated. Moreover the quantity of
fodder units was estimated in dry matter of plants and the crop of these units. The studied
mixtures were characterized the higher content of the digestible protein, larger energetical value
and larger quantity of units fodder in dry matter in comparison to orchard grass. However the
highest crop of units fodder had the orchard grass.
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Wpływ hydroŜelu na tempo odrostu muraw trawnikowych
z udziałem Ŝycicy trwałej
Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Roman Kolczarek,
GraŜyna Anna Ciepiela, Kazimierz Jankowski

Streszczenie
Doświadczenie trawnikowe prowadzono w latach 2002 – 2004 na poletkach
doświadczalnych Akademii Podlaskiej w Siedlcach w układzie losowanych bloków
o powierzchni 4 m² (4 x 1m) w czterech powtórzeniach. W badaniach wykorzystano cztery
mieszanki traw o róŜnym przeznaczeniu i zróŜnicowanym procentowym udziale Lolium perenne:
Wembley (80%) – M1, Parkowa (60%) – M2, Relax (40%) – M3 i Półcień (20%) – M4.
PowyŜsze mieszanki uŜytkowano przy zastosowaniu w podłoŜu glebowym hydroŜelu lub bez
jego udziału. W stałych terminach (15-20 dzień miesiąca) od maja do października kaŜdego roku
badań, 6 dni po skoszeniu trawnika dokonywano pomiarów wysokości traw w runi na wszystkich
poletkach kaŜdego z bloków. W obrębie badanych mieszanek tempo przyrostu runi uzaleŜnione
było od rodzaju zastosowanego podłoŜa. Istotnie wyŜsze przyrosty uzyskały wszystkie badane
mieszanki uprawiane na podłoŜu z hydroŜelem.
Średnio w latach badań największe przyrosty (6,7 cm) po sześciu dniach od koszenia
uzyskała mieszanka Relaks (M3) uprawiana na podłoŜu z hydroŜelem, natomiast najniŜszy
przyrost (5,6 cm) osiągnęły mieszanki Wembley (M1) oraz Półcień (M4) uprawiane na podłoŜu
beŜ hydroŜelu.
W kolejnych latach badań przyrost runi trawnikowej wykazywał tendencje
spadkową, niezaleŜnie od rodzaju podłoŜa.
Słowa kluczowe: trawnik, hydroŜel, tempo odrostu
Wprowadzenie
Ostatnimi czasy, w procesie pielęgnacji muraw trawnikowych coraz większe znaczenie
ma właściwe gospodarowanie wodą. Związane jest to głównie ze zwiększającymi się z roku na
rok kosztami oczyszczania i poboru wody do celów rolniczych. RównieŜ niewystarczająca ilość
rocznych opadów atmosferycznych w stosunku do potrzeb roślin w runi oraz ograniczone
zasoby wodne Polski sprawiają, Ŝe racjonalne dysponowanie wodą staje się koniecznością.
Wzrasta więc zainteresowanie nowymi technologiami, umoŜliwiającymi racjonalne
korzystanie z posiadanych zasobów wodnych. Jednym ze sposobów lepszego wykorzystania
wody opadowej przez rośliny muraw trawnikowych oraz zmniejszenia jej zuŜycia do
podlewania trawników jest stosowanie superabsorbentów (sorbentów, ultrasorbentów)
nazywanych równieŜ hydroŜelami [Górecki i Paul 1993].
Stosowanie hydroŜeli jako czynnika ograniczającego zuŜycie wody do nawadniania
róŜnych roślin od lat stało się przedmiotem zainteresowania naukowców z róŜnych krajów
[Helbing 1979, Cooke 1984 a, b, Cooke i Moore 1984, Johnson i Leach 1990, Austin i Bonderik
1992, Eliot 1992, Fontano i Bilderback 1993].
Jak twierdzą Kościk i Kowalczyk – Jusko [1998] hydroŜele odznaczają się bardzo cenną
właściwością magazynowania wody, a w okresach jej niedoboru udostępniają je roślinom.
Zmagazynowana przez nie woda nie jest łatwo dostępna dla roślin. HydroŜele wprowadzone do
warstwy gleby stanowią magazyn wody dostępny dla roślin w 95%. Ponadto w wyniku
cyklicznego procesu pęcznienia i kurczenia się substancji czynnej zwiększa się porowatość gleby
i jej napowietrzanie[Sady, Domagała 1995].
Zastosowanie hydroŜelu w podłoŜu trawnikowym moŜe zapewnić równieŜ oszczędności
w wymiarze finansowym przy realizacji wydatków związanych z utrzymaniem muraw
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trawnikowych. W literaturze dotyczącej uŜytkowania trawników niewiele jest danych na temat
moŜliwości stosowania hydroŜeli do poprawy kondycji muraw trawnikowych.
Dlatego teŜ celem pracy jest zbadanie wpływu hydroŜelu Aqua-gel P4 na tempo odrostu
muraw trawnikowych, załoŜonych na bazie Ŝycicy trwałej.
Materiały i metody
Doświadczenie trawnikowe prowadzono w latach 2002 – 2004 na poletkach
doświadczalnych Akademii Podlaskiej w Siedlcach w układzie losowanych bloków
o powierzchni 4 m² (4 x 1m) w czterech powtórzeniach. W badaniach wykorzystano cztery
dostępne w handlu mieszanki traw produkowane przez firmę „GRAMINEX” z Piotrkowa
Trybunalskiego o róŜnym przeznaczeniu i zróŜnicowanym procentowym udziale Lolium
perenne: Wembley (80%) – M1, Parkowa (60%) – M2, Relax (40%) – M3 i Półcień (20%) –
M4. PowyŜsze mieszanki uŜytkowano przy zastosowaniu w podłoŜu glebowym hydroŜelu lub
bez jego udziału. W kombinacji z hydroŜelem stosowano poliakrylamid granulowany o nazwie
handlowej Aqua-Gel P4 (produkowany
przez Agricultural Polimers International Ltd,
Wielka Brytania) wprowadzając go w ilości 0,05 kg/m² do wierzchniej warstwy gleby
na głębokość 5 – 10 cm.
W doświadczeniu stosowano jednakowe nawoŜenie mineralne w proporcji 6:2:4 NPK na
całym doświadczeniu nie stosując zabiegu podlewania trawników. Roczna dawka azotu wynosiła
120 kg N ha-1.
W stałych terminach (15-20 dzień miesiąca) od maja do października kaŜdego roku
badań, 6 dni po skoszeniu trawnika, dokonywano pomiarów wysokości traw w runi na
wszystkich poletkach kaŜdego z bloków. Pomiary te wykonywano sztywną miarką
(wyskalowaną w centymetrach) w trzech losowo wybranych miejscach [Domański 1998].
Po zakończeniu kaŜdego okresu wegetacyjnego jednorazowo dokonywano obliczenia liczby
źdźbeł. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, a dla istotnych źródeł zmienności
dokonano szczegółowego porównania średnich testem Tukey’a [Trętowski i Wójcik 1991].
Rezultaty i dyskusja
Jedną z podstawowych cech jaką powinna się charakteryzować murawa trawnikowa
zdaniem wielu autorów [Domański 1997; Prończuk i współ. 1997; Jankowski i współ. 1999a, b;]
jest powolny odrost traw w runi. Jednak powolne tempo odrostu traw musi iść w parze z dobrym
wyglądem trawnika, a nie być spowodowane warunkami atmosferycznymi, niesprzyjającymi
wzrostowi roślin. Zdaniem Hetmana i Martyna [1996] oraz Hetmana i Michalaka [1997] jednym
ze sposobów poprawy warunków wilgotnościowych gleby w okresach niedoboru wody moŜe być
magazynowanie wody przez zastosowany hydroŜel w podłoŜu glebowym muraw trawnikowych.
W obrębie badanych mieszanek (tab.1) tempo przyrostu runi uzaleŜnione było od rodzaju
zastosowanego podłoŜa. Istotnie wyŜsze przyrosty uzyskały wszystkie badane mieszanki
uprawiane na podłoŜu z hydroŜelem.
Cztery wykorzystane w eksperymencie mieszanki trawnikowe najmniejsze przyrosty runi
w ciągu sześciu dni po skoszeniu (wynoszące średnio 5,5 – 5,8 cm) uzyskały w trzecim roku
badań.
Średnio w latach badań (rys. 1) największe przyrosty (6,7 cm) po sześciu dniach od
koszenia uzyskała mieszanka Relaks (M3) uprawiana na podłoŜu z hydroŜelem, natomiast
najniŜszy przyrost (5,6 cm) osiągnęły mieszanki Wembley (M1) oraz Półcień (M4) uprawiane na
podłoŜu beŜ hydroŜelu.
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Tabela 1.
Wpływ rodzaju mieszanki trawnikowej na tempo odrostu (w cm) muraw przy róŜnym
podłoŜu w latach uŜytkowania 2002- 2004
Rodzaj
podłoŜa

2002

2003

2004

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

HydroŜel

6,5

7,2

7,4

6,6

6,4

6,3

6,6

6,3

5,8

5,7

6,1

5,7

Bez
hydroŜelu

6,0

6,8

6,6

6,0

5,6

5,7

5,8

5,6

5,3

5,3

5,4

5,3

6,3

7,0

7,0

6,3

6,0

6,0

6,2

6,0

5,6

5,5

5,8

5,5

Średnia

NIR0,05

Lata (L)
HydroŜel (A)
Mieszanka (B)

0,24
0,16
0,17

(L x A)
(L x B)
(A x B)
(L x A x B)

0,27 (L)
0,29 (B)
n.i.
n.i.

6,8
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
M1

M2

M3

M4

Mieszanka
HydroŜel

Bez hydroŜleu

Rys. 1 . Tempo odrostu muraw trawnikowych (w cm) w zaleŜności od rodzaju mieszanki
i podłoŜa (średnio z lat 2002 – 2004).
W kolejnych latach badań przyrost runi trawnikowej (rys. 2) wykazywał tendencje
spadkową, niezaleŜnie od rodzaju podłoŜa.
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Bez hydroŜelu

Średnia

Rys.2. Wpływ rodzaju podłoŜa na tempo przyrostu mieszanek (cm)
w latach uŜytkowania 2002 – 2004.
Uwzględniając miesiące badań (tab.2) wykazano dość duŜe zróŜnicowanie przyrostu runi
badanych mieszanek trawnikowych, zarówno w odniesieniu do podłoŜa jak i lat badań. RóŜnice
przyrostu badanych muraw trawnikowych między mieszankami były statystycznie istotne.
NajwyŜsze przyrosty, średnio dla całego okresu badań, niezaleŜnie od rodzaju podłoŜa
(rys.3) badane mieszanki uzyskały w lipcu, a najniŜsze w październiku.
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6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
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HydroŜel

Bez hydroŜelu

Rys. 3. Tempo odrostu muraw trawnikowych (w cm) w poszczególnych miesiącach okresu
wegetacyjnego w zaleŜności od rodzaju podłoŜa (średnio w latach 2002 – 2004).
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Wnioski
Zastosowany w podłoŜu glebowym hydroŜel istotnie wpływał na tempo przyrostu
muraw trawnikowych, co moŜe mieć duŜe znaczenie w okresie niedoborów wody w glebie
w pełni okresu wegetacyjnego.
Badane mieszanki róŜniły się tempem przyrostu zarówno w odniesieniu do rodzaju
podłoŜa glebowego jak i lat badań. Największymi przyrostami charakteryzowała się mieszanka
Relax, a najmniejszymi Wembley i Półcień.
W kolejnych latach badań tempo przyrostu badanych muraw zmniejszało się zarówno
na podłoŜu z hydroŜelem jak i bez jego udziału, co świadczy o jego spadku skuteczności
działania hydroŜelu w kolejnych latach badań.
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Trętowski J., Wójcik A. R. 1991: Metody doświadczeń rolniczych. WSRP Siedlce.
Abstract
The aim of undertaken investigation, was the estimation of the influence of the
proportional part of perennial ryegrass (Lolium perenne) on the regrowth of lawn grasses at the
various moisture of soil sbasis.
The lawn experience was carried out in years 2002 - 2004 on the experimental plots of
Agricultural Farm at AP Siedlce in the arrangement of randomized blocks on the surface 4 m ²
(4 x 1m ²) in four replicants. Four accessible in the trade mixtures of grasses produced through
the firm „GRAMINEX” from Piotrków Trybunalski with various destination and diverse
proportional part of Lolium perenne: Wembley (80%) - M1, Park (60%) - M2, Relax (40%) - M3
and Półcień (20%) - M4 were used in investigations. The all mixtures were tested on the sbasis
with granulated poliacrylamid with the trade name Aqua-Gel P4. Applying Aqua-Gel P4
significantly influences on acceleration of the rate of regrowth the of grass mixtures
independently to the proportional part of Lolium perenne in the mixture. Increasing of the part
of Lolium perenne in the mixture from 40% to 80% significantly influences on slowing down of
the rate of grasses regrowth in sward.

Cecha

NIR0,05

Tempo odrostu

6,4

X

Sr

6,0

3,0

4,4

5,3

0,17

3,1

IX

Mieszanki

5,0

VIII

9,7

9,3

0,24

5,5

VII

4,1

Lata (L)

10,4

9,7

VI

4,1

7,2

3,6

5,4

6,8

10,1

11,5

5,8

H

H

BH

M2

M1

2002

V

c

Miesią

6,8

3,3

4,9

5,9

9,8

10,9

6,1

BH

6,6

3,3

4,7

6,3

9,2

11,0

4,9

BH

HydroŜel (A)

Miesiące (D)

7,4

3,9

5,8

6,1

10,7

11,6

6,3

H

M3

6,6

3,5

5,0

5,4

9,9

10,7

5,1

H

M4

6,3

2,2

6,9

6,4

10,0

6,0

6,5

H

0,16

0,20

6,1

3,2

4,4

5,1

9,5

9,7

4,9

BH

M1

2003

5,6

1,9

6,1

6,2

9,4

4,2

5,6

BH

5,7

1,8

6,1

5,8

9,8

4,4

6,2

BH

(A x D)

( L x D)

6,4

2,1

6,9

6,2

10,1

6,0

6,8

H

M2

5,8

2,1

6,3

6,5

9,6

4,3

6,0

BH

0,28 (D)

0,35 (D)

6,6

2,4

7,0

7,0

10,4

6,2

6,8

H

M3

6,3

2,3

6,8

6,3

10,1

6,0

6,5

H

M4

5,8

2,1

6,0

6,8

7,8

5,9

5,9

H

(L x B x D)

(L x A x D)

5,6

1,8

5,9

6,0

9,5

4,5

5,7

BH

M1

2004

5,4

1,8

5,4

5,8

7,7

5,7

5,7

BH

5,3

1,9

5,3

5,7

7,7

5,7

5,6

BH

n.i.

0,49 (D)

5,8

2,1

6,1

6,7

7,8

5,8

6,0

H

M2

6,1

2,1

6,2

6,8

8,5

6,6

6,3

H

M3

5,4

1,9

5,5

5,6

7,5

5,7

5,9

BH

5,7

2,1

5,9

6,7

7,8

5,9

5,9

H

M4

5,1

1,9

5,2

4,3

7,7

5,6

5,7

BH

Tabela 2.
Tempo odrostu muraw trawnikowych (w cm) w poszczególnych miesiącach w zaleŜności od rodzaju mieszanki i podłoŜa w latach 2002 – 2004.
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Zawartość mocznika w mleku
a liczba pierwotniaków w treści Ŝwacza krów mlecznych
Rafał DręŜek, Tomasz Sachajko, Franciszek Przała

Streszczenie
Zbadano wpływ wysokiego stęŜenia mocznika w mleku na liczbę pierwotniaków w treści
Ŝwacza krów mlecznych. Stwierdzono, Ŝe wysokiemu poziomowi mocznika w mleku towarzyszy
niŜsza liczba Ŝywych pierwotniaków w świeŜej treści Ŝwacza, co świadczy o nieprawidłowych
procesach trawienno-przemianowych w przedŜołądkach badanych krów. Zbadano równieŜ
przeŜywalność pierwotniaków w 24 godz. inkubacji treści Ŝwacza w temp. 39,50C, która była
najniŜsza u krowy o najwyŜszym stęŜeniu mocznika w mleku.
Wprowadzenie
PrzeŜuwacze, w tym szczególnie krowy mleczne, dzięki specyficznej budowie przewodu
pokarmowego są zdolne do trawienia i metabolizowania trudnostrawnych składników
pokarmowych [Manikowski 1993, Skórko-Sajko 2007]. Jest to moŜliwe dzięki swoistemu
ekosystemowi przedŜołądków, w których bytuje mikroflora (bakterie, grzyby) oraz mikrofauna
(pierwotniaki). Intensywne procesy trawienno-przemianowe w przedŜołądkach są przykładem
wręcz idealnej symbiozy makroorganizmu krowy z bytującymi mikroorganizmami, które dzięki
swoim enzymom i procesom Ŝyciowym uczestniczą w procesach trawiennych, fermentacyjnoprzemianowych, oraz syntezie róŜnych związków pokarmowych. Szczególnie cennym jest
wytwarzanie aminokwasów egzogennych z azotu niebiałkowego. Konwersja białek paszy
na białko bakteryjne, pierwotniaków i grzybów, daje korzystniejszy skład aminokwasowy.
Biomasa Ŝwacza produkuje równieŜ lotne kwasy tłuszczowe (LKT) i witaminy [Przała 1999,
Rokicka 2008]. W ten sposób nadtrawiona, częściowo metabolizowana i zaopatrzona
w zsyntetyzowane związki masa pokarmowa, stanowi właściwą karmę dla przeŜuwaczy, która
jest trawiona w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego.
Bardzo często, człowiek, w pogoni za większym zyskiem (wydajność mleczna), wskutek
nieodpowiedzialnego Ŝywienia krów (za duŜo białka w paszy), powoduje niszczenie ekosystemu
przedŜołądków, co nie tylko osłabia ich zdrowie, ale powoduje takŜe spadek mleczności oraz
kłopoty z rozrodem. Wysokomleczne krowy Ŝyją coraz krócej, dają słabe potomstwo, co bardzo
często odbija się niekorzystnie na remoncie stada krów. Stąd długowieczność krów Ŝyjących po
kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat jest coraz rzadsza [Przała, Gonkowski 2000, Przała i in.
1999]. Dlatego naukowcy coraz częściej zastanawiają się w jaki sposób moŜna usprawnić lub
przywrócić do normy procesy zachodzące w „patologicznym” Ŝwaczu. Jest to zarazem wezwanie
do nie niszczenia procesów w Ŝwaczu wadliwym Ŝywieniem, a z drugiej strony wychodzą
naprzeciw wysokim potrzebom Ŝywieniowym krów wysokomlecznych [Lipińska, Gręda 2007,
Grzesiak, Januś 2007, Strzałkowska 2007].
Potrzeby Ŝywieniowe a w szczególności wysoki poziom białek paszy o nieodpowiednim
składzie aminokwasowym, jest jedną z głównych przyczyn niszczenia ekosystemu Ŝwacza,
poprzez wysoki procent dezaminacji aminokwasów. Skutkuje to podniesieniem się stęŜenia
amoniaku w Ŝwaczu i krwi oraz konieczność jego neutralizacji poprzez syntezę mocznika
w wątrobie. DuŜe stęŜenie mocznika we krwi powoduje, Ŝe dostaje się on równieŜ do mleka,
pogarszając jego jakość [Borkowski 2003, Guliński 2007]. Niewłaściwe Ŝywienie moŜe
spowodować równieŜ zmiany w składzie mleka [Barłowska i in. 2004].
Zrodził się stąd zamysł zbadania współzaleŜności pomiędzy wysoka zawartością
mocznika w mleku a liczbą pierwotniaków w treści Ŝwacza krów mlecznych, co było celem
niniejszego opracowania.
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Materiały i metody
Badaniami objęto 4 krowy z gospodarstwa autora. Krowy HF były w okresie Ŝywienia
letniego (pastwisko + 15% kiszonka + pasza treściwa). Próbki mleka pobrano indywidualnie,
a pobranie treści ze Ŝwacza przez lekarza weterynaryjnego miało miejsce 1 dzień później.
Mocznik w mleku oznaczano w laboratorium Zakładu Mleczarskiego „Mlekopol” w Grajewie
[Guliński 2007]. Oprócz mocznika w pobranych próbkach mleka oznaczano równieŜ poziom
białka i procentową zawartość tłuszczu.
Obserwacja, kulturowanie i obliczenie liczby pierwotniaków przeprowadzono
w laboratorium WyŜszej Szkoły Agrobiznesu w ŁomŜy. Laboratorium to jest wyposaŜone
w odpowiedni mikroskop połączony z ekranem, na który rzucany był obraz w odpowiednim
powiększeniu.
W prezentowanych badaniach zastosowano własną zmodyfikowaną metodę liczenia
pierwotniaków martwych w nierozcieńczonej treści Ŝwacza. W tym celu kroplę ciepłej (37°C)
treści nanoszono na ciepłe szkiełko podstawowe i nakładano szkiełkiem nakrywkowym lekko
dociskając je do szkiełka podstawowego. Po dokładnej obserwacji czynności Ŝyciowych
pierwotniaków i policzeniu liczby martwych, preparaty chłodzono w lodówce przez l godz.,
w celu uśmiercenia pierwotniaków. Następnie preparaty oglądano ponownie pod mikroskopem
i manewrując stolikiem mikroskopu zliczano pierwotniaki w trzech kolejnych polach widzenia.
Z treści Ŝwacza od kaŜdej krowy wykonano dwa powtórzenia.
Badania przeŜywalności pierwotniaków po 24 godz. inkubacji (kulturowanie) wykonano
równieŜ w laboratorium WSA. W tym celu inkubowano przez 1 dobę treść Ŝwacza w temp.
39,50C. Po inkubacji ponownie dokonano obserwacji treści pod mikroskopem zliczając
(przed schłodzeniem) liczbę martwych pierwotniaków, a po schłodzeniu zliczano wszystkie
pierwotniaki w polu widzenia.
Rezultaty
Wyniki badań zestawiono w trzech tabelach. W tabeli 1 przedstawiono średnią liczbę
pierwotniaków, oraz poziom mocznika w mleku u czterech badanych krów. Na uwagę zasługuje
największa liczba Ŝywych pierwotniaków w Ŝwaczu u krowy (nr. I), u której poziom mocznika
w mleku był najniŜszy. U krowy (nr.II) z najwyŜszą roczną wydajnością mleka, zaobserwowano
prawie o połowę mniejszą liczbę pierwotniaków przy jednocześnie najwyŜszym stęŜeniu
mocznika w mleku.
Tab. 1.
Średnia liczba pierwotniaków, ich przeŜywalność oraz poziom mocznika
w mleku badanych krów.
krowa I

krowa II

Krowa III

krowa IV

Wyszczególnienie

Ŝywe

martwe

Ŝywe

martwe

Ŝywe

martwe

średnia liczba pierwotniaków
przed inkubacją

Ŝywe martwe
42

31

25

24

36

44

24

40

średnia liczba pierwotniaków
po inkubacji

8

23

14

21

9

9

2

1

przeŜywalność

30%

60%

Defaunizacja Ŝwacza

50%

poziom mocznika
mg/l

195

475

424

419

wydajność roczna
(kg mleka)

4815

7222

4413

3832
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W tabeli 2 przedstawiono liczbę pierwotniaków (Ŝywe/martwe) po 24 godzinach inkubacji.
U krów II i III przeŜywalność pierwotniaków była podobna (50-60%), natomiast w treści
Ŝwacza pobranej od IV krowy (pierwiastka i początek laktacji) w czasie inkubacji nastąpiła
defaunizacja, czyli praktycznie brak pierwotniaków.
Tab. 2.
PrzeŜywalność pierwotniaków po 24 godzinach inkubacji.
krowa I
Pierwotniaki
duŜe
średnie
małe
ogólna z pól
przeŜywalność

Ŝywe
3
3
2
8

krowa II

martwe
8
8
7
23
30%

Ŝywe
1
7
6
14

martwe
2
11
8
21
60%

krowa III

Ŝywe
5
2
2
9

krowa IV

martwe
3
2
4
9
50%

Ŝywe
martwe
0
0
0
1
2
0
2
1
defaunizacja Ŝwacza

W tabeli 3 zestawiono wyniki oznaczenia stęŜenia mocznika oraz zawartości tłuszczu
i białka w mleku badanych krów, a takŜe ich wydajność dzienną i roczną. Dwie krowy były przy
końcu laktacji, a dwie w początkowej fazie. Trzy z czterech przebadanych były wieloródkami,
zaś jedna (nr. IV) to pierwiastka.
Tab. 3.
Zestawienie wyników stęŜenia mocznika w mleku i produkcyjności zwierząt doświadczalnych.
Wyszczególnienie

Dzień
laktacji

Wydajność w l
w dniu
rocznie
badania

Tłuszcz
%

Białko
%

Mocznik
mg/l

I Krowa wieloródka
(Kotlet)

247

6

4815

6,10

3,96

195

II Krowa wieloródka
(Bodąca)

224

18

7221

4,38

3,64

475

III Krowa wieloródka
(Jednooka)

24

26

4413

3,19

3,09

424

IV Krowa pierwiastka
(Młoda Polka)

41

20

3832

5,64

3,18

419

Dyskusja i wnioski
Uzyskane wyniki są cenne ze względu na fakt, Ŝe nie spotkano jak dotychczas
podobnych badań w dostępnej literaturze. Z czterech przebadanych krów tylko jedna sztuka
posiadała poziom mocznika w normie, pozostałe trzy sztuki miały stęŜenie tego związku powyŜej
400mg/l. Krowa I, która posiadała poziom mocznika w mleku w granicach normy fizjologicznej
legitymowała się największą średnią liczbą Ŝywych pierwotniaków w treści Ŝwacza oraz 30% ich
przeŜywalnością po inkubacji. Z krów legitymujących się wysokim poziomem mocznika
w mleku, 2 sztuki (krowa II i IV) posiadały około 40% niŜszą liczbę pierwotniaków w treści
Ŝwacza, których przeŜywalność po inkubacji u krowy Nr II wynosiła 60%, natomiast u krowy
Nr IV przeŜywalność po inkubacji oscylowała w granicach zera co określa się jako defaunizację
Ŝwacza. Krowa III posiadała stosunkowo wysoką liczbę Ŝywych pierwotniaków w ciepłej treści
przy jednoczesnej największej liczbie pierwotniaków martwych. Po inkubacji liczba Ŝywych
pierwotniaków spadła czterokrotnie podobnie jak u krowy Nr I. NajniŜszemu poziomowi
mocznika w mleku (krowa Nr I) towarzyszyła najniŜsza dobowa wydajność i najwyŜszy %
tłuszczu i białka w mleku. Jest do zgodne z badaniami Borkowskiej [2003]. Ciekawym jest fakt,
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Ŝe u krowy Nr II Ŝywych pierwotniaków w świeŜej treści było mało, ale ich przeŜywalność,
liczba Ŝywych pierwotniaków po inkubacji była najwyŜsza (60%) z badanych krów
doświadczalnych. Krowa ta posiadała równieŜ duŜą wydajność dobową - 18 kg (224 dniu
laktacji) i najwyŜszą wydajność roczną - 7222 kg, przy najwyŜszym poziomie mocznika w mleku
(454 mg/l) oraz wysokiej zawartości tłuszczu i białka w mleku, co nie jest zgodne z danymi
z piśmiennictwa [Borkowska 2003].
Poziomem stęŜenia mocznika w mleku i jego wpływem na zdrowie i produkcyjność
krów wysokomlecznych zajmuje się wielu naukowców i praktyków. Ich zdania na ten temat
są zaskakująco rozbieŜne. Guliński [2007] twierdzi, Ŝe wysoki poziom tego związku w mleku
czy we krwi nie pociąga Ŝadnych negatywnych skutków dla zdrowia i produkcyjności krów.
Zgoła odmiennego zdania są Grzesiak i Januś [2007] oraz Lipińska i Gręda [2007], którzy
twierdzą, Ŝe wysoki poziom mocznika w mleku jest prostą konsekwencją nadmiaru amoniaku
w Ŝwaczu, który niekorzystnie wpływa na pH, hamuje syntezę białka mikrobiologicznego, azot
z kolei obniŜa wydajność krów i zawartość białka w mleku. Ponadto twierdzą, Ŝe wysoki poziom
mocznika w mleku moŜe uszkadzać wątrobę, powodować wzrost komórek somatycznych
w mleku, oraz problemy w rozrodzie krów. Wielu autorów twierdzi, Ŝe utrzymanie optymalnej
sprawności metabolicznej Ŝwacza, rzutuje w istotny sposób na morfologię wątroby, co z kolei
decyduje o równowadze metabolicznej całego organizmu wysokowydajnych krów. Strzałkowska
[2007 ] twierdzi równieŜ, Ŝe kaŜda dłuŜej trwająca nieprawidłowość w Ŝywieniu
wysokowydajnych krów, wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie Ŝwacza, przewód
pokarmowy, układ odpornościowy, hormonalny i rozrodczy. Optymalne utrzymanie czynności
Ŝwacza występuje wówczas, kiedy wszystkie procesy trawienia, fermentacji, biosyntezy
bytujących tam mikroorganizmów są zrównowaŜone i wzajemnie się uzupełniają, tworząc
swoisty ekosystem w symbiozie z mikroorganizmami krów [Przała, Gonkowski 2000, Przała i in.
1999]. W tym ekosystemie muszą być obecne zarówno mikrofauna, reprezentowana przez
pierwotniaki, jak i mikroflora, czyli grzyby i bakterie, jako równoprawne czynniki biomasy
Ŝwacza. Nie do zaakceptowania jest więc stwierdzenie Skórko-Sajko [2007], Ŝe obecność
pierwotniaków i grzybów w Ŝwaczu nie jest przeŜuwaczom niezbędna, tym bardziej, Ŝe autorka
stwierdza dalej, Ŝe dodatek Ŝywych droŜdŜy modyfikuje populację drobnoustrojów, a więc
bakterii i pierwotniaków w przedŜołądkach. Lipińska. i Gręda [2007] stwierdzają, Ŝe metabolizm
Ŝwacza moŜna usprawnić podaniem kultury droŜdŜaków. Zachodzi pytanie, czy i kiedy naleŜy
usprawnić metabolizm Ŝwacza, odpowiedź jest prosta, kiedy zniszczy się jego ekosystem
najczęściej poprzez nieprawidłowe Ŝywienie. Zanika wówczas równowaga między trawieniem,
fermentacją, deaminacją i syntezą dokonywaną przez pierwotniaki, grzyby i bakterie Ŝyjące
miedzy sobą w symbiozie, o czym wspomniano we wstępie.
Z przeprowadzonych badań oraz uzyskanych wyników moŜna wysunąć
następujące wnioski:
1. Wysokiemu poziomowi mocznika w mleku towarzyszy niŜsza liczba Ŝywych
pierwotniaków w świeŜej treści Ŝwacza. Świadczy to o nieprawidłowych procesach
trawienno – przemianowych w przedŜołądkach u krów.
2. Przy ocenie prawidłowości Ŝywienia krów naleŜy uwzględnić badania liczby
pierwotniaków w świeŜej treści Ŝwacza oraz ich przeŜywalność po inkubacji.
3. W Ŝywieniu bydła mlecznego naleŜy ze szczególna troską stosować zasadę „Primum
non nocere” - przede wszystkim nie szkodzić! Nie dewastować niewłaściwym
Ŝywieniem ekosystemu Ŝwacza poniewaŜ jego usprawnienie jest bardzo kosztowne,
długotrwałe a czasami wręcz niemoŜliwe (choroby metaboliczne).
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Milk urea level and liquid rumenu protozoon number in milking cows
Abstract
Influence of milk urea level on liquid rumen pratozoon number in milking cows was
investigated. I has been shown, that in high milk urea level, the number of rumen protozoon was
loveved. It is indicated that in this condition rumen metabolic process is an normal. Additionally,
was show that 24 h. rumen chyme incubation, protozoon survivability was lowest in cow with the
highest milk urea level.
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Produkcyjno-ekonomiczna ocena wybranych roślin zboŜowych
uprawianych w rejonie Siedlec
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Danuta Buraczyńska, Krystyna Struk

Streszczenie
W pracy podano charakterystykę warunków glebowo-klimatycznych Rolniczej Stacji
Doświadczalnej w Zawadach, przedstawiono powierzchnię zasiewów, plony i zbiory czterech
gatunków roślin zboŜowych (Ŝyta ozimego, pszenicy jarej, pszenŜyta ozimego i jarego)
uprawianych na polach produkcyjnych tej Stacji w latach 2002-2005. Obliczono wartość
produkcji, koszty bezpośrednie i wskaźnik opłacalności porównywanych roślin zboŜowych.
W warunkach glebowo-klimatycznych RSD na największej powierzchni uprawiane było
pszenŜyto ozime, które plonowało najwyŜej, co pozwoliło uzyskać największe zbiory.
Najkorzystniejszą wartość wskaźnika opłacalności stwierdzono w uprawie Ŝyta ozimego,
mniejszą w uprawie pszenŜyta ozimego i pszenŜyta jarego, a najmniejszą w uprawie pszenicy
jarej.
Słowa kluczowe: zboŜa, plon ziarna, ocena ekonomiczna
Wprowadzenie
Wysokość plonów zbóŜ w Polsce oraz innych krajach europejskich wykazała w ostatnich
latach duŜe zróŜnicowanie. W Unii Europejskiej są one średnio prawie dwukrotnie wyŜsze niŜ
w naszym kraju [Rocznik Statystyczny 2005]. W urynkowionym rolnictwie, obok oceny
produkcyjnej (plon), nieodłącznym elementem kaŜdej technologii jest ocena ekonomiczna na
podstawie rachunku kosztów produkcji [Kisiel i Kaliszewicz 1996]. Efektywność produkcji
roślinnej jest zróŜnicowana regionalnie ze względu na róŜną intensywność powszechnie
stosowanych technologii. Na efektywność produkcji moŜna wpływać zarówno poprzez wielkość
i jakość plonu, a więc czynniki decydujące o wartości produkcji, jak teŜ przez kształtowanie
poziomu i struktury kosztów, które są odzwierciedleniem poziomu ponoszonych nakładów i ich
cen [Krasowicz i Nowacki 2005]. Tendencje zmian w zakresie opłacalności produkcji rolnej
i reakcji cen produktów rolnych do cen dóbr pochodzenia nierolniczego w Polsce są niekorzystne
dla producentów rolnych [Woś 2000].
Celem pracy jest podanie charakterystyki warunków glebowo-klimatycznych Rolniczej
Stacji Doświadczalnej w Zawadach, przedstawienie plonów i zbiorów wybranych roślin
zboŜowych (Ŝyta ozimego, pszenicy jarej, pszenŜyta ozimego i pszenŜyta jarego) uzyskanych na
polach produkcyjnych w latach 2002-2005 oraz ocena ekonomiczna uprawy tych roślin.
Materiały i metody
Niniejsze opracowanie oparto na wynikach uzyskanych z pól produkcyjnych Rolniczej
Stacji Doświadczalnej w Zawadach w latach 2002-2005. W ocenie ekonomicznej uwzględniono:
wartość plonu, koszty bezpośrednie, nadwyŜkę bezpośrednią i wskaźnik opłacalności.
W kosztach bezpośrednich wzięto pod uwagę: materiał siewny, nawozy mineralne, środki
ochrony roślin. NadwyŜkę bezpośrednią wyliczono jako róŜnicę pomiędzy wartością plonu
głównego, tj. ziarna, a kosztami bezpośrednimi. Rachunek ekonomiczny oparto na technologii
stosowanej w Rolniczej Stacji Doświadczalnej i cenach z roku 2005.
Rolnicza Stacja Doświadczalna gospodaruje na powierzchni 207,8 ha, w tym grunty
rolne stanowią 188,0 ha, a trwałe uŜytki zielone - 19,0 ha. Doświadczenia polowe prowadzone są
na powierzchni około 35 ha. Gleby Rolniczej Stacji Doświadczalnej w 80% naleŜą do klasy
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bonitacyjnej IVa i IVb, kompleksu Ŝytniego dobrego. Odczyn większości gleb jest lekko kwaśny,
zawartość przyswajalnych form fosforu i magnezu jest średnia, wysoka i bardzo wysoka,
natomiast zawartość przyswajalnych form potasu jest zróŜnicowana od bardzo niskiej do bardzo
wysokiej. W strukturze zasiewów dominują zboŜa, pod które stosuje się dość niskie nawoŜenie
mineralne ( 30-60 kg NPK · ha-1). Ochronę roślin prowadzono zgodnie z zaleceniami IOR. ZboŜa
najczęściej uprawiane są w stanowiskach po sobie.
Stacja Doświadczalne połoŜona jest na Wysoczyźnie Siedleckiej, a utwory geologiczne
budujące teren, to gliny i piaski zwałowe oraz piaski wodno-lodowcowe pylaste. WyŜsze partie
terenu są zbudowane na ogół z piasków mniej lub bardziej przesortowanych przez wody
roztopowe lodowca, które wytworzyły rodzaj ławic usypanych na glinach zwałowych leŜących
na głębokości od 100 do 250 cm. W obniŜeniach nieckowatych występują gliny do głębokości
60-80 cm, a pod nimi zalegają Ŝwiry wodno-lodowcowe. Z utworów tych wytworzyły się gleby:
płowe, brunatne w róŜnych podtypach, a w obniŜeniach terenu – gruntowo-glejowe i czarne
ziemie oraz murszowo-mineralne. Warunki klimatyczne tego obszaru są dość surowe
i charakterystyczne dla Wysoczyzny Siedleckiej. Opady roczne wahają się w granicach 500-550
mm, a w wilgotniejsze lata dochodzą do 650 mm. Średnia temperatura stycznia waha się od -4,0
do -4,50C, a lipca około 180C. Liczba dni z przymrozkami wynosi 110-138, dni mroźnych 50-60,
dni pochmurnych 145-170, a pogodnych 30-40. Okres wegetacji zaczyna się w pierwszej
dekadzie kwietnia i kończy w trzeciej dekadzie października, trwa więc od 200 do 210 dni
[Kalembasa i in. 1982].
Rozkład opadów i temperatur w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w latach 2002-2005
przedstawiono w tabeli 1.
Wyniki i dyskusja
Spośród uwzględnionych w badaniach gatunków zbóŜ na największej powierzchni
uprawiano pszenŜyto ozime i pszenŜyto jare (tab. 2). W roku 2002 na największym areale
wysiano pszenŜyto jare, a w 2005 powierzchnia uprawy pszenŜyta ozimego była ponad
dwukrotnie większa niŜ pszenŜyta jarego. Powierzchnia uprawy Ŝyta nie ulegała większym
wahaniom i kształtowała się w granicach od 18 do 24 ha. Pszenica jara w latach 2003-2005
uprawiana była na zbliŜonym areale (11-13 ha), natomiast w roku 2002 powierzchnia uprawy
pszenicy jarej była największa i wynosiła 20,5 ha.
Plony ziarna uprawianych gatunków zbóŜ na polach produkcyjnych Rolniczej Stacji
Doświadczalnej uwarunkowane były przede wszystkim przez warunki pogodowe
w analizowanych latach (tab. 3). Najbardziej sprzyjająca plonowaniu pogoda wystąpiła w roku
2004, w którym opady atmosferyczne w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec były wyŜsze niŜ
w pozostałych latach badań. Z kolei mała ilość opadów w okresie wegetacyjnym roku 2003
oddziaływała niekorzystnie na rozwój roślin i dlatego plon ziarna zbóŜ był najmniejszy. Zdaniem
Olechowicz-Bobrowskiej i Zaworskiej [1985] główną przyczyną zróŜnicowania plonów
uprawianych zbóŜ jest duŜa zmienność opadów pod względem ilościowym, natęŜenia, jak
i rozkładu w okresie wegetacji. Niedobór lub nadmiar opadów rzeczywistych w stosunku do
optymalnych w okresie wegetacji danej rośliny powoduje obniŜenie jej plonów, przy czym
wielkość tego obniŜenia zaleŜy zarówno od gatunku i odmiany rośliny oraz agrotechniki, jak teŜ
od wielkości niedoboru lub nadmiaru opadów [DzieŜyc i Trybała 1989]. Z porównywanych
gatunków zbóŜ najwyŜsze średnie plony ziarna uzyskano z pszenŜyta ozimego i pszenŜyta
jarego, natomiast najniŜej plonowała pszenica jara. Z analizy plonów wynika, Ŝe wszystkie
gatunki uprawiane w warunkach glebowo-klimatycznych Stacji Doświadczalnej plonowały
na niskim poziomie. Najbardziej sprzyjające plonowaniu warunki agroekologiczne
w wymienionej Stacji istniały dla pszenŜyta. Uzyskane plony roślin zboŜowych na polach
produkcyjnych nie odbiegają znacznie od plonów, jakie otrzymuje się w gospodarstwach
połoŜonych na obszarze Mazowsza i Podlasia, podanych w ramach regionalnego zróŜnicowania
intensywności i efektywności produkcji roślinnej w Polsce według IUNG (pszenica jara - 2,89,
Ŝyto - 2,22, pszenŜyto - 2,84 t·ha-1) [Krasowicz i Nowacki 2005].
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NajniŜsze zbiory zbóŜ uzyskano w roku 2003, w którym równieŜ średni plon zbóŜ był
najmniejszy w latach badań (tab. 4). W latach 2002, 2004 i 2005 średnie zbiory zbóŜ były
większe odpowiednio o 39,59, 155,56 i 137,46 t niŜ w roku 2003. W 2002 roku największa
powierzchnia upraw pszenŜyta jarego i plon ziarna wynoszący 3,90 t·ha-1 zagwarantowały
największe zbiory tego gatunku, stanowiły one 36,98% zbioru zbóŜ ogółem. Z kolei w latach
2003-2005 zebrano najwięcej pszenŜyta ozimego, tj. odpowiednio 69,14, 48,66 i 57,56% ogółu
zbiorów zbóŜ. W latach 2002-2005 zbiory Ŝyta ozimego stanowiły od 8,58 do 23,74%, a pszenicy
jarej od 8,01 do 16,55% ogółu zbiorów analizowanych gatunków.
PowaŜnym problemem ekonomicznym dla producentów zbóŜ w Polsce jest niska
opłacalność produkcji, na którą wpływ mają zarówno niskie plony, jak i niezadowalająca jakość
ziarna. Produkcja zbóŜ jest mało stabilna ekonomicznie. Znaczna zmienność plonów oraz
warunków rynkowych powoduje konieczność duŜej elastyczności decyzji związanych
z wyborem gatunku i technologii jego produkcji [Chodkowski 1995].
Z porównywanych gatunków zbóŜ najwyŜszą wartością produkcji odznaczało się
pszenŜyto ozime i była ona wyŜsza niŜ Ŝyta ozimego, pszenicy jarej i pszenŜyta jarego
odpowiednio o: 344,4, 324,0 i 101,6 zł·ha-1. Największe koszty bezpośrednie poniesiono na
uprawę pszenicy jarej, a najmniejsze na uprawę Ŝyta ozimego. RóŜnica kosztów miedzy tymi
skrajnymi wartościami wynosiła 292,3 zł·ha-1 (tab. 5). NaleŜy podkreślić, Ŝe część materiału
siewnego, zwłaszcza Ŝyta ozimego, była wytworzona we własnym gospodarstwie, co znacznie
obniŜyło koszty bezpośrednie. RównieŜ Netczuk [2005] najmniejsze koszty bezpośrednie
stwierdziła w produkcji Ŝyta, większe w pszenŜycie, a największe w pszenicy. Poziom zuŜycia
środków produkcji, takich jak: nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, decyduje zarówno
o wielkości uzyskanego plonu i jego wartości, jak teŜ o kosztach bezpośrednich [Krasowicz
i Nowacki 2005]. W badaniach własnych, podobnie jak i innych autorów [Metodyka liczenia …
2000, Netczuk 2005, Kołoszko-Chomentowska 2006], głównym składnikiem nakładów
bezpośrednich produkcji zbóŜ było nawoŜenie mineralne.
Klepacki i Gołębiewska [2005] są zdania, Ŝe wartość nadwyŜki bezpośredniej w duŜej
mierze zaleŜy od poniesionych kosztów bezpośrednich, co wiąŜe się z doborem technologii
produkcji. NadwyŜka bezpośrednia stanowi odpowiednie kryterium wyboru działalności
produkcyjnej w gospodarstwie rolnym [Ziętara 2002]. W warunkach produkcyjnych Rolniczej
Stacji Doświadczalnej najwyŜszą nadwyŜkę bezpośrednią uzyskano z uprawy pszenŜyta
ozimego, a kolejno mniejszą z uprawy pszenŜyta jarego, Ŝyta ozimego i pszenicy jarej.
NadwyŜka bezpośrednia wykazana w uprawie Ŝyta i pszenŜyta była zbliŜona do obliczonej przez
Netczuk [2005], a w uprawie pszenicy znacznie mniejsza. Wskaźnik opłacalności był najwyŜszy
w uprawie Ŝyta ozimego, a najniŜszy w uprawie pszenicy jarej, róŜnica pomiędzy skrajnymi
wartościami wynosiła 5,00. O gorszych wynikach ekonomicznych produkcji pszenicy jarej
zadecydowały wyŜsze koszty poniesione głównie na środki ochrony roślin oraz średnio niŜsze
plony uzyskane w latach badań. Liszewski i Szybiga [2002] są zdania, Ŝe szansą na poprawę
opłacalności produkcji zbóŜ jest postęp techniczny i technologiczny. Z kolei na efektywność
(opłacalność) produkcji roślinnej większy wpływ mają relacje cenowe pomiędzy środkami
produkcji i wyprodukowanym ziemiopłodem (surowcem roślinnym) niŜ technologie [Krasowicz
i Nowacki 2005].
Wnioski
1.

2.
3.

Z porównywanych czterech gatunków zbóŜ w warunkach glebowo-klimatycznych
Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach najwyŜszy plon ziarna otrzymano
z pszenŜyta ozimego i było ono uprawiane na największej powierzchni.
Największą nadwyŜkę bezpośrednią uzyskano w uprawie pszenŜyta ozimego,
a najniŜszą z uprawy pszenicy jarej.
Najkorzystniejszą wartość wskaźnika opłacalności stwierdzono w uprawie Ŝyta ozimego.
Decydujący wpław na efekt produkcyjny, a w konsekwencji na opłacalność ma wielkość
plonu i cena zbytu.
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4.

Poziom plonów zbóŜ w analizowanej Stacji Rolniczej jest wynikiem duŜego udziału
roślin zboŜowych w zmianowaniu.
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Production and economic evaluation of selected cultivated id Siedlce region
Abstract
In his paper were given: characteristic of soil-climatic conditions of Agricultural
Research Station in Zawady, also crops space and harvests of four cereals (winter rye, spring
wheat, winter and spring triticale) were introduced. Those cereals were cultivated on the
productive fields of the Station in years 2002-2005. Production value, direct costs and cost –
effectiveness index of these compared cereals were calculated. In soil – climatic conditions of
Research Station in Zawady the winter triticale was cultivated on the largest area and this triticale
had the highest yield, later it let to gain the highest harvests. The most beneficial cost –
effectiveness index was found in cultivation of winter rye, less in cultivation of winter and spring
triticale and the least in cultivation of spring wheat.
Key words: cereals, grain crop, economic evaluation
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Tabela 1.
Miesięczne sumy opadów w mm i średnie temperatury w 0C w Stacji Meteorologicznej
Zawady w latach 2002-2005
Table 1.
Total monthly precipitation in mm and mean temperatures in 0C of Meteorological
Station in Zawady in years 2002-2005
Lata - Years

2002
2003
2004
2005
Suma wieloletnia
Total perennial
1989-2005
2002
2003
2004
2005
Średnia wieloletnia
Mean perennial
1989-2005

Miesiąc -Month
III
IV
V
VI
VII
Opady w mm - Precipitations in mm
15,8
12,9
51,3
61,1
99,6
7,0
13,6
37,2
26,6
26,1
19,6
35,9
97,0
52,8
49,0
11,7
12,9
64,7
44,1
86,5
20,4
37,4
47,1
48,1
65,5

VIII

IX

X

66,5
4,7
66,7
45,4
43,5

18,7
23,4
19,5
15,8
47,3

48,9
38,0
29,5
0,0
29,0

Temperatura w 0C -Temperature in 0C
4,0
9,0
17,0
17,2
21,0
1,4
7,1
15,6
18,4
20,0
2,7
8,0
11,6
15,4
17,5
-0,7
8,7
13,0
15,9
20,2
2,7
8,2
14,2
17,6
19,7

20,2
18,5
18,9
17,5
19,1

12,9
13,5
13,0
15,0
12,9

6,9
5,4
9,4
8,5
8,0

Tabela 2.
Powierzchnia zasiewów zbóŜ w Rolniczej Stacji Doświadczalnej, ha
Table 2.
Crops space of cereals in Agricultural Research Station, ha
ZboŜa - Cereals
śyto ozime
Winter rye
Pszenica jara
Spring wheat
PszenŜyto jare
Spring triticale
PszenŜyto ozime
Winter triticale

2002
19,0

2003
24,0

2004
24,0

2005
18,0

20,5

11,0

12,0

13,0

33,0

13,0

23,4

30,0

26,0

52,0

68,0

64,0

Tabela 3.
Plon ziarna roślin zboŜowych, t·ha-1
Table 3.
Grain crop of cereals, t·ha-1
ZboŜa - Cereals
śyto ozime
Winter rye
Pszenica jara
Spring wheat
PszenŜyto jare
Spring triticale
PszenŜyto ozime
Winter triticale
Średnia - Average

2002

2003

2004

2005

3,02

2,47

4,59

2,77

Średnia
Average
3,21

2,81

2,58

3,10

3,17

2,91

3,90

3,10

3,88

3,27

3,53

4,04

4,10

3,32

4,01

3,86

3,44

3,06

3,72

3,30

-
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Tabela 4.
Zbiory roślin zboŜowych, t
Table 4.
Crops of cereals, t
ZboŜa - Cereals
śyto ozime
Winter rye
Pszenica jara
Spring wheat
PszenŜyto jare
Spring triticale
PszenŜyto ozime
Winter triticale
Suma - Sum

2002
57,38

2003
26,47

2004
110,16

2005
49,86

57,60

28,38

37,20

41,21

128,70

40,30

90,79

98,10

104,26

213,20

225,76

256,64

347,94

308,35

463,91

445,81

Tabela 5.
Porównanie opłacalności uprawianych zbóŜ
Table 5.
The comparison of profitability of planting cereals
Wyszczególnienie
Detailed list
1. Wartość produkcji (zł·ha-1)
Production value (zł·ha-1)
2. Koszt bezpośredni na 1 ha (zł·ha-1)
Direct cost on 1 hectare (zł·ha-1)
Materiał siewny
Swing material
Nawozy NPK
Fertilizers NPK
Środki ochrony roślin
Plant protecions’ agents
Razem kosztybezpośrednie
Total direct costs
3.NadwyŜka bezpośrednia (zł·ha-1)
Direct surplus (zł·ha-1)
4. Wskaźnik opłacalności
Cost – effectiveness index

Ŝyto ozime
winter rye

1027,2

ZboŜa - Cereals
pszenica jara pszenŜyto
spring
jare
wheat
spring
triticale
1047,6
1270

pszenŜyto ozime
winter triticale

1371,6

38,4

138,6

123,0

83,6

75,0

160,0

135,9

158,4

24,9

132,0

91,0

80,0

138,3

430,6

349,9

322,0

888,9

617,0

920,1

1049,6

7,43

2,43

3,63

4,26
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Wpływ nawoŜenia azotem na barwę trawnika wiechlinowego
Barbara Golińska

Streszczenie
Celem badań była ocena wpływu dawki i częstotliwości nawoŜenia azotem na barwę
intensywnie uŜytkowanego trawnika wiechlinowego. Badania przeprowadzono w latach 20042005 na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na trawniku wiechlinowym załoŜonym
w 1999 roku. W doświadczeniu dwuczynnikowym analizowano efekty stosowania dwóch dawek
azotu (160 i 320 kg/ha rocznie) i częstotliwości ich aplikacji (co 2 i 4 tygodnie). W blaszkach
liściowych wiechliny łąkowej co dwa tygodnie w okresie wegetacji oceniano indeks zieloności
liści za pomocą N-Testera oraz zawartość azotu ogólnego metodą Kiejdahla. Stwierdzono,
Ŝe dawka azotu i częstotliwość jego stosowania istotnie determinują koncentrację azotu ogólnego
w blaszkach liściowych i indeks zieloności liści wiechliny łąkowej. Najlepszą stabilność barwy
trawnika wiechlinowego w okresie wegetacji gwarantuje nawoŜenie azotem w dawce 160 kg/ha
aplikowanej co dwa tygodnie.
Słowa kluczowe: wiechlina łąkowa, uŜytkowanie trawnikowe, barwa, nawoŜenie azotem
Wprowadzenie
Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) jest trawą powszechnie wykorzystywaną
do zakładania trawników. Jest gatunkiem rozłogowo-luźnokępowym. Tworzy zwartą darń,
w skład której wchodzą rozłogi podziemne do 20 cm długości oraz silnie rozwinięty
w wierzchniej warstwie gleby system korzeniowy. WyróŜnia się wolnym tempem rozwoju po
wysiewie, w tym okresem kiełkowania trwającym do 4 tygodni. O trawnikowej przydatności tego
gatunku świadczy zdolność do intensywnego krzewienia. Wiechlina łąkowa naleŜy do traw
najmniej wraŜliwych na częste koszenie, ugniatanie i rozrywanie, co predysponuje ją trawniki
sportowe, intensywnie eksploatowane. Spośród korzystnych cech biologicznych wiechliny
łąkowej na pierwszym miejscu naleŜy wymienić trwałość. Pod względem tej właściwości
przewyŜsza inne gatunki traw. Efektem zainteresowania badaczy i hodowców wykorzystaniem
trawnikowym wiechliny łąkowej są liczne odmiany hodowlane obecne na rynku róŜniące
się wieloma cechami morfologicznymi, biologicznymi, wymaganiami co do siedliska
i intensywności uŜytkowania. Aktualnie w katalogu odmian roślin rolniczych Unii Europejskiej
jest zarejestrowanych 167 odmian trawnikowych wiechliny łąkowej.
Spośród kryteriów oceny wiechliny łąkowej w aspekcie gazonowym niezwykle waŜna
jest barwa organów nadziemnych roślin [Prończuk 1993, Prończuk i wsp. 1997]. Istotnym
problemem pozostaje skwantyfikowanie tej barwy w celu wymiernego porównywania form
taksonomicznych i odmian hodowlanych wiechliny łąkowej. Do jej oceny wykorzystuje się
najczęściej skalę opisową [Domański 1998]. Wskaźnikiem intensywności barwy liści traw jest
koncentracja barwników chlorofilowych [Kozłowski i wsp. 2001]. Z tego względu moŜna
je wykorzystać jako kryterium oceny barwy blaszek liściowych wiechliny łąkowej
w uŜytkowaniu trawnikowym [Golińska 2005]. Zawartość chlorofilu w liściach traw jest
determinowana w głównej mierze uwilgotnieniem gleby i stanem odŜywienia roślin azotem
[Falkowski 1982, Fotyma i Bezduszniak 2000, Uzik i Zafajova 2000, Gáborčik i Zmetáková
2001, Olszewska 2005].
Celem badań była ocena wpływu dawki i częstotliwości nawoŜenia azotem na barwę
intensywnie uŜytkowanego trawnika wiechlinowego.
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Materiały i metody
Prace badawcze nad wiechliną łąkową przeprowadzono w latach 2004-2005 na terenie
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na trawniku załoŜonym w 1999 r. na glebie
mineralnej, w stanowisku dobrze nasłonecznionym z wykorzystaniem mieszanki odmian
kanadyjskich ‘Crest’, ‘Alpine’, ‘America’ i ‘Touchdown’, występującą na rynku pod nazwą
‘Trawan’. ZałoŜono doświadczenie dwuczynnikowe w układzie bloków losowanych w trzech
powtórzeniach na poletkach o powierzchni 12 m2 (3 × 4 m). W doświadczeniu analizowano
efekty stosowania zróŜnicowanej dawki azotu (160 i 320 kg/ha rocznie) i częstotliwości aplikacji
tego składnika (co 2 i 4 tygodnie). Tym samym w całym okresie wegetacji, wiechlinę łąkową
nawoŜono azotem 12 lub 6 razy, podając jednorazowo 13,3 i 26,7 kg/ha (przy dawce 160 kg/ha)
oraz 26,7 i 53,3 kg/ha (w przypadku dawki 320 kg/ha). Ponadto aplikowano 75 kg/ha P2O5 i 120
kg/ha K2O rocznie w dwóch dawkach, wiosną i jesienią. Koszenie przeprowadzano na wysokości
3-4 cm 25 razy w okresie wegetacji. Moment koszenia wyznaczała wysokość runi na poziomie
7-8 cm. Trawnik nawadniano systemem automatycznym, zapewniając dla roślin dawkę 10 mm
wody w przeliczeniu na dobę oraz przerywając nawadnianie w czasie dni deszczowych, aby
zawartość wody w glebie była optymalna z punktu widzenia wzrostu i rozwoju roślin. W drugiej
dekadzie września stosowano oprysk fungicydami w celu zapobiegania poraŜenia roślin przez
choroby grzybowe.
W okresie wegetacji wykonywano na materiale roślinnym, z wydzielonych losowo
poletek o powierzchni 1 m2, w trzech replikacjach, w odstępach co 2 tygodnie, test indeksu
zieloności liścia. Pomiary w tym teście przeprowadzono za pomocą przyrządu optycznego
zwanego chlorofilometrem w wersji N-Tester, który mierzy róŜnice pomiędzy absorpcją światła
przy długości fali 650 nm i 940 nm. Z ilorazu tych róŜnic uzyskano indeks zieloności liścia,
wyświetlany na ekranie aparatu w postaci tzw. jednostek SPAD (soil plant analyses
development). PoniewaŜ wartość SPAD jest ściśle skorelowana z zawartością azotu i sumy
barwników chlorofilowych w liściach [Markwell i wsp. 1995]. Zgodnie ze wskazówkami
metodycznymi, jakie dla Triticum aestivum podaje Hoel [1998] oraz dla Lolium multiflorum
Kozłowski i wsp. [2001], pomiarów dokonywano w środkowej części blaszki liściowej.
W blaszkach liściowych poddanych ocenie zieloności liści określano takŜe zawartość azotu
ogólnego za pomocą metody Kjeldahla. Wyniki poddano ocenie statystycznej, wykorzystując
wielozmienną analizę wariancji dla doświadczeń czynnikowych ortogonalnych. Istotność
zróŜnicowania wyników weryfikowano testem Fischera na poziomie ufności P = 0,95
[Elandt 1964].
Rezultaty i dyskusja
O specyfice barwy liści wiechliny łąkowej decyduje niewątpliwie odŜywienie roślin
azotem [Gáborčik i Zmetáková 2001, Golińska 2007). Zwiększenie dawki azotu z 160 do 320
kg/ha powodowało, średnio w okresie wegetacji, wzrost koncentracji azotu w liściach z 31,73 do
34,45 g/kg s.m. (ryc. 1). Częstotliwość stosowania azotu decydowała takŜe o poziomie
zawartości tego składnika w liściach wiechliny łąkowej. Zwiększenie częstotliwości zasilania
roślin poprzez nawoŜenie azotem mniejszymi dawkami, ale co dwa tygodnie, w porównaniu do
okresu 4-tygodniowego, przyczyniało się do wzrostu koncentracji tego składnika w blaszkach
liściowych z 32,13 do 34,05 g/kg s.m.
W świetle analizy statystycznej stwierdzono istotne efekty czynników doświadczalnych
na zawartość azotu ogólnego w blaszkach liściowych wiechliny łąkowej (tab. 1). Jak wskazują
wartości statystyki F, zarówno dawka azotu, jak i częstotliwość jego stosowania, determinują istotnie
na poziomie α = 0,01 koncentrację azotu w liściach wiechliny łąkowej. Nie stwierdzono natomiast
istotnego wpływu interakcji obydwóch czynników na koncentrację azotu ogólnego w blaszkach
liściowych tego gatunku.
Koncentracja azotu ogólnego w blaszkach liściowych wiechliny łąkowej w okresie
wegetacji ulegała znacznym wahaniom (ryc. 2). W odniesieniu do tej cechy zaznaczyła się
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prawidłowość, Ŝe rośliny nawoŜone w ilości 320 kg/ha N z podziałem tej dawki na mniejsze,
aplikowane co dwa tygodnie, cechowały się największym stęŜeniem tego składnika
w odróŜnieniu od kombinacji, w której stosowano dawkę 160 kg/ha z częstotliwością co cztery
tygodnie.
Dawka i częstotliwość nawoŜenia azotem determinowała indeks zieloności liści
wiechliny łąkowej rosnącej w warunkach uŜytkowania trawnikowego (ryc.3). NawoŜenie azotem
wiechliny łąkowej dawką 160 kg/ha, niezaleŜnie od częstotliwości nawoŜenia, skutkowało,
średnio w okresie wegetacji, wartością 396 jednostek SPAD. Podwojenie dawki azotu
powodowało zwiększenie indeksu zieloności liści u tej trawy o 19,1%. ZróŜnicowanie
częstotliwości stosowania azotu, niezaleŜnie od dawki, wywierało równieŜ wpływ na wartość
SPAD. Podział kaŜdej z dawek azotu na mniejsze części poprzez podanie tego składnika co drugi
tydzień zwiększało o 16,6% indeks zieloności liści, w porównaniu do aplikacji azotu co cztery
tygodnie.
O istotności wpływu czynników doświadczalnych na wartość SPAD w blaszkach
liściowych wiechliny łąkowej świadczy wielozmienna analiza wariancji danych empirycznych
(tab. 2). Jak wynika z obliczonej statystyki F, zarówno dawka azotu, częstotliwość jego aplikacji, jak
i interakcja obydwóch czynników wpływają istotnie, na poziomie α = 0,01, na indeks zieloności liści
wiechliny łąkowej. Wartości statystyki F, jak i najmniejszych istotnych róŜnic, wskazują na większe
znaczenie częstotliwości stosowania azotu niŜ dawki rocznej w kształtowaniu się indeksu zieloności
liści trawnika wiechlinowego.
Podobnie jak w przypadku azotu ogólnego indeks zieloności liści wiechliny łąkowej
w okresie wegetacji ulegał znacznym wahaniom (ryc. 4). W odniesieniu do tej cechy zaznaczyła
się prawidłowość, Ŝe rośliny nawoŜone dawką 320 kg/ha N z jej podziałem na części, aplikowane
co dwa tygodnie, cechowały się największą wartością SPAD w odróŜnieniu od kombinacji,
w której podano dawkę 160 kg/ha z częstotliwością stosowania co cztery tygodnie.
Analizowano takŜe zmienność indeksu zieloności liści wiechliny łąkowej
w kalendarzowych porach roku w zaleŜności od dawki i częstotliwości nawoŜenia azotem
(ryc. 5). Stwierdzono, Ŝe najmniejsze wahania indeksu zieloności liści miały miejsce
w warunkach nawoŜenia dawką 160 kg/ha co dwa tygodnie. W przypadku tego wariantu
nawoŜenia azotem zmienność barwy liści trawnika wiechlinowego kształtowała się w przedziale
od 8,9% jesienią do 21,0% latem. Największe zróŜnicowanie indeksu zieloności liści
odnotowano w warunkach stosowania azotu w dawce 160 kg/ha aplikowanej co cztery tygodnie.
Zmienność barwy trawnika w kolejnych porach roku w tej kombinacji wyniosła 42,8-45,6%.
Wyniki niniejszych badań dowodzą, Ŝe indeks zieloności liści ściśle skorelowany
z zawartością barwników chlorofilowych w blaszkach liściowych wiechliny łąkowej jest
wiarygodnym kryterium w ocenie barwy trawnika. Tym samym potwierdzono tezę, jaką w swej
pracy zawarli Kozłowski i wsp. [2002]. W ocenie stanu zieloności liści tego gatunku,
determinowanego nawoŜeniem azotem, moŜna wykorzystać N-Tester. Wykorzystanie tego
urządzenia pomiarowego pozwala na szybkie i łatwe kwantyfikowanie barwy liści wiechliny
łąkowej i oceny w tym zakresie ekotypów, odmian hodowlanych i form taksonomicznych tego
gatunku [Golińska 2005].
Wnioski
1.
2.

3.

Dawka azotu i częstotliwość jego stosowania istotnie determinują koncentrację azotu
ogólnego w blaszkach liściowych wiechliny łąkowej.
Rośliny nawoŜone w ilości 320 kg/ha N rocznie z podziałem tej dawki na mniejsze ilości,
aplikowane co dwa tygodnie, cechowały się największym stęŜeniem azotu w odróŜnieniu
od kombinacji, w której podawano dawkę 160 kg/ha z częstotliwością stosowania
co cztery tygodnie.
Wzrost dawki azotu z 160 do 320 kg/ha powodował zwiększenie indeksu zieloności liści
wiechliny łąkowej o 19,1%, a częstotliwości stosowania co dwa tygodnie zamiast
co cztery tygodnie o 16,6%.
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4.

Najlepszą stabilność barwy trawnika wiechlinowego w okresie wegetacji gwarantuje
nawoŜenie azotem w dawce 160 kg/ha aplikowanej co dwa tygodnie.
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Abstract
The objective of the study was to determine the nitrogen dose and its frequency
application on colour of intensively utilized smooth-stalked meadowgrass lawn. Investigations
were conducted in years 2004-2005 on a lawn established in 1999 situated on the campus of the
Poznań University of Life Sciences. In the two-factorial experiment the effects of the two yearly
nitrogen doses (160 and 320 kg/ha) and the frequency of their application (every 2 or 4 weeks)
were analyzed. The leaf greenness index (using N-Tester) and the concentration of total nitrogen
(by Kiejdahl method) in leaf blades of smooth-stalked meadowgrass every two weeks were
estimated. It was found that the applied nitrogen dose and the frequency of its application
influenced significantly nitrogen concentrations in the leaf blades and leaf greenness index of
smooth-stalked meadowgrass. The nitrogen fertilization with the dose of 160 kg/ha per year and
its application frequency every two weeks guaranteed the best colour stability of the smoothstalked meadowgrass lawn.
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Ryc.5. Zmienność indeksu zieloności liści wiechliny łąkowej w kolejnych porach roku
w zaleŜności od dawki i częstotliwości nawoŜenia azotem
Tabela 1.
Wielozmienna analiza wariancji i najmniejsze istotne róŜnice zawartości azotu ogólnego
w blaszkach liściowych wiechliny łąkowej dla czynników doświadczalnych
Źródło zmienności

Statystyka F

NIRα=0,05

NIRα=0,01

Dawka azotu (A)

23,49**

1,238

1,746

Częstotliwość stosowania (B)

36,83**

0,658

0,894

Interakcja A × B

0,06

ns

ns

** - istotne na poziomie α = 0,01; ns – nie istotne

Tabela 2.
Wielozmienna analiza wariancji i najmniejsze istotne róŜnice indeksu zieloności liści wiechliny
łąkowej dla czynników doświadczalnych
Źródło zmienności

Statystyka F

NIRα=0,05

NIRα=0,01

Dawka azotu (A)

34,74**

27,684

39,057

Częstotliwość stosowania (B)

91,63**

14,723

20,009

Interakcja A × B

11,79**

31,345

43,848

** - istotne na poziomie α = 0,01
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Walory uŜytkowe murawy uŜyźnionej osadami ściekowymi
Kazimierz Grabowski, Agata Głowacka-Gil
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu osadów ściekowych na walory
uŜytkowe murawy w pierwszym roku pełnego uŜytkowania. Przedmiotem badań były
zróŜnicowane dawki osadów ściekowych (0, 70, 140, 210, 280 Mg·ha-1) oraz zaprojektowane
mieszanki traw gazonowych w Katedrze Łąkarstwa UWM w Olsztynie (kostrzewowa
i wiechlinowa) wysiewane latem i jesienią. Oceniono przezimowanie, zadarnienie, kolor,
doskonałość blaszki liściowej i aspekt ogólny murawy w skali 90 w ciągu sezonu wegetacyjnego
2006 roku. Wykazano, Ŝe wzrastające dawki wpłynęły korzystnie na przezimowanie, zadarnienie,
kolor i aspekt ogólny murawy. Natomiast nie stwierdzono róŜnic pomiędzy badanymi
mieszankami traw gazonowych. NiezaleŜnie od rodzaju wysiewanych mieszanek lepszym okazał
się letni siew nasion.
Słowa kluczowe: trawniki, ekstensywne mieszanki traw gazonowych, osady ściekowe, cechy
uŜytkowe
Wprowadzenie
Postępujący rozwój gospodarczy i wzrastająca liczba ludności przyczynia
się do powstawania coraz większej ilości ścieków, a zarazem osadów ściekowych. Przeróbka
i ich ostateczne zagospodarowanie naleŜą obecnie do jednych z najbardziej kontrowersyjnych
zagadnień [Oleszek-Kudlak i Rosik Dulewska 2002].
Osady ściekowe są źródłem składników pokarmowych niezbędnych dla prawidłowego
rozwoju roślin oraz znacznych ilości substancji organicznej, wpływającej na właściwości gleby.
Ze względu na zawartość składników organicznych osady ściekowe stawia się w rzędzie
nawozów niekonwencjonalnych, mogących odegrać duŜą rolę w bilansie próchnicy glebowej.
ZaleŜnie od pochodzenia osady ściekowe charakteryzują się bardzo zróŜnicowanym składem
chemicznym. Mogą zawierać znaczne ilości metali cięŜkich, drobnoustrojów chorobotwórczych,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, szkodliwe składniki czy odory [Bernacka
i Pawłowska 2000, Oleszek-Kudlak i Rosik-Dulewska 2002, Siuta i Wasiak 2001].
Osady ściekowe mogą być wykorzystywane bezpośrednio do nawoŜenia roślin, jeśli nie
zawierają skaŜeń mikrobiologicznych i nadmiernej ilości metali cięŜkich. Preferowanym
sposobem w kraju, jak i za granicą jest przyrodniczy sposób utylizacji osadów ściekowych.
Urbanizacja środowiska i intensywny rozwój komunikacji przyczyniają się do
powstawania obszarów zdewastowanych o zmienionym chemizmie gleby [Pawluśkiewicz 2000].
Tereny te, często o zniekształconej pokrywie glebowej, wymagają natychmiastowej rekultywacji.
Rośliny, a szczególnie trawy (Poaceae), spełniają waŜną rolę zarówno w transformowaniu
fizycznych, jak i chemicznych właściwości osadów ściekowych [Siuta 1995]. Pełnią one równieŜ
funkcję fitosanitarną i fitochemiczną, szczególnie na terenach naraŜonych na ciągły dopływ
zanieczyszczeń np. motoryzacyjnych i in.
Celem niniejszych badań było określenie wpływu zróŜnicowanych dawek osadów
ściekowych, na walory uŜytkowe murawy uŜytkowanej ekstensywnie w warunkach Pojezierza
Olsztyńskiego.
Materiały i metody
Doświadczenie ścisłe, mikropoletkowe (1m x 1m), załoŜono metodą „split-split-block”,
w czterech powtórzeniach, w układzie kasetonowym, na glebie antropogenicznej wytworzonej
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z piasku gliniastego lekkiego, na terenie Zakładu Dydaktyczno-Doświadczalnego UWM
w Olsztynie.
Wierzchnia warstwa gleby charakteryzowała się bardzo wysoką zawartością
przyswajalnego fosforu (16,28 g·kg-1) i magnezu (7,8 g·kg-1), średnią potasu
(9,13 g·kg-1) i wapnia (0,71 g·kg-1) oraz niską sodu (0,01 g·kg-1). Natomiast zawartość azotu
ogólnego wynosiła 2,59% s.m., a substancji organicznej 8,25 %. Odczyn gleby był obojętny
(pHKCl 7,30). Stwierdzono śladowe ilości metali cięŜkich (Cr – 9,7, Cd – 0,23, Ni – 3,00, Pb –
7,40, Hg – 0,07 mg·kg-1 s.m).
Jesienią 2004 roku glebę uŜyźniono osadem ściekowym i wymieszano
na głębokość 10 cm. Poletka obsiano zaprojektowanymi mieszankami traw gazonowych
w dwóch terminach: latem i jesienią 2005 roku. Nasiona traw gazonowych wysiano rzutowo
„na krzyŜ” w wilgotną glebę, następnie powierzchnię poletek zagrabiono, zwałowano
i przykryto cienką warstwą (0,2 cm) suchego piasku. W 2006 roku przeprowadzono 8 pokosów
pielęgnacyjnych na wysokość 6-7 cm. Trawnik deszczowano (3–4 l/m2 ) w okresach suszy
za pomocą automatycznego systemu zraszaczy.
Przedmiotem badań były zróŜnicowane dawki osadów ściekowych (0, 70, 140, 210
i 280 Mg·ha-1) pochodzące z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie.
W osadach ściekowych zawartość substancji organicznej wynosiła 32,16%, natomiast azotu,
fosforu, wapnia i magnezu była stosunkowo wyŜsza niŜ w oborniku (tab.1).
Tabela 1.
Właściwości nawozowe osadu ściekowego
Zawartość
suchej masy
(%)

Substancja
organiczna
(%)

pH KCl

Całkowita zawartość makroskładników
(% s.m.)

pH H2O
N

27,61

32,16

8,43

P

K

Ca

Mg

Na

1,44

0,12

2,79

0,50

0,161

8,39
3,33

Zawartości metali cięŜkich nie przekraczały przyjętych norm w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku (Cd – 3,6, Cr – 47,7, Cu – 251, Ni – 44,5, Zn – 1340, Pb
– 52,6 oraz Hg – 1,732 mg·kg-1 s.m).
Drugim czynnikiem były mieszanki traw gazonowych (kostrzewowa i wiechlinowa)
zaprojektowane w Katedrze Łąkarstwa UWM w Olsztynie (tab.2).
Tabela 2.
Skład gatunkowy mieszanek traw gazonowych
Gatunek

Odmiana

Festuca rubra L., ssp.
commutata Gaud.

DOROSA

Festuca rubra L., ssp.
trichophylla Gaud.
Festuca rubra L., ssp.
rubra Hack.
Poa pratensis L.
Festuca ovina L., sensu
lato
Agrostis capillaris Huds.
Lolium perenne L.

% udział nasion w mieszankach
Mieszanka kostrzewowa (A)
Mieszanka wiechlinowa(B)
10

---

NAPOLI
BARMA
GROSS
BILA
NANDU
ALICJA

25

10

10
10
15
10
---

10
5
15
20
20

SIMA

10

10

NIWA
NIRA

2
8

2
8

Czynnikiem trzecim były terminy siewu nasion – lato i jesień.
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W 2006 roku dokonano oceny:




przezimowania (wiosną) w skali 90:
 1-bardzo złe (brak roślin)
 2-bardzo złe do złego
 3-złe
 4-złe do przeciętnego
 5-przeciętne (50% strat roślin)
 6-przeciętne do dobrego
 7-dobre
 8-dobre do bardzo dobrego
 9-bardzo dobre (bez strat roślin)
zadarnienia (wiosną, latem i jesienią) w skali 90:

% pokrycia powierzchni

1-złe (brak roślin)
0-5

2-złe do słabego
6-15

3-słabe
16-25

4-słabe do dostatecznego
26-40

5-dostateczne (średnie zagęszczenie)
41-60

6-dostateczne do dobrego
61-75

7-dobre
76-85

8-dobre do bardzo dobrego
86-95

9-bardzo dobre (idealny dywan)
96-100
 koloru, czyli barwy liścia, (wiosną, latem, jesienią) w skali 90:
wg katalogu RHS Colour Chart, London 1966

1-Ŝółtozielony
144 A,B,C,D

2-oliwkowozielony
138A,B,C,D i 137 A,B,C,D

3-jaskrawozielony
134 A,B,C,D

4-zielonoszary
133 A,B,C,D

5-soczystozielony
132 A,B,C,D

6-zielony
131 A,B,C,D

7-trawiastozielony
135 A,B,C,D

8-brudnozielony
136 A,B,C,D

9-szmaragdowy
127 A,B,C,D
 doskonałości liścia, czyli smukłości (wiosną, latem i jesienią) w skali 90:

1-bardzo szeroki (toporny)

2-bardzo szeroki do szerokiego

3-szeroki

4-szeroki do pośredniego

5-pośredni (szablonowy)

6-pośredni do wysmukłego

7-wysmukły (subtelny)

8-wysmukły do bardzo wysmukłego

9-bardzo wysmukły (najsubtelniejszy)
 aspektu ogólnego, czyli wyglądu murawy (wiosną, latem i jesienią) w skali 90:

1-zły (murawa bez waloru)

2-zły do słabego

3-słaby (murawa nieatrakcyjna)

4-słaby do dostatecznego

5-dostateczny (murawa przeciętna)

6-dostateczny do dobrego

7-dobry (murawa ciesząca oko)

8-dobry do bardzo dobrego

9-bardzo dobry (murawa bardzo się podoba)
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W roku 2006 średnia temperatura powietrza i opady atmosferyczne były wyŜsze niŜ
średnia z wielolecia, co korzystnie wpłynęło na rozwój i zachowanie się komponentów
wysiewanych mieszanek traw gazonowych. Bardzo niskie temperatury powietrza miesięcy
zimowych (stycznia, lutego i marca) negatywnie wpłynęły na przezimowanie roślin. Korzystne
warunki meteorologiczne w kolejnym kwartale roku (kwiecień, maj, czerwiec) zdecydowanie
wpłynęły na dalszy rozwój roślin. Sprzyjające temperatury powietrza oraz wysokie opady
atmosferyczne, zwłaszcza w maju (89,2 mm), wywarły pozytywny wpływ na tempo odrastania
traw i stopień zadarnienia powierzchni. W okresie letnim (lipiec-wrzesień), większa od normy
(o 6,10C) temperatura, jak i opady atmosferyczne (o 40,2 mm) sprzyjały wegetacji traw
gazonowych. Ciepło i obfite w opady atmosferyczne w październiku, jak równieŜ w listopadzie
i grudniu przedłuŜyły wegetację roślin.
Zmienność badanych czynników obliczono przy uŜyciu metody analizy wariancji.
Istotność róŜnic między średnimi określano za pomocą testu t’ Duncana przy poziomie
istotności p - 0,05.
Wyniki i dyskusja
Jednym z czynników decydujących o utrzymaniu (murawy) trawnika jest przezimowanie
roślin (MAJTKOWSKI, SCHMIDT 1993). Przezimowanie jest cechą uŜytkową, która odgrywa
w warunkach polskich duŜe znaczenie (JANKOWSKI I IN. 1999, PROŃCZUK 1993). Jest wynikiem
oddziaływania na darń niskich temperatur, śniegu i chorób zimowych. W 2006 roku
przezimowanie traw gazonowych było zróŜnicowane (tab.3). Najbardziej odporna na warunki
zimowe okazała się murawa przy najwyŜszej dawce osadu ściekowego (6,00 w skali 90). Nie
wykazano róŜnicy w przezimowaniu badanych mieszanek traw gazonowych. Termin siewu
nasion istotnie wpłynął na zimowanie roślin. Trawy wysiane latem okazały się bardziej odporne
na warunki zimowe (5,84 w skali 90) niŜ wysiane jesienią (5,27 w skali 90).
Tabela 3.
Ocena bonitacyjna trawnika wiosną
Dawki osadów ściekowych (Mg · ha-1)
(czynnik I)
średnia
0
70
140
210
280
Przezimowanie (skala 90)
lato
5,25
6,00
5,75
6,00
6,25
5,85
jesień
4,75
5,50
5,50
5,50
5,75
5,40
średnia
5,00
5,75
5,62
5,75
6,00
lato
5,50
6,00
5,75
5,75
6,25
5,85
jesień
4,50
5,25
5,25
5,25
5,50
5,15
średnia
5,00
5,62
5,50
5,50
5,88
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,56; NIR (p=0,05) dla czynnika II-n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III–0,35
0
Zadarnienie (skala 9 )
lato
5,50
5,75
5,25
5,25
5,75
5,50
jesień
4,75
5,25
5,25
4,50
5,50
5,05
średnia
5,12
5,50
5,25
4,87
5,62
lato
5,50
5,75
5,75
5,25
5,75
5,60
jesień
4,75
5,25
5,50
4,50
5,25
5,05
średnia
5,12
5,50
5,62
4,87
5,50
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,54;NIR (p=0,05) dla czynnika II–n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-0,34
Kolor (skala 90)
lato
4,00
5,00
5,50
6,50
6,00
5,40
jesień
4,25
4,75
5,25
5,25
5,25
4,95
średnia
4,12
4,87
5,37
5,87
5,62
lato
4,25
4,75
5,75
6,25
6,25
5,45
jesień
4,00
4,50
4,75
5,25
4,75
4,85
średnia
4,12
4,62
5,25
5,75
5,50
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,38;NIR (p=0,05) dla czynnika II-n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-0,24
Doskonałość liścia (skala 90)

Rodzaj
mieszanki
(czynnik II)

A

B

A

B

A

B

Termin
siewu
(czynnik III)
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A

B

A

B

lato
7,25
6,75
6,75
6,75
6,50
jesień
6,50
6,00
6,25
5,75
5,25
średnia
6,87
6,37
6,50
6,25
5,87
lato
7,25
6,25
6,50
6,25
6,25
jesień
6,25
6,00
6,25
5,75
5,50
średnia
6,75
6,12
6,37
6,00
5,87
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,41;NIR (p=0,05) dla czynnika II-0,26;NIR (p=0,05) dla czynnika III-0,26
0
Aspekt ogólny (skala 9 )
lato
4,75
4,75
4,50
4,25
4,75
jesień
4,25
5,00
4,75
4,75
5,25
średnia
4,50
4,87
4,62
4,50
5,00
lato
5,00
5,00
5,00
4,50
4,75
jesień
4,50
5,00
5,25
4,50
5,00
średnia
4,75
5,00
5,12
4,50
4,87
NIR (p=0,05) dla czynnika I-n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika II-n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-n.i.

6,80
5,95
6,50
5,95

4,60
4,80
4,85
4,85

Jakość trawników, a zwłaszcza ich zadarnienie, zaleŜy od wielu czynników.
Do najwaŜniejszych zalicza się prawidłowe przygotowanie podłoŜa, odpowiedni, w zaleŜności
od przeznaczenia trawników, dobór gatunków i odmian traw gazonowych oraz właściwą
pielęgnację. Zadarnienie oznacza pokrycie podłoŜa źdźbłami i Ŝywymi blaszkami liściowymi
traw (DOMAŃSKI 1997). DuŜy wpływ na gęstość murawy mają nie tylko gatunki, ale i odmiany
traw gazonowych. Dlatego teŜ, zadarnienie jest bardzo waŜną cechą w ocenie przydatności
odmian do zakładania trawników (DOMAŃSKI 1992). Wzrastające dawki osadów ściekowych
istotnie wpływały na poprawę zadarnienia powierzchni w ciągu sezonu wegetacyjnego 2006 roku
(tab.3,4,5). Zadarnienie powierzchni poletek (dostateczne, czyli średnie zagęszczenie) wiosną,
latem i jesienią utrzymywało się na zbliŜonym poziomie. Najmniej korzystne, słabe
do dostatecznego, zadarnienie poletek notowano przy dawce 210 Mg · ha-1 (4,87 w skali 90)
wiosną i jesienią na obiekcie kontrolnym (4,88 w skali 90) (tab.3,5). Nie wykazano istotnych
róŜnic w zadarnieniu powierzchni pomiędzy wysiewanymi mieszankami traw gazonowych.
Spośród badanych terminów siewu nasion istotnie lepszym wpływającym na stopień pokrycia
powierzchni, było lato. MARTYNIAK (2006) podaje, Ŝe współdziałanie czynników takich jak:
wschody roślin, krzewienie czy liczba pędów decydują o zadarnieniu nie tylko w czasie instalacji
roślin w roku siewu, ale takŜe w latach następnych.
Tabela 4.
Ocena bonitacyjna latem
Dawki osadów ściekowych (Mg · ha-1)
(czynnik I)
średnia
0
70
140
210
280
0
Zadarnienie (skala 9 )
lato
5,50
6,00
6,50
5,75
6,50
6,05
jesień
4,75
5,25
5,00
5,25
5,75
5,20
średnia
5,12
5,62
5,75
5,50
6,12
lato
5,50
6,00
6,50
6,00
6,75
6,15
jesień
4,75
5,00
5,75
5,25
5,50
5,25
średnia
5,12
5,50
6,12
5,62
6,12
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,40;NIR (p=0,05) dla czynnika II–n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-0,25
0
Kolor (skala 9 )
lato
3,50
4,00
4,50
4,50
5,00
4,30
jesień
3,75
3,75
4,25
4,25
5,00
4,20
średnia
3,62
3,87
4,37
4,37
5,00
lato
3,25
3,50
4,50
4,50
5,25
4,20
jesień
3,75
3,75
4,50
4,25
4,75
4,20
średnia
3,50
3,62
4,50
4,37
5,00
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,50;NIR (p=0,05) dla czynnika II-n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-n.i.
0
Doskonałość liścia (skala 9 )
lato
5,75
5,75
6,00
5,75
5,25
5,70
jesień
5,75
6,25
5,50
5,50
5,25
5,65
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B

A

B

średnia
5,75
6,00
5,75
5,62
5,25
lato
5,75
6,25
5,50
5,25
5,25
jesień
5,75
5,75
5,75
5,50
5,50
średnia
5,75
6,00
5,62
5,37
5,37
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,36;NIR (p=0,05) dla czynnika II-n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-n.i.
0
Aspekt ogólny (skala 9 )
lato
4,25
5,25
4,75
4,75
5,25
jesień
4,00
3,75
4,75
4,75
5,25
średnia
4,12
4,50
4,75
4,75
5,25
lato
4,25
4,75
5,25
5,25
5,50
jesień
3,75
3,75
4,00
4,00
4,50
średnia
4,00
4,25
4,62
4,62
5,00

5,60
5,65

4,85
4,50
5,00
4,00

NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,36;NIR (p=0,05) dla czynnika II-0,23.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-0,23

Jak podaje DOMAŃSKI (1998) nie tylko ogólny aspekt murawy, który wynika
ze współdziałania właściwości morfologicznych roślin z czynnikami środowiskowymi jest cechą
wartościującą trawnik. Z właściwości morfologicznych waŜna jest barwa, budowa blaszki
liściowej czy zwartość darni. Kolor liścia naleŜy do cech niezwykle istotnych w ocenie
przydatności gatunków i odmian traw gazonowych na trawniki. Ocena barwy murawy wiąŜe
się z niezwykłą trudnością metodyczną w pracach naukowych (PROŃCZUK 1993). W ciągu
okresu wegetacyjnego 2006 roku barwa murawy była zróŜnicowana. Wzrastające dawki osadów
ściekowych istotnie wpłynęły na kolor trawnika. Badania ANGLE (1994), LINDE I HEPNERA
(2005), wskazują na poprawę kolorystyki murawy w miarę wzrastających dawek
kompostowanym osadem ściekowym w porównaniu do obiektów, gdzie stosowano tylko
nawoŜenie azotem w postaci saletry amonowej. Dobre wykształcenie liści na roślinach, ich
barwa, a tym samym wygląd i trwałość trawnika zaleŜą w duŜym stopniu od zawartości
składników pokarmowych (GRABOWSKI I IN.1999). Wiosną, najlepszym soczystozielonym
kolorem cechowały się trawy przy dawce 210 Mg · ha-1 osadu ściekowego (5,87 w skali 90)
(tab.3). Latem i jesienią kolorystyka murawy uległa nieznacznemu pogorszeniu. Najlepszym,
soczystozielonym zabarwieniem cechowały się mieszanki przy najwyŜszej dawce bioodpadu
(tab.4,5). Spośród badanych mieszanek nie stwierdzono istotnej róŜnicy w zabarwieniu murawy.
Letni termin siewu nasion, potwierdzony statystycznie był korzystniejszy wiosną, natomiast
barwa murawy latem i jesienią nie zaleŜała od terminu siewu nasion.
Doskonałość, czyli smukłość liścia jest cechą często uwzględnianą w ocenie gatunków
i odmian traw gazonowych (PROŃCZUK 1993). DOMAŃSKI (2001) podaje, Ŝe istnieją duŜe róŜnice
co do smukłości liścia pomiędzy odmianami i w obrębie gatunków traw gazonowych, a co jest
istotnie waŜne przy komponowaniu mieszanek. Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe kształt
blaszek liściowych traw w 2006 roku zmieniał się na niekorzyść w miarę wzrostu dawek osadów
ściekowych. Wiosną, najbardziej wysmukłym (subtelnym) liściem cechowały się rośliny
na obiekcie kontrolnym (6,81 w skali 90) (tab.3). Latem wzrastające dawki istotnie wpływały
na pogorszenie smukłości blaszki liściowej (tab.4). Natomiast jesienią zróŜnicowane dawki
osadów ściekowych nie wpływały istotnie na doskonałość liścia traw (tab.5). Spośród
analizowanych mieszanek traw gazonowych kształty blaszek liściowych traw gazonowych
mieszanki kostrzewowej były nieznacznie korzystniejsze wiosną i jesienią, natomiast latem nie
róŜniły się istotnie. Letni termin siewu nasion wpłynął korzystnie wiosną i jesienią, natomiast
latem nie wpłynął istotnie na delikatność blaszki liściowej.
Ogólny aspekt jest oceną wynikającą z interakcji genotypu z czynnikami środowiska
(DOMAŃSKI 1992). Poznanie dynamiki zmian we wzroście i rozwoju roślin w odniesieniu
do odmian, gatunków i mieszanek, moŜe mieć zasadnicze znaczenie w dalszym uŜytkowaniu
trawników (GRABOWSKI I IN.2006). Wiosną, aspekt ogólny murawy, wahał się jedynie od 4,62
do 4,93 w skali 90, czyli od słabego do dostatecznego (tab.3). Nie stwierdzono istotnych róŜnic
pomiędzy badanymi dawkami osadów ściekowych, mieszankami traw gazonowych, jak
i terminami siewu nasion.
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Tabela 5.
Ocena bonitacyjna trawnika jesienią
Dawki osadów ściekowych (Mg · ha-1)
(czynnik I)
średnia
0
70
140
210
280
Zadarnienie (skala 90)
lato
5,25
5,50
5,50
6,00
6,25
5,70
jesień
4,50
5,25
5,25
5,75
5,75
5,30
średnia
4,88
5,37
5,37
5,87
6,00
lato
5,50
5,75
5,75
6,00
6,25
5,85
jesień
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,00
średnia
5,00
5,25
5,37
5,62
5,87
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,44;NIR (p=0,05) dla czynnika II–n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-0,28
Kolor (skala 90)
lato
3,75
4,00
4,50
5,00
6,25
4,70
jesień
4,00
4,25
4,25
5,25
4,50
4,45
średnia
3,87
4,12
4,12
5,12
5,37
lato
3,25
3,25
4,50
4,75
5,75
4,30
jesień
3,50
3,25
3,75
4,50
4,25
3,85
średnia
3,37
3,25
4,12
4,62
5,00
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,52;NIR (p=0,05) dla czynnika II-n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-n.i.
Doskonałość liścia (skala 90)
lato
6,75
6,75
6,25
6,50
6,25
6,50
jesień
6,00
6,25
6,00
5,75
6,25
6,05
średnia
6,37
6,50
6,12
6,12
6,25
lato
6,00
5,75
6,00
5,75
6,25
5,95
jesień
5,50
5,50
5,50
5,75
5,50
5,55
średnia
5,75
5,62
5,75
5,75
5,87
NIR (p=0,05) dla czynnika I-n.i;NIR (p=0,05) dla czynnika II-0,27;NIR (p=0,05) dla czynnika III-0,27
0
Aspekt ogólny (skala 9 )
lato
5,75
6,75
7,25
7,50
7,75
7,00
jesień
6,50
7,00
7,00
8,00
7,50
7,20
średnia
6,12
6,87
7,12
7,75
7,62
lato
5,50
6,50
7,25
7,50
8,00
6,95
jesień
6,25
6,50
6,25
7,25
6,75
6,60
średnia
6,00
6,50
6,75
7,37
7,37
NIR (p=0,05) dla czynnika I-0,64;NIR (p=0,05) dla czynnika II-n.i.;NIR (p=0,05) dla czynnika III-n.i.

Rodzaj
mieszanki
(czynnik II)

A

B

A

B

A

B

A

B

Termin
siewu
(czynnik III)

Latem wzrastające dawki bioodpadu istotnie wpłynęły na atrakcyjność murawy (tab.4).
Najlepszym wraŜeniem estetycznym cechowały się poletka z najwyŜszą dawką osadów
ściekowych. Jesienią wygląd murawy uległ poprawie do dobrego (murawa ciesząca oko) na
obiektach uŜyźnionych 280 Mg · ha-1 osadów ściekowych (tab.5). Przeprowadzone badania nie
wykazały istotnych róŜnic w ogólnym wraŜeniu estetycznym murawy pomiędzy badanymi
mieszankami traw gazonowych. Termin siewu nasion nie wpłynął istotnie wiosną i jesienią na
estetyczny wygląd murawy (tab. 3,5). Aczkolwiek latem korzystniejszym wyglądem wyróŜniały
się poletka obsiane mieszankami traw gazonowych w terminie letnim (tab.4).
Wnioski
1. Korzystnym przezimowaniem, zadarnieniem powierzchni, kolorem i aspektem ogólnym
wyróŜniała się murawa przy najwyŜszej dawce 280 Mg · ha-1 osadów ściekowych.
2. Rodzaj mieszanki traw gazonowych nie wpłynął istotnie na cechy uŜytkowe murawy.
3. W warunkach Pojezierza Olsztyńskiego, niezaleŜnie od rodzaju wysiewanej mieszanki,
lepszym okazał się letni siew nasion.
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Abstract
This paper presents the results of research concerning the influence of sewage sludge on
law grasses sown on extensive lawns. The subject of the research were varied doses of sludge (0,
70, 140, 210, 280 Mg·ha-1), lawn grass mixes (fescue and Kentucky blue grass) sown in summer
and autumn. The following features were assessed: winter hardiness, compactness, colour, leaf
softness and the general aspect of the grass during vegetative season, using the 90 scale.
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A significant impact of domestic sewage sludge on the winter hardiness, compactness, colour and
the general appearance of the grass was observed. There were no differences in qualities between
mixtures. The summer sowing proved to be better options.
Keywords: extensive lawns, grass mixtures, sewage sludge, usable value.
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Wpływ dodatku babki lancetowatej na produkcyjność mieszanki
Lolium perenne z Trifolium regens
Stefan Grzegorczyk, Anna Gołębiewska

Streszczenie
Badania prowadzono w latach 2002-2004 na polu doświadczalnym w Tomaszkowie.
Doświadczenie załoŜono metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach, na glebie
brunatnej właściwej wytworzonej z gliny średnio pylastej klasy IIIa, kompleksu pszennego
dobrego. Odczyn gleby był lekko kwasny (pHKCl – 6,2). Ocenie poddano 2 warianty mieszanki
Ŝycicy trwałej odm. Solen z koniczyną białą odm. Rawo, które wysiano w proporcji 50% + 50%:
Lp/Tr - bez babki lancetowatej, Lp/Tr/Pl - z dodatkiem nasion babki lancetowatej (1 kg.ha-1).
Mieszanki oceniano w warunkach zróŜnicowanego nawoŜenia azotem – 0, 60, 120 kg/ha, które
zastosowano w formie saletry amonowej w trzech równych dawkach pod kaŜdy pokos. Nawozy
fosforowe w postaci superfosfatu potrójnego wysiewano jednorazowo wiosną w ilości P2O5 80
kg/ha, natomiast nawozy potasowe w postaci soli potasowej w ilości K2O 120 kg/ha stosowano
w dwóch równych dawkach wiosną i po zbiorze I-ego pokosu. W latach pełnego uŜytkowania
zbierano trzy pokosy produkcyjne. Analizy chemiczne wykonano według ogólnie przyjętych
metod.
Wykazano, iŜ wzrastające dawki azotu ograniczały w runi udział koniczyny białej,
a zwiększały udział Ŝycicy trwałej i w niewielkim zakresie babki lancetowatej. Dodatek babki
lancetowatej do mieszanki Ŝycicy trwałej z koniczyną białą nie miał istotnego wpływu na
wielkość plonów suchej masy, natomiast nawoŜenie azotem powodowało istotny wzrost plonów
suchej masy, przy czym nawet w warunkach braku nawoŜenia azotem uzyskano wysokie plony,
przekraczające znacznie 10 t.ha-1. Poszczególne komponenty mieszanek róŜniły się zasobnością
w składniki pokarmowe, przy czym Ŝycica trwała wyróŜniała się większą zawartością włókna
surowego, koniczyna biała gromadziła najwięcej białka ogólnego, wapnia i magnezu, a babkę
lancetowatą wyróŜniała większa zdolność do gromadzenia fosforu i potasu.
Słowa kluczowe: zioła, plon suchej masy, jakość paszy, Plantago lanceolata
Wprowadzenie
Przy produkcji pasz objętościowych oprócz traw i roślin motylkowatych na uwagę
zasługują równieŜ zioła [Benedycki i in. 2001]. Do takiej ewolucji poglądów przyczyniają się
coraz dokładniejsze badania składu chemicznego poszczególnych gatunków roślin łąkowo –
pastwiskowych, w których oprócz określenia zawartości białka, włókna, popiołu oraz
węglowodanów rozpuszczalnych dokonuje się takŜe oznaczeń mikroelementów, witamin,
glikozydów, alkaloidów, związków flawonowych, ciał czynnych, garbników i wielu innych
związków mających znaczenie w wykorzystaniu paszy przez zwierzęta [Kostuch 1996]. Trawy
nie zaspokajają w pełni potrzeb zdrowotnych, pokarmowych, trawiennych czy nawet smakowych
u zwierząt.
Hopkins i in. (1995) zwracają uwagę na potrzebę udziału w runi łąkowo – pastwiskowej
tzw. roślin terapeutycznych, gdyŜ do niedawna w Anglii stosowano na krótki czas zazwyczaj
jednogatunkowe zasiewy traw lub skrajnie uproszczone mieszanki jednego gatunku trawy
z koniczyną, zazwyczaj białą. ZauwaŜono wówczas w Ŝywieniu zwierząt szereg mankamentów.
śywione takimi paszami zwierzęta gospodarskie wykazywały niedobory mikroelementów,
słabszą kondycję zdrowotną, zmniejszone przyrosty masy, obniŜoną produkcję i częstsze
występowanie chorób. Wzbogacone w zioła uŜytki zielone poprawiają natomiast wartość runi
łąkowo - pastwiskowej o niezbędne pierwiastki o działaniu profilaktycznym, leczniczym
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i antyseptycznym [Maciejewska 2000; Trzaskoś i in. 1993; Trzaskoś i Łyduch 1993; Tiley
i Frame 1992].
Decydując się na wzbogacenie mieszanek motylkowato – trawiastych o zioła naleŜy
pamiętać, iŜ ta grupa roślin ma na ogół duŜe wymagania względem światła, dlatego teŜ o ich
występowaniu decyduje w głównej mierze uŜytkowanie [Kasperczyk i Kacorzyk 1999].
Celem podjętych badań było określenie wpływu dodatku babki lancetowatej
do mieszanki Ŝycicowo-koniczynowej na wielkość i jakość pozyskiwanych plonów
z przemiennych uŜytków zielonych.
Materiały i metody
Badania prowadzono w latach 2002-2004 na polu doświadczalnym w Tomaszkowie.
Doświadczenie załoŜono metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Wielkość
powierzchni poletka do obsiewu wynosiła 14 m2, zaś powierzchnia poletka do zbioru wynosiła
10 m2. Glebę pod doświadczeniem określono jako brunatną właściwą wytworzoną z gliny średnio
pylastej. Warstwa orna charakteryzowała się średnią zawartością przyswajalnego fosforu
i wysoką potasu oraz niską zawartością magnezu. Spośród przyswajalnych mikroelementów na
wysokim poziomie ukształtowały się zawartości Ŝelaza i manganu. Stosunkowo nisko na tle
pozostałych analizowanych pierwiastków ukształtowała się zawartość cynku. Odczyn gleby był
lekko kwaśny (pHKCl – 6,2).
Ocenie poddano 2 warianty mieszanki Ŝycicy trwałej odm. Solen z koniczyną białą odm.
Rawo, które wysiano w proporcji 50% + 50%:
Lp/Tr - bez babki lancetowatej
Lp/Tr/Pl - z dodatkiem nasion babki lancetowatej (1 kg.ha-1).
Drugim czynnikiem badawczym było zróŜnicowane nawoŜenie azotem – 0, 60, 120 kg
ha-1, które zastosowano w formie saletry amonowej w trzech równych dawkach pod kaŜdy pokos.
Nawozy fosforowe w postaci superfosfatu potrójnego wysiano jednorazowo wiosną w ilości P2O5
- 80 kg.ha-1, a nawozy potasowe w postaci soli potasowej w ilości K2O - 120 kg.ha-1 stosowano
w dwóch równych dawkach wiosną i po zbiorze I pokosu.
W roku załoŜenia doświadczenia zebrano tylko jeden pokos produkcyjny. Przyczyną
takiego stanu była susza glebowa oraz brak opadów (tab1 i 2) uniemoŜliwiające równomierne
wschody, a w końcu hamujące wzrost zasiewów utrudniając przy tym zbiór zielonki. W latach
pełnego uŜytkowania zbierano trzy pokosy produkcyjne. Układ warunków pogodowych w tych
latach był podobny i moŜna je ocenić jako korzystne dla rozwoju roślinności łąkowej. Analizy
chemiczne materiału roślinnego wykonano według ogólnie przyjętych metod.
Wyniki badań i dyskusja
Skład gatunkowy runi analizowanych mieszanek w latach pełnego uŜytkowania zaleŜał
głównie od wielkości zastosowanego nawoŜenia mineralnego. W miarę zwiększania dawki azotu
udział Ŝycicy trwałej w runi zwiększał się, malał natomiast udział koniczyny białej (tab. 3).
W przypadku babki lancetowatej stwierdzono niewielką tendencję wzrostu jej udziału w runi pod
wpływem wzrastających dawek azotu. Wartości te wahały się w granicach od 2,3 do 2,9%
w roku 2003 i od 1,6 do 5,4% w roku 2004.
Poszczególne komponenty mieszanek róŜnie reagowały na nawoŜenie azotem i ilość
opadów atmosferycznych, co znajduje takŜe uzasadnienie w literaturze [Jodełka i in. 1999;
Baryła i Drozd 2001]. Średnie z lat pełnego uŜytkowania wykazały, iŜ wysokość plonów
uzyskanych z poszczególnych mieszanek nie róŜniła się w istotny sposób (tab.4). Kolejne dawki
azotu powodowały istotną zwyŜkę plonu, przy czym najwyŜszy plon (13,24 t·ha-1) uzyskano
z mieszanki Lp/Tr przy dawce azotu 120 kg·ha-1. O istotnym wpływie nawoŜenia mineralnego na
plonowanie runi pisali równieŜ m.in. Bukowiecki i Głowacka-Kostyra (1995), Sawicki (1995),
Grzegorczyk i Olszewska (1996) oraz Dembek (2001). NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na
fakt, iŜ na obiektach bez nawoŜenia azotem wielkość plonów suchej masy przekraczała 10 t·ha-1,
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co świadczy o moŜliwości wyeliminowania nawoŜenia azotem mieszanek motylkowotrawiastych.
Zasadniczym czynnikiem decydującym o wartości pokarmowej paszy z uŜytków
zielonych jest właściwy, urozmaicony skład botaniczny runi łąk i pastwisk. Zatem mieszanki,
zwłaszcza na uŜytki krótkotrwałe, powinny składać się nie tylko z traw, lecz takŜe z roślin
motylkowatych i ziół [Boyer i in. 1996; Grzegorczyk i Gołębiewska 2004]. Wprowadzona do
prostej mieszanki Ŝycicowo-koniczynowj babka lancetowata zawierała na ogół więcej
podstawowych składników pokarmowych niŜ Ŝycica trwała (tab. 5). Z Ŝywieniowego punktu
widzenia zawartość białka ogólnego w paszy winna zamykać się w granicach od 171,0 do 198,0
g·kg-1 [Preś i Ruszczyc 1981]. W badanych gatunkach średnie ilości białka ogólnego
kształtowały się na poziomie od 97,1 do 195,9 g·kg-1, przy czym najwięcej tego składnika
gromadziła koniczyna biała, a najmniej Ŝycica trwała. Stwierdzono równieŜ, iŜ wzrastające dawki
nawoŜenia azotem powodowały niewielki spadek zawartości białka ogólnego w komponentach
mieszanek. Zawartość włókna surowego w paszy nie powinna przekraczać 300,0 g·kg-1, bowiem
zbyt duŜa jego zawartość znacznie obniŜa strawność paszy. W analizowanych gatunkach
roślin zawartość tego składnika wahała się w granicach 161,4-238,7 g·kg-1, co świadczy o bardzo
dobrej jakości paszy. Najwięcej włókna surowego gromadziła Ŝycica trwała, najmniej
zaś koniczyna biała.
Zawartość fosforu i potasu w badanych komponentach runi mieszanek była
zróŜnicowana w niewielkim stopniu, jednakŜe stwierdzono, iŜ babka lancetowata gromadziła
nieco więcej tych pierwiastków. Z Ŝywieniowego punktu widzenia zawartość potasu w roślinach
określić naleŜy jako wysoką, natomiast zawartość fosforu jako zbliŜoną do poziomu
optymalnego. Zawartość wapnia w roślinach była bardzo zróŜnicowana i wahała się w granicach
5,4-24,7 g·kg-1. Najwięcej tego pierwiastka gromadziła koniczyna biała, najmniej zaś Ŝycica
trwała. Wszystkie testowane komponenty runi mieszanek odznaczały się wyraźnym niedoborem
sodu, jednakŜe babka lancetowata i koniczyna biała okazały się zasobniejsze w ten składnik.
Zawartość magnezu w badanych gatunkach nie odbiegała od wymaganego dla dobrej paszy
poziomu i mieściła się w przedziale 2,0-4,0 g·kg-1. Najwięcej tego pierwiastka gromadziła
koniczyna biała. Ma to związek z jej zdolnością do większej kumulacji tego składnika [Klęczek
i in. 1992; Stypiński 1991].
Wnioski
1.
2.
3.

4.

Wzrastające dawki azotu ograniczały w runi udział koniczyny białej, a zwiększały udział
Ŝycicy trwałej i w niewielkim zakresie babki lancetowatej.
Dodatek babki lancetowatej do mieszanki Ŝycicy trwałej z koniczyną białą nie miał
istotnego wpływu na wielkość plonów suchej masy.
NawoŜenie azotem powodowało istotny wzrost plonów suchej masy, przy czym nawet
w warunkach braku nawoŜenia azotem uzyskano wysokie plony, przekraczające znacznie
10 t.ha-1.
Poszczególne komponenty mieszanek róŜniły się zasobnością w składniki pokarmowe,
przy czym Ŝycica trwała wyróŜniała się większą zawartością włókna surowego,
koniczyna biała gromadziła najwięcej białka ogólnego, wapnia i magnezu, a babkę
lancetowatą wyróŜniała większa zdolność do gromadzenia fosforu i potasu.
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Effect of ribwort plantain addition on productivity of Lolium perenne
and Trifolium repens mixture
Abstract
In paper presented yielding and nutrition value of ryegrass-clover mixtures with and
without ribwort plantain addition. Field trial conducted on proper brown soil formed from medium
dusty clay IIIa class, proper wheat complex. Soil reaction was neutral (pHKCl 6,2). The aim of
investigation were two fescue-birdsfoot trefoil mixtures sown in relation 50 % grass + 50 %
leguminosae plant: A – Lolium perenne L. var. Solen + Trifolium repens L. var. Rawo, B - Lolium
perenne L. var. Solen + Trifolium repens L. var. Rawo + Plantago lanceolata L. (seed addition
1 kg/ha). Mixtures estimated in differented nitrogen fertilization conditions – 0, 60, 120 kg/ha
at constant phosphoric-potassic fertilization – P2O5 80 kg.ha-1 and K2O 120 kg.ha-1. In years
of complete exploitation reaped three productive swaths.
Ribwort plantain addition not effected quantity of obtained yields. Nitrogen fertilization
contributed to significant yield increase, but the fact is that, even without fertilization, obtained high
yields of dry matter, exceeded 10 t.ha-1. Considered sward nutritive value of mixtures, ascertained,
that perennial ryegrass accumulated most of all raw fibre and white clover contained most of all
total protein, Mg and Ca. Ribwort plantain marked out higher ability to accumulate P and K.
Tabela 1.
Średnie miesięczne temperatury powietrza
Table 1.
Mean monthly air temperatures
Miesiąc
Month
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Średnia I-XII
Mean I-XII
Średnia IV-IX
Mean IV-IX

2002
-0,6
1,5
2,1
4,0
8,1
16,5
20,2
19,8
12,0
6,2
3,0
-6,6
8,4

Rok - Year
2003
-3,6
-4,7
1,2
6,0
14,1
16,6
19,2
17,4
12,9
4,7
4,8
1,6
8,9

2004
-6,4
-0,9
2,0
7,3
11,0
14,6
16,7
18,2
12,4
8,4
2,5
2,3
8,6

Lata 1961-2000
Years 1961-2000
-3,5
-2,8
0,9
6,3
12,3
14,0
16,9
16,4
12,4
7,9
2,6
-1,1
6,9

13,4

14,4

13,4

13,0
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Tabela 2.
Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych
Table 2.
Mean monthly precipitation sum
Miesiąc
Month
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Średnia I-XII
Mean I-XII
Średnia IV-IX
Mean IV-IX

2002
41,6
53,4
43,2
14,2
26,9
48,6
27,5
61,0
56,4
141,5
21,3
9,6
545,2

Rok - Year
2003
32,9
4,9
14,9
35,5
30,2
72,0
79,2
56,5
32,2
88,6
45,5
48,0
540,4

2004
29,8
51,9
33,7
46,5
79,3
111,6
76,1
99,0
22,6
52,3
29,8
43,4
676,0

Lata 1961-2000
Years 1961-2000
28,3
19,5
24,9
32,8
49,4
83,9
74,9
71,4
58,8
46,6
51,0
47,0
588,5

234,6

305,6

435,1

371,2

Tabela 3.
Udział Lolium perenne, Trifolium repens i Plantago lanceolata w runi mieszanek
Table 3.
Participation of Lolium perenne, Trifolium repens and Plantago lanceolata in sward of mixtures
Gatunek

Rok

Mieszanka i nawoŜenie N [kg·ha-1]

Species

Year

Mixture and fertilization N [kg·ha-1]
Lp/Tr

Lp/Tr/Pl

0

60

120

0

60

120

2003

49,8

51,8

59,8

40,0

49,5

57,7

2004

66,6

63,2

75,6

57,3

61,2

68,1

2003

41,9

42,6

31,1

55,1

39,5

31,3

2004

30,0

30,2

15,9

35,7

29,8

21,6

2003

-

-

-

2,3

2,5

2,9

2004

-

-

-

2,5

1,6

5,4

Inne

2003

8,3

5,6

9,1

0,6

8,5

8,1

Other

2004

3,4

6,6

8,5

4,5

7,4

4,9

Lolium perenne

Trifolium repens

Plantago lanceolata

S. Grzegorczyk, A. Gołębiewska

130

Tabela 4.
Plon suchej masy (średnie z lat 2003-2004)
Table 4.
Yield of dry matter (average of years 2003-2004)
NawoŜenie N [kg·ha-1]
Fertilization N [kg·ha-1]
0
60
120
Średnia - Mean

Średnia
Mean
10,92c
11,59b
12,40a

Mieszanka - Mixture
Lp/Tr
Lp/Tr/Pl
10,11c
11,73b
11,90b
11,27bc
13,24a
11,56bc
11,75a
11,52a

Tabela 5.
Zawartość składników pokarmowych w suchej masie roślin [g·kg–1] (średnie z lat 2003 – 2004)
Table 5.
Content of nutrients in plants dry matter [g·kg–1] (mean of years 2003-2004)
NawoŜenie N
Składnik
[kg·ha-1]
Component Fertilization N
[kg·ha-1]
Białko
ogólne
Crude
protein
Włókno
surowe
Crude fiber
P

K

Ca

Na

Mg

0
60

Mieszanka / Gatunek
Mixture / Species
Lp/Tr
Lp/Tr /Pl
Lolium
Trifolium
Lolium
Trifolium
perenne
repens
perenne
repens
109,4
180,5
113,5
195,9
108,6
164,4
108,8
191,5

Plantago
lanceolata
136,1
163,0

120

103,1

167,0

97,1

165,1

123,3

0
60
120
0
60
120
0
60
120
0
60
120
0
60
120
0
60
120

231,6
212,9
224,2
2,6
2,6
2,4
25,2
27,9
27,5
5,4
5,9
7,0
0,4
0,5
0,4
2,0
2,1
2,0

168,4
170,9
157,9
2,6
2,9
2,9
29,3
31,1
30,8
15,8
13,8
11,1
0,6
0,8
0,7
3,4
3,6
3,5

224,3
238,7
225,0
2,9
2,9
3,2
27,8
29,1
28,0
9,2
7,4
5,8
0,5
0,5
0,4
2,3
2,0
2,0

167,7
161,4
161,8
2,8
3,2
2,9
30,5
31,7
31,1
24,7
17,4
13,1
1,0
0,7
0,6
3,8
4,0
3,5

182,2
178,5
192,1
4,1
2,7
3,0
37,3
37,4
31,0
12,4
15,7
11,4
0,8
0,7
0,6
3,6
3,5
3,0
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Agroturystyka jako dodatkowa działalność usługowa zwiększająca
konkurencyjność gospodarstw rolnych
Mariola Grzybowska-Brzezińska, Jacek Michalak, Mariusz Brzeziński

Streszczenie
Celem głównym badań było określenie czynników kształtujących rozwój agroturystyki
w województwie warmińsko-mazurskim. Zakres pozyskiwanych informacji dotyczył trzech
aspektów: zasobów jakimi dysponują gospodarstwa (areał upraw, stan pogłowia, infrastruktura),
ocena motywów podjęcia działalności agroturystycznej oraz ocena oferty usług
agroturystycznych równieŜ ocena perspektyw funkcjonowania i analiza rozwoju działalności
tych gospodarstw.
Dochody z działalności agroturystycznej uzupełniane przez rolników, traktowane
początkowo jako dodatkowe, mogą z czasem przekształcić się w główne źródło utrzymania
w regionach o duŜych walorach przyrodniczych sprzyjających rekreacji i turystyce.
Słowa kluczowe: agroturystyka, szanse rozwoju agroturystyki
Wprowadzenie
Prowadzone w wielu krajach obserwacje aktywności gospodarczej rodzin rolniczych
w zakresie turystyki wskazują, Ŝe jest ona głównie konsekwencją poszukiwania dodatkowych
bądź alternatywnych dochodów w wielu dziedzinach stanowiących otoczenie rolnictwa,
w wyniku spadku opłacalności produkcji rolniczej i pogorszenia się poziomu Ŝycia mieszkańców
wsi. Szczególna potrzeba poprawy sytuacji gospodarstw rolnych występuje w Polsce, gdzie
rozwijająca się nie bez problemów gospodarka rynkowa postawiła mieszkańców wsi w sytuacji
znacznego ograniczenia moŜliwości zbytu płodów rolnych przy niskich i niestabilnych cenach
a równocześnie rosnących kosztach produkcji, relatywnie duŜego bezrobocia, ograniczenia szans
awansu Ŝyciowego młodzieŜy wiejskiej oraz obniŜenia stopy Ŝyciowej. W tej sytuacji odnowa
polskiej wsi moŜe dokonać się głównie poprzez zmiany w sferze pozarolniczej, stwarzające nowe
miejsca pracy w wielu dziedzinach stanowiących otoczenie rolnictwa oraz wyzwalające
aktywność mieszkańców wsi w zakresie poszukiwania alternatywnych sposobów wykorzystania
zasobów gospodarstw rolnych i naturalnych walorów wsi (Sznajder, Przezbórska 2006).
Agroturystyka jako jedna z wielu dróg oŜywienia rozwoju obszarów wiejskich
przyczynia się do ograniczenia bezrobocia, a więc tworzenia nowych miejsc pracy we wszystkich
branŜach obsługujących turystów. Agroturystyka, jako źródło dochodu, przyczynia się do
zachowania rodzimych i małych gospodarstw rolnych. Utrwala kulturę i tradycję, staje
się pomostem łączącym wieś z miastem, pozwalając jednocześnie na bliŜsze poznania nowych
i ciekawych osobowości.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji pojęcia agroturystyka. Jedną z nich
prezentuje Jędrzejczyk: agroturystyka jest rodzajem działalności gospodarczej w turystyce,
polegającej na przyjmowaniu gości za odpłatnością w gospodarstwie rolnym (Jędrzejczyk 2001).
Błoński, KoŜuchowska podają, Ŝe agroturystyka to wypoczynek bezpośrednio
w zagrodzie, połączony z obserwacją i uczestnictwem w codziennych zajęciach jej stałych
mieszkańców, moŜliwość korzystania z produktów gospodarstwa, a takŜe z innych ofert, które to
gospodarstwo stwarza (Korzuchowska 1994).
Jeszcze inną definicję przedstawia Drzewiecki, agroturystyka to forma wypoczynku
odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową
i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub równowaŜnym i jego
otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym).
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Na podkreślenie zasługuje, wyraźnie widoczny w tej definicji nacisk na związek, jaki
zachodzi między turystą i realizowaną przez niego działalność rekreacyjną a gospodarstwem
rolnym. Ta zaleŜność jest istotnym elementem odróŜniającym agroturystykę od innych form
turystyki wiejskiej (Drzewiecki 1995).
Z kolei agroturystyka to organizowanie pobytu turystów przez rodzinę rolniczą we
własnym gospodarstwie rolnym. Jakkolwiek pakiet usług moŜe być szeroki, to zawsze istotą
agroturystyki jest pobyt gościa w gospodarstwie rolnym.
Obok wielu przesłanek przemawiających za rozwojem agroturystyki w Polsce, istnieje
szereg przeciwności wynikających z ogólnej sytuacji gospodarczej. Z jednej strony -pogarszanie
dochodowości produkcji rolniczej wymusza konieczność poszukiwania innych źródeł dochodów,
a agroturystyka bazuje na zasobach gospodarstw rolnych, to z drugiej strony - jej rozwój wymaga
inwestycji adaptacyjnych, trudnych w finansowaniu przez uŜytkowników nisko - dochodowych
gospodarstw rolnych.
Ponadto czynnikiem utrudniającym rozwój agroturystyki jest stan infrastruktury na
obszarach wiejskich. Brakuje dostatecznej sieci i jakości dróg, wyposaŜenia w telefony,
wodociągi i kanalizację. Jest utrudniony dostęp do banków, urzędów pocztowych, placówek
słuŜby zdrowia. Brakuje ośrodków rekreacji, sportu, kultury. Barierą jest takŜe brak znajomości
języków obcych, co uniemoŜliwia zaproponowanie oferty cudzoziemcom. Istniejące bariery
przekładają się na stan rozwoju agroturystyki i atrakcyjność wypoczynku na obszarach wiejskich
(Wojciechowska 2002).
Istotnym zatem staje się rozpoznanie perspektyw rozwoju działalności agroturystycznej,
określenie czynników konkurencyjności tych usług szczególnie w obszarach przyrodniczo
cennych, gdzie istnieją szanse na upowszechnianie działalności turystycznej.
Zakres merytoryczny badań
Celem głównym badań było określenie czynników kształtujących rozwój agroturystyki
w województwie warmińsko-mazurskim. W badaniach podjęto próbę analizy bazy noclegowej
i rekreacyjnej, oceny oferty agroturystycznej gospodarstw, wskazanie form finansowanie
działalności agroturystycznej oraz określenia perspektyw rozwoju usług agroturystycznych
w badanych obiektach.
Badania przeprowadzono w okresie letnim w 2007 roku informacje zgromadzono z 42
gospodarstw zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Zakres pozyskiwanych
informacji dotyczył trzech aspektów: zasobów jakimi dysponują gospodarstwa (areał upraw, stan
pogłowia, infrastruktura), ocena motywów podjęcia działalności agroturystycznej oraz ocena
oferty usług agroturystycznych równieŜ ocena perspektyw funkcjonowania i analiza rozwoju
działalności tych gospodarstw.
Wyniki badań
Analiza zasobów oraz profilu produkcji rolnej w badanych gospodarstwach agroturystycznych
W badaniach podjęto problematykę określenia zasobów ziemi jakimi dysponują badane
gospodarstwa agroturystyczne. O działalności agroturystycznej mówimy wówczas gdy występuje
produkcja rolnicza jej zakres nie musi być na duŜą skale, ale występować powinien.
Jak prezentują wyniki badań, w badanych gospodarstwach występują grunty i tak w przypadku
40% badanych gospodarstw powierzchnia posiadanych gruntów wahała się w przedziale
do 10 ha (tabela 1).
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Tabela 1.
Zasoby uŜytków rolnych w badanych gospodarstwach agroturystycznych (w%)
Wyszczególnienie
1. Grunty w gospodarstwie
a. powierzchnia do 10 ha
b. powierzchnia od 11 do 20 ha
c. powierzchnia powyŜej 20 ha
2. Grunty orne
a. powierzchnia do 5 ha
b. powierzchnia od 6 do 10 ha
c. powierzchnia powyŜej 10 ha
3. UŜytki zielone
a. powierzchnia do 5 ha
b. powierzchnia od 6 do 10 ha
c. powierzchnia powyŜej 10 ha
Źródło: Opracowania własne na podstawie badań.

%
40
27
33
53
14
33
53
20
27

Najmniej liczną grupę stanowiły gospodarstwa od 11 – 20 ha tylko 27 % badanych.
W analizie struktury gruntów analizowano grunty orne i uŜytki zielone. Badane gospodarstwa
w 33 % posiadają grunty orne pow 10 ha, zaś 53 % to gospodarstwa posiadające do 5 ha tego
rodzaju gruntów.
Jak wynika z analizy struktury posiadanych gruntów, badane gospodarstwa
agroturystyczne moŜna zaliczyć do niewielkich i nie są to typowe gospodarstwa produkcyjne.
Poddając analizie stan pogłowia, badane gospodarstwa agroturystyczne nie są nastawione
na hodowlę bydła, tylko 27% gospodarstw hoduje krowy i wielkość stada przekracza 10 sztuk.
Najwięcej hodowanych jest koni, w przypadku 34% gospodarstw występuje ich powyŜej 4 sztuk.
Natomiast najmniej jest trzody chlewnej pow. 3 sztuk występuje tylko 13%.
Tabela 2.
Średni stan pogłowia zwierząt w ciągu roku w badanych gospodarstwach
agroturystycznych(w%)
Wyszczególnienie
1.Konie
a. do 4 sztuk
b. powyŜej 4 sztuk
c. nie są hodowane
2. Krowy
a. do 5 sztuk
b. od 6 do 10 sztuk
c. powyŜej 10 sztuk
d. nie są hodowane
3. Trzoda chlewna
a. do 3 sztuk
b. powyŜej 3 sztuk
c. nie są hodowane

Struktura w %
33
34
33
7
13
27
53
20
13
67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
Zgodnie z tendencją jaka obowiązuje w branŜy, działalność agroturystyczną podejmują
gospodarstwa małe lub średnie gdzie agroturystyka jest częścią wspomagającą prowadzenie
gospodarstwa rolnego. Wykorzystując walory otoczenia, potencjał zasobów moŜna
zdywersyfikować działalność, gdyŜ mała skala produkcji nie jest zadowalającą w zakresie
generowania dochodów.
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Perspektywy rozwoju usług agroturystycznych w badanych gospodarstwach
Większość badanych respondentów uruchomiła swoją działalność w latach 2002 – 2005.
PrzewaŜająca część gospodarstw posiada istotne cechy wyróŜniające, jak np. atrakcyjna
lokalizacja, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe, co stanowi atrakcję dla miłośników
przyrody. Cechą wyróŜniającą w niektórych gospodarstwach agroturystycznych
jest charakterystyczna zabudowa w postaci zabytkowego dworku lub starego, wiejskiego domu.
Większość badanych respondentów prowadzi działalność od 2 do 4 lat – 46 %,
na drugim miejscu są gospodarstwa, które są prowadzone pow. 7 lat – 27 %. Najmniejszą grupę
stanowiły gospodarstwa, których działalność agroturystyczna nie przekroczyła 2 lat
– tylko 7 % (rys 1.).

Rys. 1. Okres prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego wśród badanych gospodarstw
agroturystycznych (w %)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wśród motywów, jakie skłoniły ankietowanych do zajęcia się agroturystyką, najczęściej
wymienianym była chęć uzyskania dodatkowego dochodu – 93 %. Posiadanie wolnych
pomieszczeń oraz połoŜenie gospodarstwa w atrakcyjnym turystycznie terenie stanowiło bodziec
dla 73 % ankietowanych, natomiast 40 % respondentów kierowało się przykładem sąsiadów
i znajomych oraz moŜliwością realizacji własnych zainteresowań. Stosunkowo mniejszą ilość
wskazań uzyskały: propozycja doradcy rolniczego – 7 % oraz informacje w radio, telewizji,
prasie – 13 % (tabela 3).
Czynnikiem bezwzględnie przemawiającym za potrzebą rozwoju działalności
agroturystycznej, podobnie jak kaŜdej innej działalności pozarolniczej jest sytuacja dochodowa
ludności związanej z rolnictwem i wysokie bezrobocie na obszarach wiejskich. Agroturystyka
stanowi istotny element aktywizacji zawodowej ludności związanej z rolnictwem. Podjęcie
działalności gospodarczej w tym zakresie stwarza moŜliwości pracy dla wszystkich członków
rodzin uŜytkowników gospodarstw rolnych, a takŜe innych osób zamieszkałych na terenach
wiejskich (Wojciechowska 2002).
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Tabela 3.
Motywy rozpoczęcia działalności agroturystycznej w opinii badanych właścicieli
gospodarstw agroturystycznych(w%)
Wyszczególnienie
1. propozycja doradcy rolniczego
2. przykład sąsiadów i znajomych
3. propozycja władz gminy
4. tradycje rodzinne w przyjmowaniu turystów
5. chęć uzyskania dodatkowego dochodu
6. brak stałego zatrudnienia
7. moŜliwość realizacji własnych zainteresowań
8. działalność koła gospodyń wiejskich
9. posiadanie wolnych pomieszczeń
10. informacje w radio, telewizji, prasie
11. zapotrzebowanie w lokalnym środowisku
12. połoŜenie w atrakcyjnym turystycznie terenie
13. uzyskanie kredytu preferencyjnego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Struktura odpowiedzi w %
7
40
13
93
26
40
73
13
73
13

Podstawowa formą zakwaterowania w badanych gospodarstwach są pokoje gościnne
mieszczące się w domu gospodarza. Standard domu mieszkalnego, w którym wynajmuje się
pokoje w duŜej mierze decyduje o stanie i moŜliwościach rozwoju bazy agroturystycznej
(tabela 4).
Tabela 4.
Lokalizacja pokoi gościnnych w badanych gospodarstwach agroturystycznych (w%)
Wyszczególnienie
1. w oddzielnym budynku mieszkalnym
2. w wydzielonej części budynku mieszkalnego zamieszkanego przez
rodzinę rolnika
3. na tej samej kondygnacji z rodziną rolnika
4. w domkach campingowych
5. w adaptowanych budynkach gospodarskich

Struktura w %
20
73
13
13
-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
Większa część badanych respondentów oferuje turystom pokoje w wydzielonej części
budynku mieszkalnego zamieszkałego przez rodzinę rolnika 73%, 20% kwaterodawców oferuje
turystom pobyt w oddzielnym budynku mieszkalnym, które są specjalnie na ten cel wybudowane,
oraz 13% właścicieli proponuje miejsca w domkach cempingowych lub na tej samej kondygnacji
z rodziną rolnika.
Część gospodarstw oferuje gościom moŜliwość zakupu produktów Ŝywnościowych
(owoce, warzywa, nabiał). Dodatkowo w przypadku 30% badanych obiektów są to gospodarstwa
prowadzące produkcje metodami rolnictwa ekologicznego.
Badana grupa kwaterodawców oferuje turystom róŜnego rodzaju usługi, chcąc
uatrakcyjnić im pobyt, starają się zapewnić im odpowiednie warunki do rekreacji. Istotnym
walorem oferowanym przez gospodarzy moŜe być uczestniczenie gości w pracach
gospodarskich, jednak nie wszystkie gospodarstwa proponują ten rodzaj usług, gdyŜ boją się
o bezpieczeństwo gości.
Najwięcej badanych gospodarstw oferuje pokoje 2-osobowe, jest ich od 1 do 7 aŜ 86%,
pokoje 3-osobowe oferuje ok. 80% gospodarstw, pokoje 1-osobowe ok. 50% w przedziale do 2,
4-osobowe ok. 40% i najmniej gospodarstwa oferują pokoje wieloosobowe bo tylko ok. 20%
(rys.2).
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Rys. 2. Baza noclegowa badanych gospodarstw agroturystycznych(w%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

W badanych gospodarstwach agroturystycznych goście w 80% mają do swojej
dyspozycji lodówkę, naczynia do gotowania oraz nakrycia stołowe. 73% gospodarstw dysponuje
oddzielną kuchnią, natomiast w 60% gospodarstwa posiadają łazienki w pokojach, sprzęt
sportowy i wypoczynkowy, garaŜ, parking na posesji, ogród oraz sad. Tylko 13% ośrodków
posiada saunę (tabela 5).
Tabela 5.
Warunki pobytu oferowane gościom w badanych gospodarstwach
agroturystycznych(w%)
Wyszczególnienie
1. łazienka i WC w pokojach
2. wspólna łazienka i WC na korytarzu
3. pokój dzienny- sala telewizyjna
4. pokój gier ( bilard, rzutki itp.)
5. wspólna kuchnia z gospodarzami
6. oddzielna kuchnia
7. lodówka naczynia do gotowania, nakrycia stołowe
8. sprzęt sportowy i wypoczynkowy
9. garaŜ, parking
10. pole namiotowe
11. plac zabaw dla dzieci
12. ogród, sad
13. sauna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Struktura odpowiedzi
w%
60
33
27
27
13
73
80
60
60
40
20
60
13

DuŜe znaczenie w agroturystyce mają urządzenia sportowo – rekreacyjne. Do dyspozycji
gości 80% gospodarstw posiada wypoŜyczalnie rowerów, 73% posiada kajaki, 67% grill, 20%
rakiety do tenisa ziemnego, bilard, stoły do tenisa, natomiast tylko 13% ośrodków posiada
w swoim wyposaŜeniu pontony i Ŝaglówki.
W 65% gospodarstw działalność agroturystyczna prowadzona jest przez cały rok,
natomiast w 35 % gospodarstw prowadzona jest tylko w sezonie.
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Ze względu na atrakcyjność terenu gospodarstwa agroturystyczne swoją działalność
prowadzą przez cały rok. Dla turystów przyjeŜdŜających w okresie zimy właściciele starają się
zwiększyć atrakcyjność swoich gospodarstw agroturystycznych. Mają do dyspozycji saunę,
z której goście bardzo chętnie korzystają po długim kuligu, wypoŜyczalnię nart biegowych a dla
miłośników jazdy na lodzie gospodarstwa mają do dyspozycji lodowiska.
Średnie ceny usług proponowane przez gospodarzy nie wydaja się być wygórowane.
Większość gospodarstw agroturystycznych porównuje ceny swoich usług z cenami w innych
gospodarstwach agroturystycznych. Ceny noclegu w większości gospodarstw agroturystycznych
(40%) kształtują się średnio do 20 zł, nocleg z pełnym wyŜywieniem w cenie do 40 zł oferuje
47% usługodawców, natomiast 60% właścicieli w cenie do 30 zł oferuje śniadanie z noclegiem
oraz 33% obiad do 12 zł.

Rys. 3. Cena oferty na osobę w badnych gospodrstwach (w%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi agroturystyki na obszarach wiejskich w Polsce
są konkurencyjne ceny kwater agroturystycznych pod względem typowych ośrodków
wypoczynkowych, w których ceny są porównywalne z cenami ofert zagranicznych
(Kurek 2004).
Oferowanie turystom podstawowych składników produktu turystycznego jakimi
są zakwaterowanie i wyŜywienie jest właśnie alternatywnym sposobem wykorzystania potencjału
rodzinnego gospodarstwa rolnego i źródłem dodatkowych dochodów. Ponadto, zaspokajanie
róŜnorodnych potrzeb turystów w zakresie rekreacji i ciekawego spędzania czasu wolnego rodzi
dalsze moŜliwości zatrudnienia i dodatkowych dochodów.
Większość ankietowanych odpowiedziało Ŝe, największe znaczenie w agroturystyce ma
rozwój gminy oraz ochrona krajobrazu 13%, natomiast 9% stwierdziło, Ŝe to rozwój osadnictwa
oraz zachowanie lokalnej kultury ma większe znaczenie. Tylko 8% badanej grupy
odpowiedziało, Ŝe to zapewnienie dochodów dla ludności ma największe znaczenie
w agroturystyce.
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Rys. 4. Czynniki mające wpływ na rozwój
gospodarstw agroturystycznych (w %)

agroturystyki w opinii badanych właścicieli

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Stworzenie korzystnych warunków organizacyjno – finansowych przyczyniłoby
się do wzrostu zainteresowania rolników prowadzeniem usług agroturystycznych, zwiększenia
liczby turystów oraz zwiększenia licznych korzyści materialnych i niematerialnych
dla społeczności wiejskiej (Kurek 2004).
Agroturystyka będąc, istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego terenów wiejskich
pobudza równieŜ rozwój społeczny. Poznanie przez turystów, walorów gospodarstwa rolnego,
stylu Ŝycia i pracy w rolnictwie, tradycji, wartości kulturowych i zwyczajów sprzyja większemu
ich poszanowaniu – a równocześnie rodzi wśród samych mieszkańców wsi poczucie własnej
wartości, wzbudza lokalny patriotyzm itd. Obecność turystów w obrębie gospodarstwa jak i na
terenie wsi wzmaga działanie na rzecz czystości i estetyki, podnosząc w perspektywie jakość
Ŝycia samych mieszkańców.
W badanych gospodarstwach agroturystycznych dochody uzyskane z prowadzenia
działalności agroturystycznej stanowiły 20% dochodów ogółem. Jednak głównych źródłem
dochodu stanowiącym 45% wpływów to dochody z prowadzenie gospodarstwa rolnego.
10% wpływów stanowił dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
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Tabela 6.
Struktura dochodów pozyskiwanych w badanych gospodarstwach agroturystycznych (w%)
Wyszczególnienie
1. prowadzenie gospodarstwa rolnego
2. działalność agroturystyczna
3. pozarolnicza działalność gospodarcza
4. emerytura, renta
5. praca zarobkowa w zakładzie pracy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Struktura dochodu w %
45
20
10
15
10

Dochód uzyskany z działalności agroturystycznej jest tylko dodatkowym źródłem
utrzymania, znacznie większe znaczenie ma w tej klasyfikacji produkcja rolna oraz świadczenia
rentowe i emerytalne otrzymywane przez członków rodziny. Udział dochodów z usług
agroturystycznych nie jest znaczący, co zdecydowanie utrudnia rozwój tej działalności
w badanych obiektach. Istotnym jest zwiększenie wpływów z tej działalności, co pozwoli lepiej
funkcjonować badanym obiektom.
Rozwój agroturystyki stwarza moŜliwości rozwoju innych działalności, poniewaŜ
przyciąga turystów i generuje popyt. Wymusza konieczność podejmowania i rozszerzania
działalności typu handel, gastronomia, usługi fryzjerskie, transportowe, rekreacyjno-sportowe.
Zwiększa popyt na produkty Ŝywnościowe i usługi. Powstają i rozszerzają działalność piekarnie,
masarnie, zakłady małej gastronomii itp. Tworzą się nowe miejsca pracy. Wobec powyŜszego,
agroturystyka prowadzi do tworzenia wielu pozarolniczych źródeł dochodów. To szansa
oŜywienia gospodarczego obszarów wiejskich (Sznajder, Przezbórska 2006).
Agroturystyka jest dla mieszkańców wsi przede wszystkim uzupełniającym źródłem
dochodów rolniczych. Wymusza rozwój lokalnej infrastruktury takiej jak urządzenia słuŜące
ochronie środowiska, urządzenia rekreacyjno – sportowe, punkty sprzedaŜy detalicznej, usług
gastronomicznych i innych. Korzyści społeczno – ekonomiczne płynące z agroturystyki łączą się
przede wszystkim ze stymulacją rozwoju gospodarstw rolnych, małych przedsiębiorstw
handlowych, produkcyjnych i usługowych.
Podsumowanie i wnioski
Agroturystyka stanowi waŜną formę dywersyfikacji gospodarstw rolnych, co oznacza
wykorzystanie środków, jakimi dysponuje gospodarstwo rolne na prowadzenie działalności nie
związanej z rolnictwem. Rozwój agroturystyki to wprowadzenie w wiejską przestrzeń nowych
funkcji pozarolniczych, stanowiących niezbędny warunek wielofunkcyjnego rozwoju, któremu
powinny towarzyszyć procesy restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, a w ich efekcie nastąpić
powinien wzrost liczby miejsc pracy, ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości
mieszkańców wsi.
Gospodarcze znaczenie agroturystyki – wiąŜe się z aktywizacją zawodową ludności
wiejskiej. Polega to na przeobraŜeniu działalności rolniczej na usługową. Tworzą się nowe
miejsca pracy dla osób dawniej zatrudnionych w rolnictwie i dla osób z nimi zamieszkałych.
Konieczność zaspokojenia róŜnorodnych potrzeb turystów przebywających na terenach
wiejskich rodzi ponadto potrzebę zespołowych działań społeczności wiejskiej w kreowaniu
wszechstronnej oferty obejmującej zakwaterowanie, wyŜywienie, rekreację, zwiedzanie, a takŜe
w tworzeniu odpowiednich metod dotarcia z ofertą do mieszkańców miast i przekonania ich do
jej kupna.
Czynnikiem który skłonił ankietowanych do zajęcia się agroturystyką w duŜej mierze
było uzyskanie dodatkowego dochodu oraz połoŜenie gospodrstwa w atrakcyjnym turystycznie
terenie (walory turystyczne, dostepność komunikacyjna, stan środowiska naturalnego).
Agroturystyka moŜe stać się szczególnie istotnym źródłem dochodów dla ludności
związanej z małymi gospodarstwami rolnymi o małej skali produkcji rolniczej i niskim poziomie
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jej towarowości. Skupiska małych, rozdrobnionych gospodarstw są zlokalizowane m.in,
we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, czyli na terenach atrakcyjnych
geograficznie i krajobrazowo pod względem turystycznym. Agroturystyka to takŜe realna forma
działalności pozarolniczej na obszarach typowo rolniczych połoŜonych w pobliŜu większych miast.
Dochody z działalności agroturystycznej uzupełniane przez rolników, traktowane
początkowo jako dodatkowe, mogą z czasem przekształcić się w główne źródło utrzymania
w regionach o duŜych walorach przyrodniczych sprzyjających rekreacji i turystyce.
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Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podlasiu
Mariola Grzybowska-Brzezińska, Piotr Ponichtera

Streszczenie
Głównym celem badań było określenie stanu i perspektyw rozwoju produkcji rolnictwa
ekologicznego na Podlasiu, przy uwzględnieniu uwarunkowań społecznych. Badaniami objęto
gospodarstwa rolne w województwie podlaskim, które to uzyskały certyfikat zgodności produkcji
metodami rolnictwa ekologicznego. W badaniach uczestniczyło 42 właścicieli gospodarstw
ekologicznych.
W badanych gospodarstwach ekologicznych dominował wielokierunkowy charakter
produkcji. Wielkość badanych gospodarstw wynosiła średnio 15 ha. Głównym problemem
rozwoju rolnictwa ekologicznego jest brak organizacji zbytu wytwarzanych produktów.
Stworzenie kanałów dystrybucji produkcji ekologicznej obejmującej region Podlasia, stworzy
efektywny system sprzedaŜy, co pozwoli na sprawne funkcjonowanie obrotu tymi produktami,
zapewniając akceptowalne warunki zarówno producentom jak i przetwórcom.

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, produkcja rolnictwa ekologicznego
Wprowadzenie
Rolnictwo ekologiczne jako system zrównowaŜony pod względem ekologicznym,
ekonomicznym i społecznym, aktywizujący przyrodnicze mechanizmy produkcji rolniczej
poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji, zapewniający trwałą Ŝyzność gleb oraz
zdrowotność roślin i zwierząt, stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na
świecie, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.
Polska posiada wiele cech i uwarunkowań sprzyjających rozwojowi rolnictwa
ekologicznego, miedzy innymi duŜe zasoby ludności na wsi, niskie koszty siły roboczej, małe
zanieczyszczenie środowiska. Jednym z głównych warunków rozwoju rolnictwa ekologicznego
jest wzrost świadomości ekologicznej konsumentów wywołany troską o własne zdrowie
i ochronę środowiska przyrodniczego.
WciąŜ jednak gospodarstw ekologicznych jest za mało i są one zbyt rozproszone, aby
mogły sprostać wymogom stawianym dziś przez sfery przetwórstwa w kraju oraz wśród
odbiorców z zagranicy. RównieŜ na rynku krajowym niska świadomość konsumentów, a takŜe
słaba zasobność portfela przy wciąŜ drogiej Ŝywności ekologicznej nie sprzyjają rozwojowi tej
gałęzi rolnictwa [Krysztofiak 2006].
Pomimo tych trudności gospodarstw ekologicznych przybywa. Jak wynika
ze sprawozdań Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – SpoŜywczych
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., liczba producentów rolnych prowadzących w Polsce
produkcję metodami ekologicznymi wynosiła ogółem 11887. W tym 4502 producentów rolnych
posiadało certyfikat zgodności, 5159 gospodarstw znajdowało się w okresie przestawiania
produkcji na metody ekologiczne, a 2226 posiadało certyfikat zgodności i jednocześnie
prowadziło część produkcji w okresie przestawiania na metody ekologiczne [GIJHARS 2008].
Perspektywy rolnictwa ekologicznego są uzaleŜnione od skali popytu na tego rodzaju
produkty. Istotnym zatem jest wskazanie czynników kształtujących zapotrzebowanie
konsumentów na Ŝywność ekologiczną oraz określenie problemów rynkowych tej grupy
produktów.
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Głównym celem badań było określenie stanu i perspektyw rozwoju produkcji rolnictwa
ekologicznego na Podlasiu, przy uwzględnieniu uwarunkowań społecznych. Podjęto próbę
wskazania barier i moŜliwości rozwoju ekologicznych metod gospodarowania
przy
uwzględnieniu stanu wiedzy i zainteresowania rolników ekologicznymi metodami produkcji
oraz oszacowanie skutków przejścia od konwencjonalnego do ekologicznego sposobu
gospodarowania w rolnictwie.
Zakres merytoryczny badań

Analizy ekologicznej produkcji rolniczej na Podlasiu oparto na danych
statystycznych sporządzonych przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-SpoŜywczych za lata 2001-2007. Drugą część analiz dotyczącą aspektów
związanych z organizacją produkcji zrealizowano na podstawie informacji
zgromadzonych metodą wywiadu bezpośredniego przy wykorzystaniu kwestionariusza
ankiety. Badaniami objęto gospodarstwa rolne w województwie podlaskim, które to
uzyskały certyfikat zgodności produkcji metodami rolnictwa ekologicznego. W
badaniach uczestniczyło 42 właścicieli gospodarstw ekologicznych. Dobór miał
charakter przypadkowy. Badania realizowano we wrześniu 2007 roku.
Wyniki badań
Rolnictwo ekologiczne w województwie podlaskim
Podlasie to region o charakterze typowo rolniczym. W 2007 roku na Podlasiu w systemie
rolnictwa ekologicznego zostało zarejestrowanych i skontrolowanych 713 producentów rolnych
prowadzących produkcję metodami ekologicznymi oraz 13 przetwórni (Tabela 1). Średnia
powierzchnia gospodarstw ekologicznych przekraczała 20 ha. ZróŜnicowanie warunków
przyrodniczo-glebowych wymusiło przyjęcie odpowiedniego kierunku produkcji. W części
północnej i wschodniej województwa istnieją doskonałe warunki do tworzenia gospodarstw
ekologicznych i prowadzenia zintegrowanej produkcji rolnej. Specjalnością Podlasia jest uprawa
owoców i warzyw. Najwięcej produktów ekologicznych uprawia się w powiatach białostockim,
hajnowskim, suwalskim, sokólskim i augustowskim, które słyną z uprawy owoców miękkich,
jak truskawki, maliny i czarna porzeczka [GIJHARS 2008].
Tabela 1.
Liczba gospodarstw ekologicznych w województwie podlaskim w latach 2001-2007.
Rok

Liczba gospodarstw

2001

56

2002

103

2003

122

2004

207

2005

482

2006

628

2007

713

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GIJHARS 2008.

Województwo podlaskie charakteryzuje się największą w Polsce powierzchnią uŜytków
zielonych. Struktura tych uŜytków stwarza dobre warunki do dalszego rozwoju produkcji mleka
i mięsa wołowego. W produkcji zwierzęcej dominują głównie trzy kierunki – chów bydła
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mlecznego, chów młodego bydła opasowego oraz chów trzody chlewnej. Obszar
województwa podlaskiego wykorzystywany jest w znacznej części przez gospodarstwa
ekologiczne do uprawy truskawek i porzeczek [GIJHARS 2008].
Zdaniem Szymona [2006] i Komorowskiej [2006], wzrost liczby gospodarstw
ekologicznych w Polsce następuje zbyt wolno. Jednak ekologiczny system gospodarowania ma
szanse stać się znaczącym elementem rozwoju rolnictwa polskiego. PoŜądany byłby wzrost
udziału powierzchni gospodarstw ekologicznych do poziomu co najmniej 2 % uŜytków rolnych,
a docelowo nawet do 10-15 %. Stale zwiększający się popyt na produkty ekologiczne w krajach
Unii oraz poza nią, głównie w USA, to perspektywy dla rozwoju branŜy Ŝywności ekologicznej
w Polsce. Produkcja tego typu Ŝywności będzie najbardziej opłacalnym kierunkiem polskiego
eksportu płodów rolnych do krajów Unii Europejskiej.

Analiza profilu badanych gospodarstw ekologicznych
W przeprowadzonych badaniach uwzględniono ocenę wielkości oraz skali produkcji
rolnej jaka była realizowana w badanych gospodarstwach ekologicznych. Ze względu na
wielkość powierzchni gospodarstw wyróŜniono pięć grup do 10 ha, od 11 do 20 ha, od 21 do 30
ha, 31 - 40 ha i powyŜej 40 ha (Tabela 2). Największą grupę stanowiły gospodarstwa ekologiczne
o powierzchni od 11 do 20 ha (37,3%). Rzadkością były farmerskie gospodarstwa ekologiczne,
których areał przekracza 40 ha, i stanowiły one zaledwie 7,8% gospodarstw.
Tabela 2.
Struktura powierzchni badanych gospodarstw ekologicznych (w %).
Struktura w %
Średnia wielkość gospodarstwa w ha:
do 10
21,5
11 – 20
37,3
21 – 30
17,7
31 – 40
16,6
powyŜej 40
7,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Jak wskazuje Łuczka-Bakuła [2007] cechą charakterystyczną gospodarstw
ekologicznych jest duŜe rozdrobnienie z tendencją do wzrostu w ostatnich latach liczby tych
gospodarstw w Polsce południowo-wschodniej. Najmniejsze gospodarstwa, o średniej
powierzchni 11 ha, są zlokalizowane w woj. świętokrzyskim.
W badanych gospodarstwach w woj. podlaskim średnia ich powierzchnia wynosiła około
15 ha, wskazuje to na dość duŜe rozdrobnienie tych gospodarstw. Porównując otrzymane wyniki
z największymi gospodarstwami w Polsce, które są zlokalizowane w województwach
północnych gdzie średnia powierzchnia wynosi ponad 64 ha (dane za 2005), naleŜy stwierdzić,
iŜ koniecznym jest zwiększenia areału gospodarstw ekologicznych w województwie podlaskim.
Wielkość gospodarstwa ma istotne znaczenie rynkowe, poniewaŜ wpływa na trwałość więzi
z kanałami dystrybucji preferującymi duŜych dostawców o większych moŜliwościach
podaŜowych i logistycznych [Łuczka-Bakuła 2007].
W badaniach uwzględniono informacje dotyczące wielkości i struktury upraw jakie
są realizowane w badanych gospodarstwach ekologicznych. Jak wskazują przeprowadzone
badania w przypadku 75 % gospodarstw jest to działalność wielokierunkowa. Produkcję roślinną
deklaruje 1/5 badanych gospodarstw, a tylko w 5 % dominowała produkcja zwierzęca (Rys. 1).
Według Piwowarskiego [1995] gospodarstwa ekologiczne są organizowane jako
wielokierunkowe z nastawieniem na produkcję roślinną z chowem zwierząt, zabezpieczającym
odpowiednią ilość obornika. Potwierdzają to badania własne, gdyŜ 75 % gospodarstw
to gospodarstwa wielokierunkowe, w obrębie których istnieje system gospodarowania
o zrównowaŜonej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
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roślinna
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produkcja
zwierzęca
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75%

Rys. 1. Prowadzone kierunki produkcji w badanych gospodarstwach ekologicznych (%).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Badane gospodarstwa ekologiczne charakteryzowały się dość urozmaiconą strukturą
zasiewów. Rośliny zboŜowe zajmowały 78,1% powierzchni uŜytków rolnych, rośliny
motylkowate 11,3%, rośliny okopowe zaledwie 2,3% powierzchni. Poza roślinami typowymi
2,3% rolników uprawiało rośliny przemysłowe specjalne - tytoń, lecz jego powierzchnia
zajmowała zaledwie 0,6% ogólnej powierzchni uŜytków rolnych. Areał upraw owoców i warzyw
wynosił odpowiednio 5,1% i 2,6% powierzchni (Tabela 3).
Z roślin zboŜowych najczęściej uprawiane były mieszanki zboŜowe, które zajmowały
21,3% powierzchni gruntów przeznaczonych pod zboŜa, najmniej zajmował jęczmień, zaledwie
2,4%. Ponadto uprawiano takŜe Ŝyto, owies, pszenicę, pszenŜyto oraz grykę. Z roślin
okopowych, które uprawiane były w 58,8% gospodarstw, uprawiano tylko ziemniaki. Wśród
roślin motylkowatych, których uprawa sprzyja polepszeniu Ŝyzności gleb poprzez zdolność
wiązania wolnego azotu, uprawiano łubin (8,9%), koniczynę (1,8%) oraz wykę (0,6%).
Tabela 3.
Struktura zasiewów w badanych gospodarstwach (w %).
Wyszczególnienie

Struktura w %

-

Rośliny zboŜowe:
Ŝyto
owies
pszenica
pszenŜyto
jęczmień
mieszanka zboŜowa
gryka

78,1
19,1
14,8
4,7
7,3
2,4
21,3
8,5

-

Rośliny okopowe:
ziemniaki

2,3
2,3
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-

-

Rośliny motylkowate:
łubin
wyka
koniczyna

11,3
8,9
0,6
1,8

Rośliny przemysłowe specjalne:
tytoń
Owoce:

0,6
0,6
5,1

Warzywa:
2,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Owoce i warzywa jak wynika z tabeli 3, nie były zbyt często uprawiane, o czym
świadczy mały odsetek powierzchni, jaki zajmowały. Owoce, bez względu na to czy na potrzeby
własne czy teŜ na szerszą skalę zajmowały 5,1% ogólnej powierzchni upraw. Najczęściej
uprawiano czarną porzeczkę, truskawki i jabłonie (Rys. 2).

2%

12%

29%

17%

1%

4%
11%

3%

21%

czarna porzeczka

śliwki

jabłka

orzechy włoskie

aronia

jarzębina

truskawki

maliny

gruszka

Rys. 2. Struktura upraw owoców w badanych gospodarstwach ekologicznych (w %).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Niewielki areał upraw owoców i warzyw w badanych gospodarstwach ekologicznych
w województwie podlaskim odzwierciedla poziom upraw tych produktów w Polsce, który
kształtuje się w przedziale od około 1 do 7%. Jest to niski wskaźnik, który moŜna tłumaczyć
wysokimi wymogami środowiskowymi [Łuczka-Bakuła 2007].
Warzywa uprawiane były w 11% gospodarstw i zajmowały 2,6% powierzchni.
Najbardziej popularną w produkcji była cebula, 36,3% gospodarstw wskazywało na jej produkcję
oraz marchew, którą uprawiało 27,2% badanych gospodarstw (Rys. 3). Poza tym asortyment
upraw warzyw nie był bogaty i skala ich produkcji znikoma.
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Rys.3. Struktura upraw warzyw w badanych gospodarstwach ekologicznych (w %).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Poddając analizie strukturę wielkości gospodarstw ekologicznych w województwie
podlaskim moŜna wnioskować, Ŝe ich szansą moŜe być wzrost areału upraw owoców i warzyw.
Obserwuje się wzrastający popyt na tego rodzaju produkty. Dopasowując wielkość
i zróŜnicowanie tworzonej oferty moŜna poprawić efektywność ekonomiczną oraz stworzyć
rynkowe szanse rozwoju wielu gospodarstw tego województwa.
W badaniach uwzględniono równieŜ skalę produkcji zwierzęcej jaką prowadziły
gospodarstwa ekologiczne. Większość gospodarstw zajmowało się hodowlą bydła mlecznego
(ponad 58%), 47,1% hodowało bydło opasowe. Hodowano równieŜ trzodę chlewną (39,2%)
i drób (41,1%) (Tabela 4). Średnia wielkość stada bydła mlecznego, opasowego oraz trzody
chlewnej wynosiła około pięciu sztuk. Ponadto w badanych gospodarstwach oprócz bydła, trzody
i drobiu hodowano owce (8,3%), kozy (7,8%) oraz konie (23,5%).
Tabela 4.
Struktura pogłowia zwierząt w badanych gospodarstwach ekologicznych (w %).
Wyszczególnienie
Struktura w %
Bydło mleczne:
58,8
wielkość stada w sztukach:
do 5
51,0
6 – 10
18,0
11 – 20
20,0
powyŜej 20
11,0
Bydło opasowe:
47,1
wielkość stada w sztukach:
do 5
66,0
6 – 10
25,0
powyŜej 10
9,0
Trzoda chlewna:
39,2
wielkość stada w sztukach:
do 5
40,0
6 – 10
35,0
powyŜej 10
25,0
Drób: średnia wielkość stada 20 sztuk
41,1
Owce: średnia wielkość stada 30 sztuk
8,3
Kozy: średnia wielkość stada 2 sztuki
7,8
Konie: średnia wielkość stada 3 sztuki
23,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Problemem gospodarstw ekologicznych jest równieŜ rozdrobnienie produkcji zwierzęcej.
Nie moŜna być atrakcyjnym dostawcą dla przetwórni dostarczając około 20 sztuk rocznie.
Konsumenci Ŝywności ekologicznej zgłaszają zapotrzebowanie na mięso ekologiczne i jego
przetwory, często wśród barier konsumpcji wskazują właśnie ten problem [Pilarski, Grzybowska
2002].
Analizując stronę popytu, wskazać naleŜy niszę produkcyjną, która moŜe być
rozwiązaniem dla wielu gospodarstw ekologicznych na Podlasiu.
Bariery i szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego
Poddając analizie opinię rolników dotyczącą określenia barier rozwoju tego rodzaju
działalności, aŜ 71,9% badanych wskazuje na brak miejsca zbytu wyprodukowanych surowców.
Skutkiem tego jest fakt, Ŝe rolnicy sprzedają swoje towary po znacznie niŜszych cenach jako
produkty pochodzące z gospodarstw konwencjonalnych. AŜ 46,1% rolników, za równie waŜną
przeszkodę uwaŜa zbyt małe dochody osiągane z gospodarowania tą metodą. Do pozostałych,
rzadziej wymienianych przez rolników, ale równie uciąŜliwych barier zaliczyć naleŜy małą
świadomość społeczeństwa o produktach ekologicznych (10,2%), brak marketingu i dobrej
reklamy (7,8%) oraz niski popyt na produkty ekologiczne (7,8%), brak grup producenckich
(5,1%), a takŜe trudności w zaopatrzeniu w niektóre dopuszczalne środki produkcji (2,6%)
(Tabela 5).
Tabela 5.
Ograniczenia rozwoju produkcji ekologicznej w opinii badanych właścicieli gospodarstw
ekologicznych (w %).
Wyszczególnienie
Zbyt małe dochody
Brak miejsca zbytu wyprodukowanych
produktów
Brak grup producenckich
Mała świadomość społeczeństwa o produktach
ekologicznych
Niski poziom zamoŜności konsumentów
Brak marketingu i dobrej reklamy
Niski popyt na produkty ekologiczne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Struktura odpowiedzi w %
46,1
71,9
5,1
10,2
5,1
7,8
2,6

W rozwoju rynku produktów rolnictwa ekologicznego ukształtowały się dwa
podstawowe typy kanałów sprzedaŜy. śakowska-Biemas i Gutowska [2003] wskazują na formy
handlu związane bezpośrednio z ruchem rolnictwa ekologicznego są to: sprzedaŜ bezpośrednia
z gospodarstwa, sklepy specjalizujące się w sprzedaŜy Ŝywności ekologicznej, tzw. sklepy
specjalistyczne, supermarkety z dominującym asortymentem „eko”, oraz konwencjonalne kanały
zbytu i tu sklepy specjalistyczne, np. piekarnie z asortymentem „eko”, supermarkety
konwencjonalne.
Sposobem na zbyt produktów rolnictwa ekologicznego stało się równieŜ organizowanie
przyjęć ekologicznych np. na konferencjach. Ponadto gospodarstwa ekologiczne prowadzą
od kilku lat działalność agroturystyczną, która jest takŜe źródłem dodatkowych dochodów.
W ostatnich latach zaobserwowano istotne przemiany w strukturze form organizacji
sprzedaŜy produktów ekologicznych. W krajach UE aktualnie dominującą formą sprzedaŜy stały
się sklepy wielkopowierzchniowe (supermarkety i hipermarkety). Handel detaliczny artykułami
Ŝywnościowymi w większości krajów Europy Zachodniej podlegał transformacji głównie
za przyczyną dynamicznego rozwoju sieci handlowej oferującej szeroki asortyment tych
produktów. Obserwuje się, Ŝe wraz z rozwojem wielkopowierzchniowych systemów sprzedaŜy
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w krajach Europy Zachodniej następowało rozszerzenie asortymentu produktów Ŝywnościowych
o Ŝywność wygodną, funkcjonalną, a przede wszystkim Ŝywność ekologiczną.
W Polsce takŜe produkty ekologiczne są dostępne na półkach super- i hipermarketów.
Trafiają tam bezpośrednio od rolników bądź za pośrednictwem hurtowni. Jednak taka forma
sprzedaŜy wymaga nie tylko znajomości rynku ale przede wszystkim sprawności dostawców.
Wyniki badań Grzybowskiej-Brzezińskiej [2007] wskazują, Ŝe nadal dominującym
miejscem zakupu Ŝywności ekologicznej pozostają sklepy z Ŝywnością ekologiczną. Warto jest
jednak rozszerzyć asortyment produktów dostępny w supermarketach, dzięki czemu Ŝywność
ekologiczna stanie się dostępna dla konsumenta.
Głównym motywem zainteresowania rolników ekologicznymi metodami produkcji była
moŜliwość uzyskania dopłat – 75 % rolników, oraz niechęć do stosowania chemicznych środków
ochrony roślin – 60 %. Dla 20 % rolników prowadzenie gospodarstwa ekologicznego to
wyzwanie zawodowe, a dla 10 % moŜliwość wytwarzania wysokiej jakości produktów (Rys. 4).
Warto wspomnieć, Ŝe w początkowym, pionierskim etapie rozwoju rolnictwa
ekologicznego decyzja o zmianie sposobu gospodarowania wynikała z czynników
pozaekonomicznych, takich jak troska o zdrowie własne i rodziny czy chęć Ŝycia
w zgodzie z przyrodą, a za najtrudniejsze aspekty ekologicznego rolnictwa uznawano kwestie
ochrony roślin oraz ograniczenia zachwaszczenia [Tyburski, śakowska-Biemans 2007].
Wprowadzenie dopłat do produkcji ekologicznej jak i wejście Polski do Unii
Europejskiej wg Kucińskiej i innych [2007] spowodowało znaczny wzrost zainteresowania
producentów tą działalnością w kraju. Wsparcie finansowe jest niezbędne szczególnie w okresie
przestawiania gospodarstwa, gdyŜ w tym czasie rolnik ponosi znaczne nakłady finansowe
na wprowadzanie metody ekologicznej, której towarzyszy m.in. spadek plonów i wzrost
nakładów i kosztów pracy. W okresie przestawiania producent nie moŜe sprzedawać
wytworzonych produktów jako ekologiczne i uzyskiwać za nie wyŜszej ceny. Wsparcie
finansowe w dalszym okresie jest takŜe bardzo waŜne, poniewaŜ pozwala rolnikowi na dalszy
rozwój własny i gospodarstwa. Rolnicy chętniej teŜ będą eksperymentować wiedząc, Ŝe mają
odpowiednie zaplecze finansowe.
W 2003 roku dopłaty do poszczególnych upraw pochodziły tylko z budŜetu Polski
i wypłacały je jedynie Stacje Chemiczno-Rolnicze. Od roku 2004 płatności przyznawane są przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (jest to jedno z 7 przedsięwzięć rolno-środowiskowych). Plan ten jest planem
pomocowym, który finansowany jest w 80 % z budŜetu UE, a w 20 % z budŜetu Polski
[GIJHARS 2006].
W Polsce pierwsze podstawy prawne dotyczące produkcji ekologicznej zawarto
w Ustawie o rolnictwie ekologicznym z 16.03.2001 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 452). Od 1 maja
2004 roku wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej obowiązują nas nowe standardy.
Podstawowe zmiany dotyczą bardziej stabilnego prawa oraz wprowadzenia programów na rzecz
rozwoju rolnictwa ekologicznego z gwarancjami środków wspierających jego rozwój 1.
Podstawowe formy wsparcia rolnictwa ekologicznego przez Unię Europejską,
z których korzystali respondenci przedstawione zostały na rysunku 5. Z dopłat obszarowych
korzystało 65,8% rolników, zaś z dopłat do powierzchni upraw ekologicznych 25,3%. W sumie
z obu form płatności jednocześnie korzystało 21,5% rolników ekologicznych. Płatność do
powierzchni hektara produkcji ekologicznej jest płatnością niezaleŜną od płatności bezpośredniej.
Ubieganie się o tę płatność jest dobrowolne, co oznacza, Ŝe rolnik moŜe przestawić gospodarstwo
ekologiczne lub posiadać certyfikat, ale do niego naleŜy decyzja ubiegania się o dofinansowanie
do powierzchni objętej produkcją ekologiczna. Rolnik moŜe, ale nie musi z tej płatności
korzystać 2.
Z programu rolnośrodowiskowego, którego celem jest poprawa środowiska
przyrodniczego i obszarów wiejskich, korzystało 23,7% rolników. Program ten jest istotnym
1
2

http// www.ue-zmiany.eco.pl
http// www.kpodr.pl
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elementem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W latach 2004-2006 przeznaczono na ten
cel 350 mln Euro. Zawierał on siedem pakietów: rolnictwo ekologiczne, rolnictwo
zrównowaŜone, utrzymanie łąk półnaturalnych, utrzymanie łąk ekstensywnych, ochrona gleb
i wód, tworzenie stref buforowych (wydzielonych pasów zieleni między wodami, a polami
uprawowymi), zachowanie rodzimych ras zwierząt 3.
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Rys. 4. Motywy prowadzenia gospodarstwa ekologicznego w opinii badanych właścicieli
gospodarstw ekologicznych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Pakiet „rolnictwo ekologiczne” moŜna łączyć z innymi (z wyjątkiem pakietu rolnictwo
zrównowaŜone oraz ochrona wód i gleb). W gospodarstwie moŜna maksymalnie realizować trzy
pakiety niezaleŜnie od ilość wariantów. MoŜliwości łączenia gospodarstw są uzaleŜnione
od lokalizacji gospodarstwa.
Wśród badanych rolników jedynie niewielki odsetek, oprócz pakietu rolnictwa
ekologiczne, korzystał z innych pakietów. Zaledwie około 2% korzystało z pakietów utrzymanie
łąk ekstensywnych oraz zachowanie rodzimych ras zwierząt. Taki sam odsetek rolników
korzystał z dopłat z tytułu połoŜenia gospodarstwa ekologicznego na obszarze Natura 2000.
Dopłaty te wynoszą 120% stawki podstawowej i są wypłacane tylko do działek połoŜonym na
tym obszarze.
Z funduszy inwestycyjnych korzystało 18,4% respondentów. Pieniądze te przeznaczane
były głównie na zakup sprzętu i maszyn rolniczych, zakup zwierząt i niezbędnych środków
produkcji, zakup ziemi, remont lub budowę zabudowań inwentarskich ora na bieŜące wydatki.
Ponadto 13,7% ankietowanych rolników skorzystało z Sektorowego Programu Obszarowego,
z którego finansowana była w 100% budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojowicę.
Płatność z tytułu gospodarstw niskotowarowych udzielone były 10,5% respondentów.

3

http// www.ue-zmiany.eco.pl
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Rys. 5. Formy wsparcia rolnictwa ekologicznego przez Unię Europejską.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Według Skórnickiego [2004] dokonujący się w ostatnich latach rozwój rolnictwa
ekologicznego, wywołał zainteresowanie wielu instytucji i organizacji. MoŜna mówić o szerokim
udziale w tworzeniu, propagowaniu i wspieraniu tego systemu produkcji rolniczej i ogrodniczej.
Wszystkie wyŜsze uczelnie rolnicze w Polsce oraz większość instytutów naukowo-badawczych
jest zainteresowanych tą problematyką. Ponadto obserwuje się powstawanie i rozwój duŜej liczby
stowarzyszeń, organizacji, fundacji, towarzystw, klubów, propagujących zasady rolnictwa
ekologicznego i uczestniczących w jego rozwoju. Osobną grupę stanowią instytucje
i organizacje, które w dziele tworzenia i popierania gospodarstw ekologicznych zajmują waŜną
rolę. Na ich czele znajdują się Regionalne Centra Doradztwa oraz Ośrodki Doradztwa
Rolniczego.
Produkcja ekologiczna jest szansą wielu średnich i mniejszych, niespecjalistycznych
gospodarstw. W wielu regionach Polski, a zwłaszcza w obszarach północno-wschodniej Polski,
ze względu na trudne warunki klimatyczne, glebowe, socjalne i ekonomiczne, produkcja rolna
jest bliska ekologicznej. Według monitoringu przeprowadzonego przez IUNG, tylko 3 % gleb
tych obszarów jest zanieczyszczone metalami cięŜkimi, a zaostrzone wymogi produkcji
ekologicznej spełnia ponad 80% uŜytków rolnych [Małyszek, Szmidt 2003].
Podsumowanie i wnioski końcowe
W Polsce od końca lat 90-tych obserwuje się dynamiczny wzrost liczby gospodarstw
ekologicznych i powierzchni upraw ekologicznych. Nadal jednak ta forma rolnictwa zajmuje
jedynie niewielką część przestrzeni produkcyjnej rolnictwa. Liczebność tych gospodarstw
w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw rolnych w 2006 roku była niska i nie przekraczała
0,6%. Podczas gdy rynek produktów ekologicznych w Polsce wchodzi dopiero w fazę rozwoju,
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w krajach Unii Europejskiej naleŜy aktualnie do najszybciej rozwijających się rynków. Jest to
wynikiem zarówno małej podaŜy produktów ekologicznych, jak i małego popytu na tego rodzaju
produkty.
Z przeprowadzonych badań wynika, iŜ 68,7% gospodarstw ekologicznych na terenie
województwa podlaskiego, które poddano badaniu, powstało w latach 2004 – 2007. Właśnie
w tym czasie nastąpił bardzo szybki rozwój tej metody gospodarowania. Liczba gospodarstw
ekologicznych oraz powierzchnia upraw wzrosła prawie trzykrotnie. Z siedmiu upowaŜnionych
do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatu w rolnictwie ekologicznym
jednostek certyfikujących, najwięcej gospodarstw zostało skontrolowanych przez firmę
certyfikującą Agro Bio Test.
W badanych gospodarstwach ekologicznych dominował wielokierunkowy charakter
produkcji. Wielkość badanych gospodarstw wynosiła średnio 15 ha, podczas gdy średnia
wielkość gospodarstw konwencjonalnych wynosi 8 ha. W strukturze uŜytkowanych gruntów
największą powierzchnie zajmowały grunty orne oraz łąki, najmniej sady oraz lasy. W produkcji
roślinnej dominowały rośliny zboŜowe, a wśród nich mieszanki zboŜowe oraz Ŝyto. Poza tym
uprawiano takŜe rośliny motylkowate, okopowe, a niewielki odsetek badanych rolników takŜe
rośliny specjalne. W produkcji ekologicznej szczególnie niekorzystna sytuacja jest w uprawie
warzyw i owoców, których produkcja prowadzona jest na kilku lub kilkunastu arach. Jedynie
w co trzecim i w co dziesiątym gospodarstwie uprawiane były owoce i warzywa i to w bardzo
małych ilościach. W produkcji zwierzęcej dominowała hodowla bydła mlecznego, opasowego
oraz trzody chlewnej.
Głównym motywem zmiany sposobu gospodarowania była moŜliwość uzyskania dopłat.
Właściciele gospodarstw opowiedzieli się równieŜ za słusznością koncepcji rolnictwa
nieszkodzącego środowisku naturalnemu, oraz niechęci do stosowania chemicznych środków
ochrony roślin.
Pomimo licznych korzyści jakie płyną z tej formy gospodarowania wielu rolników,
których poddano badaniu uwaŜa iŜ, istnieje istotny problem ze zbytem wyprodukowanych
towarów. Dlatego teŜ wielu z nich sprzedaje swoje produkty po cenach produktów
konwencjonalnych. Najczęstszymi miejscami sprzedaŜy są targowiska oraz przetwórnie. Ponadto
niewielka część rolników sprzedaje swoje produkty do sklepów lub wprost z własnego
gospodarstwa. Niewielu rolników korzysta takŜe z takich sposobów promocji swoich
gospodarstw jak reklamy w gazetach lub ulotki i plakaty. Promocje znacznie ułatwić mogłoby
zrzeszanie się rolników w grupy producencie, lecz większość producentów produktów
ekologicznych nie jest jeszcze przekonana do tego rodzaju działalności. Koniecznym jest
stworzenie kanałów dystrybucji produkcji ekologicznej. Efektywny system sprzedaŜy pozwoli na
sprawne funkcjonowanie obrotu tymi produktami, zapewniając akceptowalne warunki zarówno
producentom i przetwórcom.
Wraz z wstąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej zmieniły się obowiązujące
standardy dotyczące produkcji ekologicznej. Wraz z nimi powstał szereg programów
wspierających tą formę gospodarowania, z których badani rolnicy takŜe korzystają jednak naleŜy
zwiększyć intensywność promocyjną tego rodzaju form wspierania gospodarstw ekologicznych.
Szansą na lepsze funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych jest wykorzystywanie wszelkiej
pomocy z Unii Europejskiej, co pozwoli na zwiększenie efektywności ekonomicznej, a tym
samym poprawę konkurencyjności gospodarstw ekologicznych.
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Uwarunkowania rozwoju integracji pionowej w rolnictwie
Ryszard Jabłonka

Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane aspekty rozwoju integracji pionowej w rolnictwie.
Analizę oparto o wyniki badań przeprowadzonych w 31 gospodarstwach połoŜonych w gminie
Kosów Lacki w województwie mazowieckim. Podjęto próbę oceny poziomu integracji badanych
gospodarstw z dostawcami środków produkcji oraz podmiotami skupowymi. Przedstawiono
takŜe czynniki stymulujące i hamujące integrację pionową w rolnictwie.
Słowa kluczowe: rynek rolny, integracja pionowa, gospodarstwo rolnicze
Wprowadzenie
Rolnicy, zdając sobie sprawę z rosnącej konkurencji na rynku, podejmują pionowe
i poziome działania integracyjne. Mają one doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności
gospodarstw rolniczych. W celu prawidłowego przebiegu i rozwoju procesów integracyjnych
waŜne jest uświadomienie rolnikom znaczenia i korzyści wynikających z integracji.
Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia integracji pionowej w rolnictwie
w aspekcie jego rozwoju. W artykule poddano analizie opinie rolników na temat integracji ich
gospodarstw z odbiorcami i dostawcami. Wyniki uzyskano na podstawie badań
przeprowadzonych w 2006 roku na grupie 31 gospodarstw z terenu gminy Kosów Lacki
w województwie mazowieckim. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu
zawierający pytania o podstawowe dane gospodarstwa oraz ocenę moŜliwości integracji
gospodarstw z kontrahentami. W opracowaniu wyników posłuŜono się analizą opisową
problemu.
Pojęcie integracji i jej znaczenie w agrobiznesie
Integracja pionowa w rolnictwie to forma więzi ekonomicznej i produkcyjnej pomiędzy
jednostkami wytwarzającymi dany produkt od surowca do produktu finalnego [Woś 1998].
Według Małysza, integracja pionowa skierowana w przód ma na celu utrwalenie pozycji
konkurencyjnej, która została osiągnięta poprzez powstanie zespołu producenckiego. Następuje
tu proces budowania integracji pionowej przez struktury integracji poziomej (grupy producenckie
rozpoczynają działalność w innych ogniwach agrobiznesu) [Małysz 1998].
Kapusta zaś integrację definiuje jako procesy gospodarcze polegające na scalaniu działań
podmiotów gospodarczych. Inaczej jest to takŜe forma sformalizowanych więzi ekonomicznych
pomiędzy jednostkami gospodarczymi. W przypadku sektora rolno-Ŝywnościowego integracja
polega na łączeniu się podmiotów gospodarczych działających w róŜnych ogniwach agrobiznesu
– integracja pionowa, lub funkcjonujących w tym samym – integracja pozioma [Kapusta 2001].
Integracja pionowa, która łączy wszystkie ogniwa od produkcji surowca do produktu
finalnego, wpływa na cały kanał dystrybucyjny, powodując obniŜenie kosztów działania
zintegrowanej działalności gospodarczej. Jedną z moŜliwości stworzenia pionowych więzi
między podmiotami gospodarczymi jest zawieranie kontraktów, tj. podpisania umów
z dostawcami surowca przez zakłady przetwórcze. Umowy kontraktacyjne umoŜliwiają
producentom uzyskanie z jej tytułu określonych korzyści: producent w mniejszym stopniu jest
naraŜony na wahania cen (w sytuacji, gdy kontrakt reguluje cenę), ma moŜliwość dostępu do
nowoczesnych technologii wytwarzania, co umoŜliwia uzyskanie produktu o odpowiednich
parametrach jakościowych, a takŜe zagwarantowany odbiór swoich produktów. Integrator
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(przetwórca) w wyniku działań zintegrowanych uzyskuje wyrównane pod względem ilości
i jakości partie surowca [Trębacz, Helpa 2001].
Podstawową korzyścią wynikającą z integracji pionowej dla przedsiębiorstw przemysłu
spoŜywczego jest zapewnienie odpowiedniej bazy surowcowej. Bazę surowcową przemysłu
przetwórczego moŜna ogólnie zdefiniować jako obszar, z którego pozyskuje się poŜądane
surowce podstawowe i pomocnicze dla danej branŜy przemysłu. W bazie surowcowej zakładu
pozyskuje się te same surowce dla konkretnego zakładu przetwórczego. Więzi przestrzenne
wyraŜają się tym, Ŝe zakład przetwórczy najczęściej jest zlokalizowany na terenie bazy. Więzi
organizacyjne polegają na współdziałaniu zakładów przetwórczych i gospodarstw rolnych
(wytwórców surowca) w kształtowaniu wielkości i struktury surowców, rozmieszczeniu
jej w przestrzeni i w czasie oraz przepływu surowców z rolnictwa do przetwórstwa. Więzi
produkcyjne wyraŜają się w aktywnej ingerencji zakładu przetwórczego w produkcję surowca
oraz we wzajemnym uwarunkowaniu procesów wytwórczych w rolnictwie i przemyśle
przetwórczym. Wyrazem więzi produkcyjnej jest równieŜ dostarczanie przez zakład przetwórczy
producentom surowców róŜnego rodzaju środków produkcji ujętych w umowie o współpracy lub
dostarczanie im tych środków z własnej inicjatywy, w sposób dobrowolny. Więzi ekonomiczne
między producentami surowców rolnych a ich odbiorcami wyraŜają się w polityce cen i w jej
wpływie na rozmiary, strukturę, jakość i opłacalność produkcji oraz w gwarancjach finansowych
zapewniających zbyt i opłacalność tej produkcji [Kapusta 2000].
Specyficzne cechy produkcji rolniczej takie jak duŜa kapitałochłonność, sezonowość czy
duŜy wpływ czynników przyrodniczych na wyniki produkcyjne, powodują, Ŝe róŜne formy
zespołowego prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie mogą w istotny sposób
wpłynąć na ostateczny wynik finansowy. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w związku
z duŜymi moŜliwościami procesów integracyjnych w kolejnych fazach produkcji i dystrybucji
w agrobiznesie. Inny czynnik, który sprzyja zespołowemu działaniu to rozdrobniona struktura
agrarna polskiego rolnictwa, przez co drobne gospodarstwa mogą oferować tylko małe partie
surowców Ŝywnościowych. SprzedaŜ większych, jednolitych partii towaru moŜliwa jest tylko
przez odpowiednio duŜe gospodarstwa lub rolników wspólnie przygotowujących je do sprzedaŜy.
Działania zespołowe to przede wszystkim wyraŜenie interesów grupy oraz ich koordynacja
wobec otoczenia zewnętrznego. Równocześnie naleŜy pamiętać o tym, Ŝe jest to czynnik
sprzyjający jej wewnętrznej integracji. Działalność zespołowa moŜe się rozwijać w pierwszej
kolejności w strukturach małych. Istotnymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi grupy będą m.
in. pokrewieństwo, sąsiedztwo oraz funkcjonowanie w grupach o charakterze nieformalnym
[Łęczycki 2000].
W rezultacie decyzje dotyczące produkcji i marketingu są koordynowane przez określoną
firmę lub firmy danej gałęzi. Firmy te są w stanie określić rodzaj produktu, który będzie
wytwarzany, metody produkcyjne, które naleŜy zastosować oraz czas i warunki sprzedaŜy.
Ustalenia te prowadzą do ujednolicenia produktu i zapewnienia większego stopnia kontroli
przepływu produktu przez system marketingowy.
Integracja pionowa moŜe przybierać róŜne formy zarówno skupienie się na surowcu, jak
i zwrócenie się w kierunku rynku. Alternatywnie dobra pomocnicze, które wcześniej były
wytwarzane przez kogoś innego moŜe teraz produkować firma lub gospodarstwo. Integracja
pionowa zmniejsza lub nawet umoŜliwia uniknięcie ryzyka. Zalety powstają dzięki
ujednoliconemu zarządzaniu róŜnymi etapami wytwarzania. Prowadzone moŜe być bardziej
wszechstronne planowanie, moŜliwa jest ekonomika skali wynikająca z większego rozmiaru
przedsięwzięcia. Ale związane z nią są równieŜ pewne wady: trudności wynikają
z podstawowego braku znajomości pewnych technik, brakować moŜe równieŜ kapitału na
niektóre działania.
Integracja pionowa jest bezpośrednio związana z rolnictwem, poniewaŜ odgrywa główną
rolę w podejmowaniu decyzji olbrzymiej większości rolników na całym świecie. MoŜe być
uznawana za jeden z wielu moŜliwych sposobów, za pomocą których drobnotowarowa jednostka
rolnicza adaptuje się do nowoczesnych technik marketingowych. Sterowanie moŜna prowadzić
w dowolnym punkcie rynku; jednak nie wszystkie produkty nadają się do technik integracji
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pionowej. W drobiarstwie zakład o charakterze przemysłowym moŜe być zaadaptowany przy
niewielkim dodatkowym koszcie, zwiększając ogromnie efektywność produkcji. Dla innych
towarów rolniczych jest to niewykonalne [Barker 1993].
Korzyści i zagroŜenia wynikające z integracji pionowej
Ogólnie, kontrakty stają się coraz waŜniejsze w interesach rolników. Ze stosowaniem
kontraktów wiąŜą się zarówno wady, jak i zalety. Zalety moŜna streścić następująco:
1. Rolnik ma odpowiednio zapewniony rynek dla swojej produkcji z odpowiednio zapewnioną
ceną.
2. Zapewnione ceny pozwalają na bardziej wymagającą procedurę w planowaniu zarządzania
gospodarstwem.
3. JeŜeli uzyskuje się określoną jakość, to na pewno uzyska się premię.
4. MoŜliwe są takŜe premie za inne usługi, na przykład za regularne dostarczanie produktu.
5. Rolnik jest stale informowany o wszystkich moŜliwych postępach w zakresie techniki
produkcji.
6. Dla niektórych produktów kontrakty są właściwie jedynym sposobem sprzedaŜy produkcji.
Przykładem jest produkcja groszku pnącego. Z powodu kosztów związanych z uprawą
i zbiorem, bardzo niewielu rolników uprawia go, chyba Ŝe podpisany jest kontrakt
z zakładem przetwórczym przed rozpoczęciem uprawy.
Wady kontraktów są ściśle związane z zaletami:
1. Producent ma mniejsze moŜliwości skorzystania z niespodziewanych zysków, które mogą
pojawić się wypadku niektórych nieoczekiwanych krótkotrwałych wydarzeń na rynku, tak
jak zdarzyło się to w Wielkiej Brytanii na rynku ziemniaków w 1975 i 1976 roku.
2. Kupujący moŜe nalegać na stosowanie specjalnych metod produkcji oraz pewnych
wybranych środków produkcji. MoŜe to zwiększyć koszty produkcji bez kompensacji
w przychodach.
3. Kupujący ponosi większość ryzyka i dlatego dąŜy do zrównowaŜenia go przez zachęcanie
rolnika do ciągłych udoskonaleń techniki i efektywności gospodarowania.
4. MoŜna wprowadzić kary za złą jakość przewyŜszające nawet premie za dobrą jakość.
5. Kontrakty są rzadko podpisywane na dłuŜej niŜ jeden rok i jeŜeli kupujący doprowadzi do
zerwania kontraktu, to rolnik niewiele moŜe na to poradzić. Kontrakty nikomu nie dają
całkowitego bezpieczeństwa i dlatego olbrzymie inwestowanie w środki trwałe na podstawie
kontraktu moŜe nie być uzasadnione [Barker 1993].
Podstawowe dane o gminie i badanych gospodarstwach
Gmina miejsko-wiejska Kosów Lacki połoŜona jest w powiecie sokołowskim
w województwie mazowieckim, 110km na północny wschód od Warszawy. Powierzchnia gminy
wynosi 200km2, a jej ludność liczy 7400 mieszkańców, obszar gminy podzielony jest na 31
sołectw. W gminie znajduje się 1287 gospodarstw rolniczych, są to w większości gospodarstwa
niewielkie, 2/3 gospodarstw ma powierzchnię do 10ha, 1/4 powierzchnię w przedziale 10,1 do
30ha , a około 8% powyŜej 30ha. W strukturze uŜytków rolnych grunty orne zajmują 61,0%,
uŜytki zielone 38,8%, sady stanowią 0,2%. Obsada bydła wynosi 51,2 szt. na 100ha , a trzody
chlewnej 59,8 szt. na 100ha.
Średnia powierzchnia uŜytków rolnych badanych gospodarstw wynosiła 12,5ha, w tym
niemal 50% stanowiły uŜytki zielone. W gospodarstwach uprawiano w przewaŜającym stopniu
zboŜa (83% powierzchni gruntów rolnych) oraz prowadzono chów bydła i trzody.
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Poziom integracji pionowej badanych gospodarstw
W badanej grupie 31 gospodarstw podjęto próbę oceny poziomu integracji z dostawcami
środków produkcji oraz z podmiotami skupowymi. Zapytano o sposób zakupu podstawowych
grup obrotowych środków produkcji (oraz materiał hodowlany) wykorzystywanych w produkcji
rolniczej. W przypadku sprzedaŜy produktów rolnych wzięto pod uwagę trzy, tj, mleko oraz
Ŝywiec wieprzowy i wołowy gdyŜ produkcję towarową innych produktów prowadziły
pojedyncze gospodarstwa.
Tabela 1.
Formy integracji badanych gospodarstw z dostawcami
Produkt

Liczba
gospodarstw

Forma integracji (%)
Brak
integracji

Integracja
oparta „na
znajomości”

Umowa
krótkoterminowa
(do 1 roku)

Umowa
wieloletnia

Pasze

30

40,0

33,3

23,3

3,3

Paliwo

31

71,0

22,6

6,5

0,0

Materiał
siewny

12

58,3

41,7

0,0

0,0

Materiał
hodowlany

10

30,0

70,0

0,0

0,0

Nawozy

31

51,6

38,7

6,5

3,2

30

53,3

40,0

6,7

0,0

Środki
ochrony
roślin

Źródło: badania własne

Rolników zapytano o formy integracji z dostawcami środków produkcji. W badanej
grupie gospodarstw rolnicy poziom integracji z dostawcami naleŜy ocenić jako niski (tabela 1).
Niemal wszystkie środki produkcji zakupywane są w podmiotach nie zintegrowanych z danym
gospodarstwem albo integracja oparta jest na znajomości z dostawcą. Nieco wyŜszy stopień
integracji występuje w przypadku zakupu pasz, 7 gospodarstw kupuje je na podstawie
krótkoterminowej umowy, a jedno umowy wieloletniej. NaleŜy sądzić, Ŝe tak niski stopień
integracji wynika z braku zainteresowania obu stron bliŜszą współpracą. DuŜe znaczenie moŜe
mieć niewielka skala obrotów, co czyni głębszą integrację mało opłacalną.
Podobnie, jak w przypadku dostawców środków produkcji, badane gospodarstwa
wykazują niski poziom integracji pionowej z podmiotami skupowymi (tabela 2.). Wyjątek
stanowi jedynie rynek mleka, gdzie spośród badanych rolników wszyscy posiadali krótko-, bądź
długoterminową umowę kontraktacyjną. Wysoki poziom integracji na rynku mleka wynika
głównie z przepisów regulujących jego obrót, a takŜe z większej stabilności rynku.
Niski poziom integracji, zarówno po stronie popytowej jak i podaŜowej powoduje,
Ŝe gospodarstwa działając na rynku samodzielnie (sytuacja zbliŜona do konkurencji doskonałej)
znajdują się pod silną presją dostawców i odbiorców. Gospodarstwa, jako podmioty słabsze
w stosunku do kontrahentów najczęściej musza przyjąć warunki transakcji przez nich
podyktowane. Brak integracji pomiędzy gospodarstwami a otoczeniem nie jest równieŜ
korzystny dla kontrahentów, którym bliŜsza współpraca z dostawcami mogłaby przynosić wiele
korzyści. MoŜna sądzić, Ŝe głównym powodem są wysokie koszty transakcyjne integracji
w stosunku do potencjalnych korzyści, przy stosunkowo niewielkiej skali produkcji. Większą
integrację pionową powinien poprzedzić rozwój integracji poziomej (zrzeszanie się rolników).
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Tabela 2.
Formy integracji badanych gospodarstw z odbiorcami
Produkt

Forma integracji (%)
Czysta umowa
Krótkoterminowa
rynkowa
umowa
(integracja
kontraktacyjna
oparta „na
(do 1 roku)
znajomości”)

Liczba
gospodarstw

Brak
powiązań

25

0,0

0,0

28,0

72,0

7

14,3

85,7

0,0

0,0

0,0

90,9

9,1

0,0

Mleko

Wieloletnia
umowa
kontraktacyjna

śywiec
wieprzowy
śywiec
wołowy
11
Źródło: badania własne

Czynniki warunkujące integracje pionową (w ocenie rolników)
Wspieranie rozwoju integracji pionowej wymaga rozpoznania czynników stymulujących
postępy z zakresie tej integracji, jak teŜ czynniki ją ograniczające. Badani rolnicy mogli wskazać
na wybrane czynniki wpływające na integrację z kontrahentami.
Tabela 3.
Czynniki zachęcające do zawarcia kontraktu (w opinii rolników)
Lp.

Czynnik

% wskazań*

1.

moŜliwość odbioru towaru bezpośrednio
z gospodarstwa

96,8

2.

wysokie naturalne ryzyko produkcyjne

67,7

3.

moŜliwość otrzymania kredytu bądź dofinansowania
na zakup środków do produkcji

67,7

4.

prawnie ustalane warunki kontraktu.

54,8

5.

silne wahania cen,

35,5

6.

silna konkurencja o pozycję na rynku,

32,3

7.

specjalne wymagania do produktów (produkcja na
zamówienie),

12,9

8.

zdolność do racjonalnego wykorzystania kapitału
i siły roboczej,

9,7

9.

brak interwencji na rynku,

6,5

*badani mogli wskazać więcej niŜ jedną odpowiedź
Źródło: badania własne

Spośród czynników stymulujących integrację pionową niemal wszyscy badani (tabela 3)
wskazali na moŜliwość bezpośredniego odbioru towaru z gospodarstwa. Wysoką pozycję zajęła
teŜ moŜliwość ograniczenia ryzyka produkcyjnego i sfinansowania zakupu środków produkcji.
Dominują zatem czynniki związane z procesem produkcji oraz jej finansowaniem. NiŜszą
pozycje zajmują aspekty prawne i mechanizmy rynkowe w otoczeniu gospodarstw.
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Tabela 4.
Czynniki zniechęcające do zawarcia kontraktu (w opinii rolników)
Lp.
1.
2.
3.
4.

Czynnik

% wskazań*

konieczność przygotowania duŜej partii dostawy
jednorodność produktu,

96,8
77,4

wysoka dojrzałość konsumpcyjna (produkt nadaje się do
spoŜycia prawie Ŝe bez przetworzenia).
duŜa liczba kanałów zbytu i moŜliwości przetwarzania,

wysoka przydatność do transportu,
5.
6.
silna interwencja na rynku,
*badani mogli wskazać więcej niŜ jedną odpowiedź
Źródło: badania własne

32,3
22,6
6,5
6,5

Do czynników najbardziej wpływających hamująco na integrację gospodarstw
z podmiotami skupowymi badani rolnicy zaliczyli konieczność przygotowania duŜej partii
dostawy i zapewnienia jednorodności produktu. Przyczyną uznania tych czynników za główne
przeszkody jest stosunkowo niewielka skala produkcji w badanych gospodarstwach. Mniejsze
znaczenie w opinii rolników mają warunki panujące na danym rynku, jak liczba kanałów zbytu
i interwencjonizm rynkowy.
Wnioski
1.

2.

3.

4.

Integracja pionowa jest procesem w coraz większym stopniu obejmującym we
współczesnym rolnictwie relacje pomiędzy gospodarstwami a otoczeniem. Integracja
wpływa na intensyfikację produkcji, jej unowocześnienie, wzrost stabilności oraz
obniŜenie jednostkowych kosztów produkcji.
W badanych gospodarstwach zanotowano niski poziom integracji z otoczeniem.
Zarówno w relacji do dostawców jak i odbiorców występował niewielki poziom
integracji. Wyjątek stanowili producenci mleka, którzy byli silnie zintegrowani
z mleczarniami (wszyscy posiadali krótko- bądź długoterminową umowę na dostawę
mleka.
Rolnicy wśród czynników stymulujących rozwój integracji poziomej wyróŜniają
czynniki związane z procesem produkcji, mniejszy nacisk kładą na uwarunkowania
rynkowe.
Podstawowym czynnikiem uniemoŜliwiającym integrację gospodarstw z podmiotami
ze sfery zaopatrzenia oraz zbytu i przetwórstwa jest niewielka skala produkcji,
co uniemoŜliwia przygotowanie jednolitych duŜych partii dostaw. MoŜliwością
przezwycięŜenia tego problemu moŜe być integracja pozioma gospodarstw.
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Bedingtheiten der Entwicklung von vertikaler Integration in der Landwirtschaft
Zusammenfassung
Der Artikel handelt über die ausgewählten Aspekte der vertikalen Integration in der
Landwirtschaft. Die Analyse stützt sich auf Untersuchungen, die in 31 landwirtschaftlichen
Betrieben aus der Gemeinde Kosów Lacki (Wojewodschaft Masowien) durchgeführt worden
sind. In der Veröffentlichung versuchte man, anhand der Ergebnisanalyse, das Integrationsniveau
der untersuchten Betriebe mit der Lieferanten von Produktionsmitteln und Aufkaufsunternehmen
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu bestimmen. Dabei wurden auch die vertikale Integration
fördernden und hemmenden Faktoren identifiziert.
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Atrakcyjność łąk ziołowych dla pszczołowatych
Zofia Kaczmarek, Stanisław Kozłowski

Streszczenie
Badania nad atrakcyjnością łąk dla pszczołowatych są nowym trendem w łąkarstwie.
Właściwość ta oceniana jest róŜnymi kryteriami – składem florystycznym runi w sferze liczby
gatunków i ich udziału, ilością wykształconych kwiatostanów i kwiatów. Zwieńczenie stanowi
natęŜenie oblatywania przez owady gatunków klasyfikowanych do rodziny pszczołowatych.
Prace badawcze prowadzono w latach 2005-2006 na łąkach trwałych w środkowej części regionu
Wielkopolski. Wyniki badań własnych wskazują na duŜą atrakcyjność florystyczną łąk
ziołowych. JednakŜe oblatywanie kwiatów poszczególnych gatunków ziół jest zróŜnicowane.
Najbardziej atrakcyjne okazały się cykoria podróŜnik, koniczyna biała, krwawnica pospolita,
wyka ptasia, kuklik zwisły, Ŝywokost lekarski. Te właśnie gatunki, bez względu na natęŜenie
występowania ich kwiatostanów, najbardziej wabią pszczoły i trzmiele. One teŜ determinują łąkę
do miana pszczelego poŜytku.
Słowa kluczowe: łąki ziołowe, atrakcyjność florystyczna runi, pszczołowate, oblatywanie
kwitnących ziół

Wprowadzenie
Przez wiele dziesięcioleci w gospodarce łąkowej utrzymywał się pogląd o zasadności
kilkuprocentowego udziału ziół w runi, niezaleŜnie od jej typu florystycznego łąki. Spoglądano
na zioła jako rośliny poprawiające wartość pokarmową, smakową i dietetyczną jej runi czyniąc
ją bardziej atrakcyjną dla konsumentów, czyli zwierząt trawoŜernych.
Łąki ziołowe są ewenementem w sferze florystycznej. Roślinami wiodącymi w składzie
florystycznym ich runi są bowiem zioła. Pełnią one rolę dominant runi, a trawy są w nich obecne
w niewielkich ilościach. Łąki ziołowe mogą pełnić rolę intratnych paszowisk tym bardziej,
Ŝe walory zapachowe roślinnych elementów ich runi mogą przechodzić na mleko
i jego przetwory.
Tymczasem łąki ziołowe pełnią waŜną rolę w sferze faunistycznej [Trąba 2001].
Stanowią bowiem naturalne środowisko Ŝycia i rozwoju dla wielu gatunków zwierząt.
Stwierdzenie to dotyczy takŜe owadów, a więc motyli i pszczołowatych. Mało jest znana,
a przede wszystkim nie doceniana, funkcja łąk i określana mianem pszczelego pastwiska, czyli
miejsca zdobywania przez pszczołowate nektaru i pyłku [Prabucki 1998, Mosek, Miazga 1999,
Wyłupek, Trąba 1999]. W ostatnich latach łąki ziołowe zaczynają być postrzegane jako pszczele
poŜytki. Celem badań jest więc poznanie atrakcyjności łąk ziołowych dla pszczołowatych.
Materiały i metody
Prace badawcze prowadzono w latach 2005-2006. Obiektem badawczym były wybrane
łąki trwałe w środkowej części Wielkopolski – w okolicach Opalenicy. Atrakcyjność łąk
określano w odniesieniu do składu florystycznego ich runi, wykształcenia kwiatostanów
i kwiatów oraz do ich oblatywania przez pszczołowate. Uwagę skoncentrowano na łąkach
ziołowych. Skład florystyczny runi oceniano metodą Klappa. Nazwy roślin podano według
Szafera, Kluczyńskiego i Pawłowskiego [1967]. Oblatywanie określano zgodnie z metodą
przemarszu opisaną przez Pawlikowskiego [1992], odniesiono do wielokrotnie powtarzanych
jedno minutowych obserwacji.
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Podmiotem pracy jest atrakcyjność łąk dla pszczołowatych. W systematyce świata
zwierzęcego pszczołowate (Apidae) posiadają rangę rodziny. W badaniach własnych
skoncentrowano się na rodzaju pszczoła (Apis) oraz na rodzaju trzmiel (Bombus), co jest
rezultatem natęŜenia ich występowania. Natomiast w następnej części pracy zdefiniowano, jakie
gatunki pojawiły się nad badanymi łąkami. Przy oznaczaniu toŜsamości pszczołowatych
posługiwano się kluczami Banaszaka[2003] oraz Dylewskiej i Flagi [2000].

Wyniki badań i dyskusja
Atrakcyjność florystyczną łąk trwałych moŜna rozpatrywać w odniesieniu
do liczby gatunków w runi oraz w odniesieniu do procentowego ich udziału. Właściwości te,
w syntetycznym ujęciu, przedstawiono w tabeli 1.
W sferze „ilościowości” cechą odróŜniającą łąki ziołowe od trawiastych, czyli
rajgrasowych i wyczyńcowych, jest liczba gatunków ziół i traw. W runi łąk ziołowych traw jest
niewiele, a lista gatunków ziół - długa. W runi łąk trawiastych - odwrotnie. Nie sposób teŜ nie
zauwaŜyć, Ŝe globalna liczba taksonów w wymienionych typach florystycznych jest podobna.
Liczba gatunków w runi jest niewątpliwie cennym wskaźnikiem atrakcyjności oraz
róŜnorodności florystycznej runi łąkowej. Bardziej wiarygodnym miernikiem jest jednak udział
poszczególnych taksonów w runi. ZróŜnicowanie udziału w odniesieniu do grup gatunków jest
bardzo wyraźne (tabela 1). Zioła posiadają niewątpliwie duŜy udział w runi badanych łąk
trawiastych, lecz przede wszystkim w runi łąk ziołowych.
Udział poszczególnych gatunków ziół w runi kaŜdego z wydzielonych typów
florystycznych łąk, jest bardzo zróŜnicowany i zmienia się w okresie wegetacji. Stwierdzenie to
dotyczy takŜe motylkowatych. Dodać naleŜy, Ŝe właściwość ta jest przede wszystkim, rezultatem
specyficznych właściwości biologicznych taksonów, zwłaszcza w sferze wymagań co do
siedliska. Charakterystycznym przykładem róŜnorodności, a tym samym atrakcyjności
florystycznej, wiosennego odrostu runi są dane w tabeli 2. Jak się okazuje gatunkiem
dominującym w grupie ziół na łące ziołowej, a takŜe rajgrasowej, jest o tej porze mniszek
pospolity, na łące wyczyńcowej –firletka poszarpana. W dalszych odrostach funkcję „lidera”
grupy ziół przejmują inne gatunki.
Atrakcyjność runi łąkowej dla pszczołowatych moŜna takŜe określać natęŜeniem
występowania kwiatostanów i kwiatów, czyli ich liczbą w odniesieniu do wydzielonej
powierzchni. Wyniki pomiarów i obliczeń kwitnących roślin, ze względu na specyfikę budowy
ich organów generatywnych, podano oddzielne. W przypadku gatunków, wobec których liczono
kwiatostany (tabela 3), taksonami wiodącymi są brodawnik i koniczyna biała (na łące ziołowej),
mniszek pospolity (na łące rajgrasowej) i mięta nadwodna (na łące wyczyńcowej). Natomiast
w grupie gatunków, wobec których liczono kwiaty (tabela 4), taksonami przewodnimi okazały
się wyka ptasia (na łące ziołowej i rajgrasowej) oraz krwawnica pospolita (na łące
wyczyńcowej). Przeciwieństwem tych taksonów mogą być pięciorniki oraz jaskry.
Zwieńczeniem atrakcyjności roślinnych elementów runi łąk jest oblatywanie ich
kwiatów przez pszczołowate. Okazało się bowiem, Ŝe pszczoły i trzmiele wykazują duŜą
selektywność w oblatywaniu kwiatów poszczególnych gatunków ziół bez względu na ich udział
w runi, czy teŜ liczbę wykształconych kwiatów i kwiatostanów, czy teŜ typ florystyczny łąki.
Dlatego wyniki obserwacji i obliczeń z tego zakresu podane w tabeli 5, ograniczają się do
wybranych gatunków runi. Jak się okazuje roślinami najchętniej oblatywanymi przez pszczoły
były - cykoria podróŜnik, koniczyna biała i krwawnica pospolita, a przez trzmiele - wyka ptasia,
kuklik zwisły, Ŝywokost lekarski.
Poszczególne kwiaty czy teŜ kwiatostany, były oblatywane przez róŜne gatunki z rodzaju
trzmiel i z rodzaju pszczoła. Rodzaj pszczoły był obecny przez pszczołę miodną (Apis mellifera
L.). Natomiast sporadycznie pojawiała się przedstawicielka innego rodzaju – murarka ogrodowa
(Osmia rufa). W przypadku rodzaju trzmiel stwierdzono obecność następujących gatunków:
trzmiel ziemny (Bombus terrestris L.), trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius), trzmiel rudy
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(Bombus pascuorum), trzmiel rudoszary (Bombus sylvarum), trzmiel rdzawoodwłokowy
(Bombus pomorum).
Podjęty w badaniach własnych temat nie znajduje podobnych w literaturze łąkarskiej czy
pszczelarskiej. Niektórzy autorzy na przykład Mosek i Miazga [1999], Wyłupek, Trąba
[1999]dokonują charakterystyki uŜytkowej roślin łąkowych wzbogacają ją tylko o informacje –
„roślina pyłkodajna” czy teŜ „nektarodajna”. Inni, jak Wilkaniec, Szymaś i Wyrwa [1996]
podejmują wątek łąk jako bazy pokarmowej dla pszczół bez wnikania w sferę florystyczną.
W tym kontekście uzyskane wyniki badań własnych mają znaczącą wartość poznawczą
i korespondują z naszymi wcześniejszymi pracami [Kaczmarek 2007, Kaczmarek 2008].
Podsumowanie
Badania nad atrakcyjnością łąk dla pszczołowatych są nowym trendem w łąkarstwie.
Właściwość ta oceniana jest róŜnymi kryteriami – składem florystycznym runi w sferze liczby
gatunków i ich udziału, ilością wykształconych kwiatostanów i kwiatów. Zwieńczenie stanowi
natęŜenie oblatywania przez owady gatunków klasyfikowanych do rodziny pszczołowatych.
Wyniki badań własnych wskazują na duŜą atrakcyjność florystyczną łąk ziołowych. JednakŜe
oblatywanie kwiatów poszczególnych gatunków ziół jest zróŜnicowane. Najbardziej atrakcyjne
okazały się cykoria podróŜnik, koniczyna biała, krwawnica pospolita, wyka ptasia, kuklik zwisły,
Ŝywokost lekarski. Te właśnie gatunki, bez względu na natęŜenie występowania ich
kwiatostanów, najbardziej wabią pszczoły i trzmiele. One teŜ determinują łąkę do miana
pszczelego poŜytku. Poszukiwanie atrakcyjności kwitnących ziół dla poszczególnych gatunków
trzmieli będzie przedstawiona w odrębnej publikacji.
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Attractiveness of herb meadows for the bee family
Abstract
Investigations on the attractiveness of meadows for the bee family are a new trend in
grassland sciences. This property is evaluated employing different criteria: sward floristic
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composition taking into account number of species and their proportions, number of developed
inflorescences and flowers with the culmination in the form of the intensity of foraging flights by
insects of species classified as the bee family. Investigations were conducted in years 2005-2006
on permanent meadows situated in the central part of the Wielkopolska region. The obtained
results indicate considerable floristic attractiveness of hear meadows. However, visits paid by the
insects to flowers of individual herb species varied. The most attractive plant species turned out
to be: common chicory, white clover, willow-leaved lythrum, tufted vetch, water avens and
comfrey. It was exactly these plant species which, regardless of the intensity of occurrences
of their inflorescences, attracted bees and bumble-bees most and which can be said to determine
a given meadow to be referred to as bee nectar source.
Key words: herb meadows, sward floristic attractiveness, bee family, flights to flowering herbs

Tabela 1
Atrakcyjność florystyczna łąk
Typ łąki
Łąka ziołowa (a)
Łąka wyczyńcowa
Łąka rajgrasowa

Liczba gatunków w runi
Trawy
Motylkowate
9
6
14
5
13
7

Zioła
23
15
12

Udział gatunków w runi (%)
Trawy
Motylkowate
16,88
27,19
46,94
24,73
38,70
29,94

Zioła
53,93
28,33
31,36

Tabela 2
Skład botaniczny wiosennego odrostu runi łąkowej (%)
Gatunek
Babka lancetowata
Chaber łąkowy
Firletka poszarpana
Groszek łąkowy
Jaskier ostry
Jaskier rozłogowy
Komonica zwyczajna
Koniczyna biała
Koniczyna łąkowa
Kosaciec Ŝółty
Kozibród łąkowy
Krwawnica pospolita
Krwawnik pospolity
Lucerna mieszańcowa
Mięta nadwodna
Mniszek pospolity
Niezapominajka błotna
Nostrzyk biały
Oman łąkowy
OstroŜeń błotny
OstroŜeń warzywny
Pięciornik gęsi
Pięciornik rozłogowy
Stokrotka pospolita
Świerzbnica polna
Wyka ptasia
śywokost lekarski
Inne zioła
Rajgras wyniosły
Wyczyniec łąkowy
Inne trawy

Łąka ziołowa
1,23
6,68
1,72
7,13
1,09
5,11
5,20
2,01
1,03
1,04
6,36
23,52
1,19
3,21
3,00
5,13
4,19
0,59
2,44
18,13

Łąka rajgrasowa
2,15
2,93
6,36
9,13
3,13
3,14
3,83
4,12
13,54
28,51
23,16

Łąka wyczyńcowa
6,20
1,91
17,0
2,75
2,83
3,36
4,52
2,11
2,31
2,31
0,81
6,72
24,51
22,66
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Tabela 3
Liczba kwiatostanów wybranych gatunków ziół runi łąkowej
Gatunek
Brodawnik jesienny
Chaber łąkowy
Koniczyna biała
Koniczyna łąkowa
Koniczyna rozdęta
Kozibród łąkowy
Mięta nadwodna
Mniszek pospolity
Oman łąkowy
OstroŜeń błotny
OstroŜeń warzywny
Stokrotka pospolita
Świerzbnica polna

Łąka ziołowa
34,9
20,9
28,2
23,0
18,4
19,7
31,5
15,7
4,2
-

Liczba kwiatów na powierzchni 1m2
Łąka rajgrasowa
Łąka wyczyńcowa
17,5
2,8
24,3
22,3
21,3
13,7
11,3
-

Tabela 4
Liczba kwiatów wybranych gatunków ziół runi łąkowej
Gatunek
Bodziszek błotny
Cieciorka pstra
Cykoria podróŜnik
Firletka poszarpana
Groszek łąkowy
Jaskier ostry
Jaskier rozłogowy
Knieć błotna
Komonica zwyczajna
Kosaciec Ŝółty
Krwawnica pospolita
Krwawnik pospolity
Lucerna mieszańcowa
Lucerna nerkowata
Niezapominajka błotna
Nostrzyk biały
Nostrzyk Ŝółty
Pięciornik gęsi
Pięciornik rozłogowy
Świetlik łąkowy
Wyka ptasia
śmijowiec zwyczajny
śywokost lekarski

Łąka ziołowa
85,6
78,5
66,5
24,3
18,0
83,8
21,6
346,8
223,0
15,7
50,5
141,0
573,6
80,2

Liczba kwiatów na powierzchni 1m2
Łąka rajgrasowa
Łąka wyczyńcowa
69,2
72,2
113,0
13,4
33,1
29,7
115,5
32,0
401,6
432,1
415,6
322,7
2774
372,8
23,5
661,3
149,2
72,1
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Tabela 5
Oblatywanie kwiatostanów wybranych gatunków ziół
obecnych w runi łąki ziołowej przez pszczołowate
Gatunek
Brodawnik jesienny
Chaber łąkowy
Cykoria podróŜnik
Firletka poszarpana
Komonica zwyczajna
Koniczyna biała
Koniczyna łąkowa
Krwawnica pospolita
Kuklik zwisły
Mięta nadwodna
Mniszek pospolity
Wyka ptasia
śywokost lekarski

Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski
Mgr Zofia Kaczmarek
Katedra Łąkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
E-mail: sknardus@up.poznan.pl

Liczba owadów na powierzchni 1m2 w ciągu minuty
Pszczoła
Trzmiele
2
1
2,8
1,3
5
0
2,1
2
0,7
3
4,0
1,3
1,2
2,9
4,2
2,1
1,4
3,3
3,4
0
3
1
2,3
5
0
3,5

UŜytkowość rozpłodowa krów utrzymywanych w róŜnych typach obór
Krzysztof Kapela, Piotr Guliński

Streszczenie
W pracy analizowano wiek pierwszego wycielenia oraz długość okresów
międzywycieleniowych 270 krów rasy czarno-białej z róŜnym udziałem dolewu krwi
hf w latach 2002-2005. Oceną objęto 23 stada bydła utrzymywanego w oborach uwięziowych
oraz 12 stad krów mlecznych utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych,
zlokalizowanych we wschodniej części Mazowsza i południowej części Podlasia. Podjęto próbę
określenia wpływu systemu utrzymania krów mlecznych na wybrane cechy ich uŜytkowości
rozpłodowej. Przeciętny wiek pierwszego wycielenia krów w oborach uwięziowych wyniósł 814
dni, a w oborach wolnostanowiskowych 820 dni. Zwierzęta utrzymywane w oborach
uwięziowych odznaczały się statystycznie istotnie krótszym okresem międzywycieleniowym
o 35 dni.
Słowa kluczowe: uŜytkowość rozpłodowa, obory wolnostanowiskowe, obory uwięziowe
Wprowadzenie
Obserwowane w ostatnich 10-ciu latach intensywne zmiany w krajowym sektorze
produkcji mleka były moŜliwe między innymi dzięki wdroŜeniu do obór bydła mlecznego
nowych technologii. Zdaniem Reklewskiego [14], największe zmiany zachodzą w sposobie
utrzymania bydła. Coraz bardziej popularny staje się wolnostanowiskowy system utrzymania
krów, zastępujący tradycyjny, system uwięziowy. Jak podaje Morstin i wsp. [11], sposób
utrzymania krów jest jednym z istotnych pozagenetycznych czynników, który moŜe wpływać
na płodność krów a tym samym na ich dalszą uŜytkowość rozpłodową.
Prawidłowe uŜytkowanie rozpłodowe krów, charakteryzowane najczęściej na podstawie
wieku ich pierwszego wycielenia oraz długości okresów międzywycieleniowych, moŜe w istotny
sposób oddziaływać na wydajność mleczną krów oraz długość ich uŜytkowania.
„Wprowadzenie” do obór (zwłaszcza nowych) krów z wysokim udziałem genów rasy hf, których
potencjał produkcyjny jest znacznie wyŜszy od krów czystej rasy czarno-białej, spowodowało
zmiany w wielkościach wskaźników uŜytkowości rozpłodowej krów.
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu dwóch róŜnych systemów
utrzymania krów mlecznych na wiek ich pierwszego wycielenia oraz długość okresów
międzywycieleniowych.
Materiał i metody
W pracy rozpatrywano uŜytkowość rozpłodową 270 krów rasy czarno-białej z róŜnym
udziałem genów rasy hf i będących w róŜnym wieku. Zwierzęta objęte badaniami pochodziły
z 23 stad bydła mlecznego utrzymywanego w oborach uwięziowych oraz 12 stad krów
utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych. Badania zostały przeprowadzone w latach
2002-2005 na obszarze wschodniej części Mazowsza oraz południowego Podlasia.
W celu rozpatrzenia wpływu systemu utrzymania krów na analizowane w pracy
wskaźniki ich uŜytkowości rozpłodowej, analiz dokonano w obrębie szeregu czynników
środowiskowych i genetycznych. I tak, ze względu na procentowy udział genów bydła
holsztyńsko-fryzyjskiego u mieszańców, badaną populację podzielono na trzy grupy zwierząt:
z niskim (0-50 % hf), średnim (50,1-75 % hf) i wysokim (> 75 % hf) udziałem genotypu tej rasy.
Ze względu na wiek krów w roku badań, zwierzęta podzielono na dwie grupy: pierwiastki
(krowy w I laktacji), krowy wieloródki (będące w laktacjach II i wyŜszych). Biorąc pod uwagę
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wydajność mleka FCM w laktacji 305-dniowej, badaną populację zwierząt pogrupowano do
jednego z trzech następujących poziomów produkcyjnych: średni (≤ 5000 kg mleka), wysoki
(5000,1-7000 kg mleka) i bardzo wysoki (> 7000 kg mleka).
W analizie statystycznej wykorzystano 4-czynnikową analizę wariancji metodą
najmniejszych kwadratów. Zastosowano następujący model liniowy:

Yijkl=µ+ai+bj+ck+dl+(ab)ij+(ac)ik+(ad)ik+eijkl
gdzie:

Yijkl
µ
ai
bj
ck
dl
(ab)ij
(ac)ik
(ad)ik
eijkl

- wartość cechy;
- średnia ogólna;
- wpływ systemy utrzymania i=1-2;
- wpływ genotypu j=1-3;
- wpływ wieku k=1-2;
- wpływ poziomu produkcyjnego l=1-3;
- interakcja system utrzymania x genotyp;
- interakcja system utrzymania x wiek;
- interakcja system utrzymania x poziom produkcyjny;
- błąd losowy.

Istotność róŜnic między średnimi szacowano testem wielokrotnego rozstępu Duncana
przy P≤0,05. Wszystkich obliczeń statystycznych dokonano przy uŜyciu pakietu statystycznego
SAS [15].
Wyniki i dyskusja
Przeciętny wiek pierwszego wycielenia krów rozpatrywanej populacji wyniósł 816 dni,
tj. około 26,5 miesiąca (tab. 1). Podobnym przeciętnym wiekiem pierwszego wycielenia
(27 miesięcy), jak podają Guliński i wsp. [4], charakteryzowały się 5634 krowy utrzymywane
w gospodarstwach indywidualnych wschodniego Mazowsza w latach 1977-2000. W porównaniu
do informacji krajowych podawanych przez Cichockiego i wsp. [2] czy Kacperską i wsp. [7],
wiek pierwszego wycielenia krów badanej populacji naleŜy uznać za wysoki.
Jak podają Kaczmarek i wsp. [8], jeszcze 15 lat temu w Polsce średni wiek krów w dniu
pierwszego wycielenia wynosił 29,56 miesiąca i uległ obniŜeniu do około 27 miesięcy w 1995
roku. W badaniach nad optymalnym wiekiem pierwszego wycielenia krów prowadzonych przez
Litwińczuka i Borkowską [9], Brzozowskiego i wsp.[1] czy Hibnera i Krzywde [5] wskazano, Ŝe
najlepszym terminem jest wiek między 24 a 27 miesiącem Ŝycia. Zwiększenie wieku ponad 27
miesięcy powoduje w ocenie tych autorów spadek długości uŜytkowana krów. Podobne wyniki
uzyskał w swoich badaniach Nogalski [12]. Wynika z nich, Ŝe optymalny wiek pierwszego
wycielenia jałówek holsztyńsko-fryzyjskich zawierał się w przedziale 24,1-26 miesięcy Ŝycia.
Jałówki cielące się w wieku poniŜej 24 miesięcy oraz powyŜej 28 miesięcy charakteryzowały się
krótszym okresem uŜytkowania, niŜszą produkcją Ŝyciową mleka, tłuszczu i białka oraz mniej
korzystnymi wskaźnikami efektywności uŜytkowości mlecznej.
Porównując wiek pierwszego wycielenia krów utrzymywanych w systemie uwięziowym
i wolnostanowiskowym stwierdzono, Ŝe zwierzęta pod tym względem charakteryzowały
się małym zróŜnicowaniem. Przeciętny wiek pierwszego wycielenia w oborach uwięziowych
wyniósł 814 dni, a w oborach wolnostanowiskowych 820 dni. Otrzymane róŜnice okazały się
statystycznie nieistotne. Wpływ pozostałych ocenianych czynników okazał się równieŜ nieduŜy
i statystycznie nieistotny.
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Tabela 1.
Wiek pierwszego wycielenia ( x - dni) krów utrzymywanych w róŜnych typach obór
w zaleŜności od udziału genotypu hf, wieku i poziomu produkcyjnego
Czynniki
Dolew krwi hf (%)
0-50
50,1-75
> 75
Laktacja
1
≥2
Poziom produkcyjny
(kg mleka FCM)
≤ 5000
5000,1-7000
> 7000
Razem/średnio

Typ obory
Wolnostanowisko
wa
sd
n
sd
x

Razem/średnio

Uwięziowa
n

x

n

x

sd

32
16
37

846
785
798

161
96
106

19
13
43

782
809
839

71
97
124

51
29
80

822
796
820

137
95
117

22
63

825
810

127
130

21
54

812
823

102
114

43
117

819
816

114
123

25
27
33

838
786
817

160
99
124

6
16
53

750
793
836

68
109
111

31
43
86

821
789
829

150
102
116

85

814A

129

75

820A

110

160

816

120

W ocenie wieku pierwszego wycielenia, uwagę zwraca fakt znacznego wydłuŜania go
u zwierząt utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych, wraz ze wzrostem udziału dolewu
krwi hf i wzrostem poziomu produkcyjnego krów. Wiek pierwszego wycielenia zwierząt
z najmniejszym dolewem krwi hf, utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych był
w porównaniu do rówieśnic utrzymywanych w oborach uwięziowych krótszy o 64 dni. Podobne
wysokie zróŜnicowanie dotyczyło krów charakteryzujących się róŜnym poziomem
produkcyjnym. W badanej populacji zwierząt utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych,
wiek pierwszego wycielenia pierwiastek, które w I laktacji produkowały powyŜej 7000 kg mleka
był o 86 dni wyŜszy, a niŜeli rówieśnic z poziomem produkcyjnym poniŜej 5000 kg mleka
w laktacji.
W badanej populacji krów przeciętna długość okresu międzywycieleniowego wynosiła
431 dni (tab.2). Oceniając wielkość tego wskaźnika u krów utrzymywanych w róŜnych
systemach, wykazano, Ŝe zwierzęta utrzymywane w oborach uwięziowych odznaczały
się statystycznie istotnie krótszym okresem międzywycieleniowym w porównaniu do rówieśnic
utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych, odpowiednio 419 i 454 dni. Wynik ten moŜe
sugerować, Ŝe przeciętnemu hodowcy łatwiej jest wykrywać ruje u krów utrzymywanych
na uwięzi.
Odmienne wyniki uzyskali Empel i wsp. [3], których badania dotyczyły między innymi
wpływu systemu utrzymania krów na wybrane wskaźniki ich płodności. Autorzy udowodnili
istotny wpływ systemu utrzymania krów na długość okresu międzyciąŜowego i przestoju
poporodowego. W oborach wolnostanowiskowych okresy te były odpowiednio o 10 i 6 dni
krótsze niŜ w uwięziowych, co tłumaczą korzystniejszymi warunkami wykrywania rui oraz
lepszym stanem zdrowia utrzymywanych tam krów.
Z badań własnych wynika, Ŝe wraz ze wzrostem udziału genów bydła hf wydłuŜał się
okres międzywycieleniowy. Średnia jego długość u krów z udziałem genów hf powyŜej 50%
wyniosła około 449 dni. Potwierdzają to takŜe w swoich badaniach Piech i Tarkowski [13].
Średni okres międzywycieleniowy badanej przez autorów populacji krów z udzałem genotypu hf
powyŜej 50% wyniósł 468 dni. NajdłuŜsze okresy międzywycieleniowe w badaniach własnych
(458 dni) miały krowy z udziałem genotypu hf powyŜej 75% i utrzymywane były w oborach
wolnostanowiskowych. ZbliŜone wyniki uzyskali Litwińczuk i wsp. [10] oraz Teter [16].
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Tabela 2.
Długość okresu międzywycieleniowego ( x - dni) krów utrzymywanych
w róŜnych typach obór w zaleŜności od udziału genotypu hf, wieku i poziomu produkcyjnego
Czynniki

Typ obory
Wolnostanowiskow
a
sd
n
sd
x

Uwięziowa

n
n
x
Dolew krwi hf (%)
0-50
57
397
63
27
445
132
84
50,1-75
21
469
53
22
447
54
43
46
434
55
94
458
109
140
> 75
Laktacja
1
78
419
62
60
454
97
138
≥2
Poziom
produkcyjny (kg
mleka FCM)
45
395
44
45
43
427
76
53
423
60
96
≤ 5000
36
436
61
65
457
101
101
5000,1-7000
> 7000
Razem/średnio
124 419A
62
143
454B
97
267
Średnie w wierszach oznaczone róŜnymi literami róŜnią się istotnie przy P≤0,05

Razem/średnio

x

sd

404
455
444

73
51
82

431

77

395
427
448

44
72
86

431

77

W ocenie krów, podzielonych na grupy o róŜnym udziale genów rasy hf i utrzymywanych
w róŜnych systemach, uwzględnili oni 5151 okresów międzywycieleniowych. Autorzy
stwierdzili, Ŝe średni okres wyniósł 429 dni, a najdłuŜszym okresem międzywycieleniowym
(457-462 dni) charakteryzowały się krowy z obór wolnostanowiskowych oraz o najwyŜszym
udziale (powyŜej 93,7%) genów rasy hf. Nieco inne wyniki uzyskała Jankowska [6], która
stwierdziła w swoich badaniach, Ŝe krowy z udziałem genów hf powyŜej 75% i utrzymywane
w oborach wolnostanowiskowych mają krótszy okres międzywycieleniowy (377 dni).
Oceniając wpływ poziomu produkcyjnego na długość okresu międzywycieleniowego,
odnotować naleŜy wzrost jego długości wraz ze wzrostem poziomu produkcyjnego zwierząt.
Przeciętna długość okresu międzywycieleniowego u krów produkujących w laktacji 305-dniowej
powyŜej 7000 kg mleka wynosiła 448 dni i była o 53 dni dłuŜsza w porównaniu do zwierząt
produkujących poniŜej 5000 kg mleka w laktacji. Podobne zaleŜności uzyskano w badaniach
Zając-Mazur i Czaja-Bogner [17]. Przy wydajności powyŜej 6000 kg mleka za laktację, okres
międzywycieleniowy był dłuŜszy o 60 dni niŜ przy niŜszym poziomie produkcyjnym.
Wnioski
Na wiek pierwszego wycielenia nie wywiera istotnego wpływu system utrzymania,
poziom wydajności mlecznej oraz genotyp krowy.
Krowy utrzymywane w oborach uwięziowych odznaczały się znacznie krótszym
okresem międzywycieleniowym w porównaniu do utrzymywanych w oborach
wolnostanowiskowych.
Literatura
Brzozowski P., Zdziarski K., Grodzki H. 2001. Długość uŜytkowania, wydajność Ŝyciowa
i płodność krów rasy czarno-białej, holsztyńsko-fryzyjskiej oraz mieszańców tych
ras zaleŜnie od wieku pierwszego ocielenia. Prace i Materiały Zootechniczne 59,
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, 71-77.
Cichocki M., Wielgosz-Groth Z., Kijak Z. 1996. ZaleŜność między wiekiem pierwszego
wycielenia a mlecznością krów uŜytkowanych w regionie północno-zachodniej

170

K.Kapela, P. Guliński

Polski. Mat. Sympozjum Naukowego: Hodowla bydła w Polsce. Historia
i przyszłość. ART w Olsztynie, 157-164.
Empel W., Grabowski R., Jasiorowski H., Brzozowski P., Grodzki H. 1999. Wpływ systemu
utrzymania i intensywności Ŝywienia na płodność krów cb oraz mieszańców cb
z innymi odmianami bydła fryzyjskiego w Polsce. Prace i Materiały Zootechniczne
55, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, 65-73.
Guliński P., Giersz B., Niedziałek G., Młynek K. 2003. Kształtowanie się wieku pierwszego
wycielenia i jego znaczenie dla uŜytkowości mlecznej pierwiastek utrzymywanych
w gospodarstwach wschodniego Mazowsza w latach 1977-2000. Acta Scientiarum
Polonorum, Seria Zootechnika 2(2), 31-40.
Hibner A., Krzywda J. 1981. Wpływ wieku w dniu pierwszego wycielenia na niektóre wskaźniki
płodności oraz długość Ŝycia i uŜytkowania krów. Medycyna Weterynaryjna 1, 3133.
Jankowska M. 2002. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na płodność krów
mieszańców rasy czarno-białej z holsztyńsko-fryzyjską. Acta Scientiarum
Polonorum, Seria Zootechnika 1 (1-2), 63-74.
Kacperska M., Kamieniecki H., Klemke A., Niemyska L. 1987. ZaleŜność między wiekiem
pierwszego wycielenia a wydajnością w pierwszej laktacji krów pierwiastek rasy
czarno-białej w województwie szczecińskim. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk
Rolniczych 332, 223-228.
Kaczmarek A., Antkowiak I., Kliks R. 1997. Rezerwy do wykorzystania przy rozrodzie bydła.
Przegląd Hodowlany 3, 3-5.
Litwińczuk Z., Borkowska D. 1987. Wpływ wieku pierwszego wycielenia na produkcyjność,
płodność oraz długość uŜytkowania krów. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk
Rolniczych 332, 242-245.
Litwińczuk Z., Teter U., Teter W., Ciastek K. 2005. Wpływ technologii chowu i genotypu na
wybrane wskaźniki rozrodu krów w gospodarstwach farmerskich. Mat. LXX
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Sekcja Chowu i Hodowli Bydła,
Warszawa, 42.
Morstin J., Brzozowski P., Osińska M., Tomaszewska L. 1985. Niektóre wskaźniki płodności
krów w róŜnych systemach utrzymania. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk
Rolniczych 300, 263-268.
Nogalski Z. 2004. Wpływ wieku przy pierwszym wycieleniu na efektywność uŜytkowania krów
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 72, z.1,
77-83.
Piech M., Tarkowski J. 2001. Długość okresów międzywycieleniowych w stadzie krów rasy
czarno-białej i ich związek z wydajnością mleka. Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska, Lublin, Sectio EE, vol. XIX, 3, 17-26.
Reklewski Z. 2001. Przyszłość hodowli bydła mlecznego w Polsce. Zeszyty Naukowe Przeglądu
Hodowlanego 59, 11-28.
SAS Institute, 1996. SAS Users Guide. Version 6.12. Editor. SPS Institute INC., Cary, NC.
Teter U. 2004. Produkcyjność krów i jakość pozyskiwanego mleka w gospodarstwach
farmerskich Lubelszczyzny z uwzględnieniem technologii chowu. Praca doktorska.
AR Lublin.
Zając-Mazur M., Czaja-Bogner M. 2004. Kształtowanie się wybranych wskaźników rozrodu
krów rasy czerwono-białej w zaleŜności od dolewu krwi rasy holsztyńskofryzyjskiej i poziomu wydajności. Roczniki Naukowe Zootechniki 19, Suplement,
33-36.

UŜytkowość rozpłodowa krów utrzymywanych w róŜnych typach obór
171
______________________________________________________________________________
The reproduction usefulness of cows maintained in different barn types
Abstract
In the study the age at first calving and length of inter-calving periods of 270 black-white
cows with different hf blood participation in 2002-2005 were analyzed. 23 herds of cattle kept
under the stanchion cowhouse and 12 herds of dairy cattle kept under the free stall cowhouse
were estimated. Those cowhouses were situated in eastern part of Mazovia and south part of
Podlasie. The effect of keeping system of the dairy cows on the selected features their breeding
utilities was considered. The average age at first calving cows kept under the stanchion
cowhouse amounted to 814 days and kept under the free stall cowhouse 820 days, respectively.
The animals kept under the stanchion cowhouse, were characterized considerably shorter intercalving period. The average length of inter-calving period these animals amounted to 419 days
and was shorter about 35 days in comparison with the animals kept under the free stall system.
Statistical analysis showed essentiality of differences between averages at P≤0.05.
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Wschody i ocena bonitacyjna monokultur
trawnikowych kostrzewy czerwonej
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Streszczenie
Badaniami objęto jeden z podstawowych gatunków traw gazonowych jaką jest kostrzewa
czerwona. Festuca rubra spp. była reprezentowana przez polską odmianę ADIO oraz trzy odmiany
zagraniczne CORAIL, LIBANO, SIMONE zarejestrowane w Rejestrze Odmian. Doświadczenia
trawnikowe załoŜono w maju 2002 roku na trenie miasta Siedlce i prowadzono je w trzyletnim
okresie uŜytkowania. Jednostką doświadczalną były poletka o powierzchni 1m2, które zostały załoŜone
w układzie split blok-split plot w czterech powtórzeniach.
Wysiane odmiany kostrzewy czerwonej badane były na gruncie, który wzbogacony został
w poliakrylamid-AQUA-GEL P4 przeznaczony do magazynowania wody w podłoŜu oraz
kondycjonowania gleby. W prowadzonych doświadczeniach stosowano umiarkowanie intensywną
pielęgnację (tzw. Relaks). W kaŜdym roku badań oceniano wybrane cechy uŜytkowe traw
gazonowych według metodyki IHAR [Prończuk 1993]. Stosowano 9-stopniową skalę bonitacyjną.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wybór odmian zagranicznych miał na celu
zbadanie ich wartości pod względem wschodów i adaptacji w warunkach klimatycznych
wschodniej części Wysoczyzny Siedleckiej.
Słowa kluczowe: kostrzewa czerwona, odmiany, wschody, ocena bonitacyjna
Wprowadzenie
Trawniki stanowią jeden z waŜniejszych elementów krajobrazu. W procesie kształtowania
i rozwoju współczesnych miast odgrywają one między innymi istotną rolę, gdyŜ pełnią wielorakie
funkcje między innymi ekologiczną, uŜytkową i estetyczną oraz higieniczno-sanitarną [Czarnecki,
Sławińska 1984]. Znaczącym gatunkiem spośród licznych gatunków traw gazonowych przydatnych
do zakładania trawników jest kostrzewa czerwona [Prończuk i in. 2003]. Gatunek ten charakteryzuje
się wysokimi walorami uŜytkowymi, estetycznymi przy jednocześnie niskich wymaganiach
wodnych oraz siedliskowych [Golińska 2002]. Jednak niezaleŜnie od gatunków i odmian traw, trawnik
musi być odpowiednio zadbany i pielęgnowany, aby spełniał swoje funkcje. Kluczem do sukcesu jest
staranna i systematyczna pielęgnacja a takŜe odpowiedni dobór gatunków i odmian traw dla danego
siedliska [Gajda, Hempel 1997; Jankowski i in. 1999a]. Dlatego celem niniejszej pracy było
porównanie moŜliwości wschodów i wstępnej oceny bonitacyjnej w uŜytkowaniu muraw
trawnikowych załoŜonych na bazie wybranych odmian kostrzewy czerwonej.
Materiały i metody
Doświadczenia trawnikowe załoŜono w maju 2002 roku na trenie miasta Siedlce.
Jednostką doświadczalną były poletka o powierzchni 1m2 które zostały załoŜone w układzie split bloksplit plot w czterech powtórzeniach. Badaniami objęto jeden z podstawowych gatunków traw
gazonowych jaką jest kostrzewa czerwona Festuca rubra spp. Gatunek ten był reprezentowany przez
polską odmianę ADIO oraz trzy odmiany zagraniczne CORAIL, LIBANO, SIMONE zarejestrowane w
Rejestrze Odmian. Doświadczenie prowadzono na glebie oznaczonej według klasyfikacji
opracowanej przez Dobrzańskiego wytworzonej z piasku słabo gliniastego. Badana gleba
posiadała odczyn zasadowy zarówno w roztworze KCl jak i H20.
Wysiane odmiany kostrzewy czerwonej badane były na gruncie, który wzbogacony
został w poliakrylamid-AQUA-GEL P4 przeznaczony do magazynowania wody w podłoŜu oraz
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kondycjonowania gleby. PodłoŜe z dodatkiem superabsorbentu Aqua-Gel P4 oznaczono w pracy
jako -(S); bez dodatku superabsorbentu Aqua-Gel P4 -(BS). W prowadzonym doświadczeniu
stosowano umiarkowanie intensywną pielęgnację (tzw. Relaks). W okresie prowadzenia badań
warunki meteorologiczne były zróŜnicowane (tab.2). W roku badań oceniano wybrane cechy uŜytkowe
traw gazonowych (ogólny aspekt, zadarnienie, kolor, przezimowanie, doskonałość liścia).
Oceny tej dokonywano według metodyki IHAR [Prończuk 1993]. Stosowano 9-stopniową skalę
bonitacyjną. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej przeprowadzając analizę wariancji,
odpowiednią dla modelu split-blok. Dla istotnych źródeł zmienności (czynników i interakcji) dokonano
szczegółowego porównania średnich testem Tukey'a, przy poziomie istotności P≤0,05 [Trętowski
i Wójcik 1991].
Wyniki i dyskusja
Podstawowym warunkiem zwartego zadarnienia powierzchni trawiastej, zarówno w roku
siewu jak i w dalszych latach ich uŜytkowania zdaniem Rutkowskiej i Harkot [2002] są równomierne
wschody. Według Prończuka [1994] na przebieg poszczególnych faz rozwojowych mają wpływ
właściwości biologiczne poszczególnych gatunków traw (odmian), ich pochodzenie, jak równieŜ
zmiany warunków pogodowych w danym roku.
W roku załoŜenia doświadczenia wystąpiły niekorzystne warunki meteorologiczne
dla wschodów traw (tab.1). Przyczyną tego była bardzo mała suma opadów atmosferycznych
w maju tylko 24,2 mm jak równieŜ wysoka temperatura 16,7oC. W przeprowadzonych badaniach
stwierdzono zróŜnicowane wartości wschodzących roślin w zaleŜności od odmiany (tab.2). Spośród
badanych odmian istotnie największą liczbę siewek odnotowano dla odmiany Corail (95,9 szt/100
cm2). Jej wschody na poletkach z dodatkiem superabsorbentu były większe średnio o 23,1 szt/100 cm2
w stosunku do obiektów bez superabsorbentu. Z kolei polska odmiana Adio charakteryzowała się
istotnie najniŜszą liczbą siewek, dla której róŜnica wschodów w porównaniu z odmianą Corail
stanowiła prawie 60%. W przypadku odmiany Adio dodatek superabsorbentu spowodował
wzrost liczby siewek na powierzchni 100 cm2 o 12,3 sztuki. RównieŜ w badaniach przeprowadzonych
przez Sady i Domagałę [1995] stosowanie innego superabsorbentu o nazwie Ekogel M1 powodowało
wzrost liczby siewek badanych traw. Przypuszczalnie było to wynikiem poprawy warunków
wilgotnościowych spowodowanych działaniem hydroŜelu.
W przeprowadzonych badaniach na poletkach bez udziału superabsorbentu wschody odmiany
Adio kształtowały się na poziomie średnio 51,3 szt/100 cm2. Podobne wartości w odniesieniu do liczby
siewek na powierzchni 100 cm2 odnotowano w badaniach Grabowskiego i in.(2001), przy czym
w badaniach tych autorów w roku siewu panowały korzystne warunki meteorologiczne dla wzrostu
i rozwoju traw.
Badania własne potwierdziły pozytywny wpływ superabsorbentu Aqua-Gelu P4 na wschody
traw w murawach monokulturowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wariancji (tab.2)
stwierdzono istotny wpływ na wschody traw zarówno superabsorbentu, jak równieŜ odmian
kostrzewy czerwonej. Dodatek do podłoŜa Aqua-Gelu P4 spowodował wzrost liczby siewek średnio
o 15,9 szt/100 cm2.
Poznanie dynamiki zmian we wzroście i rozwoju roślin w roku siewu w odniesieniu zarówno
do gatunków (odmian), jak i mieszanek moŜe mieć zasadnicze znaczenie w dalszym uŜytkowaniu
trawników. Zdaniem Domańskiego i in. [1989] ogólny aspekt jest oceną, która wynika z interakcji
genotypu z czynnikami siedliska.
W roku siewu ogólny aspekt badanych odmian kostrzewy czerwonej zmieniał
się w poszczególnych miesiącach, jak równieŜ pod wpływem zastosowanego Aqua-Gelu P4
(tab.3). Uwzględniając miesiące badań niezaleŜnie od rodzaju podłoŜa stwierdzono, Ŝe najwyŜszą
istotnie średnią wartość ogólnego aspektu zaobserwowano we wrześniu (średnio 7,8°÷8,2°), nieco
niŜszą w sierpniu (6,9°÷7,6°) a najniŜszą w lipcu (3,9°÷5,1°). Natomiast interakcja sorbent x miesiąc
wykazała, Ŝe dodatek do podłoŜa superabsorbentu wpłynął istotnie na wartość ogólnego aspektu w lipcu.
Spośród badanych odmian (tab.4) najwyŜszą średnią wartością aspektu ogólnego charakteryzowała
się odmiana Corail (7,1°) uŜytkowana na podłoŜu bez superabsorbentu. Natomiast odmiany Adio,
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Simone i Libano lepiej prezentowały się na podłoŜu z superabsorbentem uzyskując wartość od 6,5°÷6,7°.
Taką samą wartość aspektu ogólnego dla odmiany Adio na koniec sezonu wegetacyjnego w roku siewu
odnotowano równieŜ w badaniach Domańskiego [1998]. Na poletkach z dodatkiem Aqua-Gelu P4
w przypadku odmian Adio, Libano, Simone w lipcu, (gdy murawy miały średnio najniŜszą wartość
ogólnego aspektu), wartość tej cechy wzrastała o ponad 1 punkt (w skali 1-9°), dając lepszy wygląd
estetyczny powyŜszych odmian (tab.3). Na stan ten mogły mieć wpływ warunki meteorologiczne
a zwłaszcza opady atmosferyczne. Z właściwości superabsorbentów wynika bowiem, iŜ chłoną one
i zatrzymują wodę [Johnson i Leah 1990] a oddają ją roślinom w momencie okresowych niedoborów.
Największy wpływ na wartość uŜytkową trawników wywiera zwarte i równomierne
zadarnienie [Domański 1998; Grabowski i in. 1999; Harkot i Czarnecki 1999; Jankowski i in.
1999a,b; Prończuk 1997]. Jak podają Rutkowska i Pawluśkiewicz [1996] jakość zadarnienia
w znacznym stopniu zaleŜy od warunków siedliskowych, stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych,
a takŜe od właściwego doboru gatunków i odmian do obsiewu trawników. Pod względem
zadarnienia, czyli pokrycia powierzchni przez rośliny w murawach monokulturowych
zaobserwowano podobne tendencje oceny odmian jak w przypadku ogólnego aspektu (tab.4). Najlepsze
zadarnienie miały murawy z wysianą odmianą Corail (średnio 7,1°). Uzyskanie przez tą odmianę
najlepszej oceny zadarnienia koresponduje z oceną jej pod względem liczby wschodów (tab.2),
co potwierdza, Ŝe o dobrym zadarnieniu trawników decydują między innymi równomierne
i szybkie wschody.
W roku siewu stwierdzono róŜnice w zadarnieniu (tab.3) w murawach monokulturowych
w aspekcie pomiarów dokonywanych w poszczególnych miesiącach. Istotnie najmniejsze zadarnienie
było w lipcu i wynosiło odpowiednio: 4,6 i 4,2°. Najlepsze zaś zadarnienie badanych muraw było
w październiku (średnio dla odmian 8,1°). W badaniach stwierdzono, Ŝe w miarę rozwoju traw
w analizowanym okresie wegetacji zadarnienie zwiększało się (tab.3).
Analizując wpływ zastosowanego superabsorbentu wykazano, Ŝe średnia wartość
zadarnienia muraw trawnikowych w całym okresie wegetacyjnym 2002 roku korzystniejsza była
w przypadku stosowania do podłoŜa superabsorbentu.
Zdaniem Grabowskiego [1999] i Jankowskiego [1999a,b] wynika, Ŝe najlepsze zadarnienie
otrzymywano po wysiewie mieszanek z duŜym udziałem odmian z grupy kostrzewy czerwonej.
Wydaje się, Ŝe na stan zadarnienia zarówno muraw monokulturowych w poszczególnych
miesiącach duŜy wpływ miały takŜe warunki meteorologiczne. Zdaniem Prończuka i in. [1997]
róŜnice występujące w zadamieniu trawników w roku siewu nie mają większego wpływu na później
oceniane cechy odmian (mieszanek), gdyŜ są one często eliminowane przez korzystne warunki
pogodowe.
Według wielu autorów m. in. Heckman i Hill [1993]; Skogley i Sawyer [1992] kolor, pomimo
Ŝe jest cechą bardzo waŜną u odmian trawnikowych, jest jednocześnie trudną do oceny, ze względu na jej
ogólny subiektywizm.
W obrębie badanych odmian kostrzewy czerwonej odnotowano małą zmienność
w kolorze (tab.4). Wszystkie odmiany uzyskały podobne oceny koloru wynoszące średnio od 7,1-7,4°.
Kolor badanych odmian zmieniał się w poszczególnych miesiącach badań (tab.3).
Najintensywniejszym zabarwieniem charakteryzowały się wszystkie badane odmiany kostrzewy
czerwonej we wrześniu (średnio 8,0°), natomiast w październiku zabarwienie muraw uległo istotnemu
pogorszeniu uzyskując średnio 6,3°. Dodatek Aqua-Gelu P4 do podłoŜa nie spowodował istotnie
lepszego zabarwienia u odmian w poszczególnych miesiącach (tab.3), jednak średnie wartości koloru na
poletkach z jego udziałem były nieco wyŜsze zwłaszcza dla odmiany Adio i Libano. Na podstawie
przeprowadzonej analizy wariancji stwierdzono ponadto istotną zaleŜność koloru od miesięcy,
jak równieŜ wysoce istotna okazała się interakcja superabsorbent x miesiąc (tab.3).
Wnioski
Wykazano pozytywny wpływ superabsorbentu Aqua-Gelu P4 na wschody traw
w murawach monokulturowych. Dodatek do podłoŜa Aqua-Gelu P4 spowodował wzrost liczby
siewek średnio o 15,9 szt/100 cm2.
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Spośród badanych odmian lepszą wartością aspektu ogólnego charakteryzowały się
odmiany Adio, Simone i Libano na podłoŜu z superabsorbentem .
W obrębie wysianych odmian kostrzewy czerwonej stwierdzono małą zmienność
zadarnienia. Najlepsze zadarnienie uzyskano na poletkach z wysianą odmianą kostrzewy
czerwonej Simone, a najsłabsze tworzyła odmiana Adio.
Dodatek Aqua-Gelu P4 do podłoŜa nie spowodował istotnie korzystniejszego zabarwienia
u odmian w miesiącach. Jednak średnia ocena tej cechy na poletkach z jego udziałem była nieco wyŜsza
u odmiany Adio i Libano.
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Abstract
Investigation was hugged red fescue (Festuca rubra spp.) which was represented by the
Polish variety ADIO and three foreign varieties CORAIL, LIBANO, SIMONE. The lawn experience
was put in May 2002 and was led in the three – year period of cultivation. The experimental unit
were the plots with surface 1m2 , which were put in the split - plot arrangement in four replicants.
The experience was led on the soil produced from faintly clay sand. It was applied AQUA-GEL
P4. -(S) and some plots without the addition -(BS). In led experiences moderately intensive
cultivation (called Relax) was applied. From among studied varieties better value of the aesthetical
aspect were characterizing for Adio, Simone and Libano on basis with
superabsorbent. Small
changeability of compactness was affirmed in the plots with the sowed varieties of red fescu.
The best compactness was on plots with the sowed Simone variety of red fescue, and the least
created the Adio variety. The Aqua-Gel P4 addition to basis did not cause the more significant
profitable colour for varieties in all months.
Key words: Red fescu, cultivars, germination, utility value
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Tabela.1

Warunki meteorologiczne z roku 2002 ze Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Siedlcach.
Średnia

Średnia

Rok

I

II

III

Średnie miesięczne temperatury powietrza (°C)
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

IV-X

roczna

2002

1,5

3,5

4,3

8,5

16,7

16,9

20,8

20

12,8

7,1

3,9

-7,4

14,7
Suma

9,1
Suma

IV-X

roczna

59,2

32,9

6,8

292

465,5

Year
2002

Sumy opadów atmosferycznych (mm)
35,6

66,1

32,1

10,8

24,2

75,1

58,6

32,2

31,9

Tabela 2.
Wpływ superabsorbentu na wschody kostrzewy czerwonej (w szt/100cm2)
wysianej w siewie zystym
Rodzaj podłoŜa
BS
S
Średnia dla odmian
NIR0,05

Adio
51,3
63,6
57,4

Odmiany
Libano Corail Simone
59,6
84,4
65,8
75,1
107,5
78,6
67,4
95,9
72,2
Dla sorbentu 1,7
Dla odmian 10,3

Średnia
65,3
81,2
73,2

Wschody i ocena bonitacyjna monokultur trawnikowych kostrzewy czerwonej
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Tabela 3.
Ocena wybranych cech bonitacyjnych (w skali 9°) badanych poszczególnych muraw
w 2002 roku w aspekcie zastosowanego superabsorbentu

5,1
7,6
8,2
6,7
6,9

NIR0,05 dla miesięcy 0,59
Dla interakcji sorbent x miesiąc 0,84
Zadarnienie
Libano
Corail
Odmiany Adio
PodłoŜe BS S x BS S x BS S x
VII 3,4 5,2 4,3 4,2 4,9 4,6 5,9 5,1 5,5
VIII 6,7 8,2 7,5 7,6 7,6 7,6 7,5 7,2 7,4
IX 6,9 7,4 7,2 7,0 7,4 7,2 7,4 7,4 7,4
X 8,1 8,6 8,4 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0
Średnia 6,3 7,4 6,9 6,7 7,0 6,9 7,2 6,9 7,1

Simone
BS S
3,5 4,6
7,4 8,1
6,4 7,2
7,9 7,6
6,3 6,9

Miesiące

x

4,2
6,9
8,1
6,7
6,4

x

Miesiące

Adio
BS S
3,5 4,8
6,6 7,1
8,0 8,1
7,2 6,1
6,3 6,5

Ogólny aspect
Libano
Corail
BS S x BS S
3,4 4,9 4,2 5,2 4,9
7,5 7,4 7,5 8,2 7,0
8,0 7,6 7,8 8,4 7,9
7,2 6,9 7,1 6,6 6,7
6,5 6,7 6,6 7,1 6,6

Simone
BS S
3,1 4,7
7,0 7,2
7,6 8,0
7,0 6,2
6,2 6,5

Odmiany
PodłoŜe
VII
VIII
IX
X
Średnia

Miesiące

Odmiany
PodłoŜe
VII
VIII
IX
X
Średnia

Adio
BS S
7,2 7,7
7,5 7,7
8,0 8,0
5,5 6,5
7,1 7,5

NIR0,05 dla miesięcy 0,44
Kolor
Libano
Corail
x BS S x BS S
7,5 7,1 7,6 7,4 8,0 6,6
7,6 7,2 7,5 7,4 7,7 6,7
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
6,0 7,0 6,5 6,8 5,0 6,5
7,3 7,3 7,4 7,4 7,2 7,0
NIR0,05 dla miesięcy 0,65

x

7,3
7,2
8,0
5,8
7,1

Superabsorbent [S]; without superabsorbent [BS]
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Simone
BS S
7,5 7,7
6,2 6,0
8,0 8,0
7,0 7,0
7,2 7,2

x

3,9
7,1
7,8
6,6
6,4

x

4,1
7,8
6,8
7,8
6,6

x

7,6
6,1
8,0
7,0
7,2

ZróŜnicowanie sytuacji dochodowej gospodarstw
ekologicznych w Polsce
Justyna Kołyska

Streszczenie
W Polsce rozwój rolnictwa ekologicznego moŜna zaliczyć do problemów rolnictwa XXI
wieku. Dynamiczny wzrost liczby polskich gospodarstw ekologicznych w bieŜącym stuleciu jest
spowodowany między innymi chęcią osiągania wyŜszych zysków niŜ w gospodarstwach
konwencjonalnych, co jest moŜliwe dzięki wsparciu z budŜetu UE. Celem opracowania było
ukazanie zakresu zróŜnicowania sytuacji dochodowej gospodarstw ekologicznych w Polsce
w zaleŜności od typu i wielkości gospodarstwa.
Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, gospodarstwo ekologiczne, dochód, zróŜnicowanie
dochodowe
Wprowadzenie
Rozwój rolnictwa ekologicznego, pomimo iŜ zapoczątkowany w poprzednim stuleciu,
moŜna uznać za problem rolnictwa XXI wieku, zwłaszcza w Polsce. Właśnie od początku XXI
wieku w Polsce powstają liczne stowarzyszenia i kluby propagujące ekorolnictwo a coraz
większa liczba gospodarstw preferuje agrotechnikę opartą na zasadach rolnictwa naturalnego
produkując Ŝywność ekologiczną.
W naszym kraju istnieją dogodne warunki do rozwoju tego rolnictwa ekologicznego.
Czyste środowisko, niskie zuŜycie pestycydów i nawozów sztucznych oraz wysoki udział osób
zatrudnionych w rolnictwie są elementami ułatwiającymi przestawienie gospodarstw z produkcji
konwencjonalnej na ekologiczną [Łukomska 2007]. Pomimo to, do 1999 r. zainteresowanie
rolnictwem ekologicznym było niewielkie. W tym czasie w Polsce istniało zaledwie 555
gospodarstw ekologicznych a w 2000 r. juŜ 1448 gospodarstw, co oznacza wzrost 2,6 – krotny
(rys. nr 1).
Ogromne moŜliwości dla polskiego rolnictwa ekologicznego stworzyło wejście naszego
kraju w struktury Unii Europejskiej i otwarcie na wielomilionowy zachodni rynek konsumentów,
coraz częściej preferujących Ŝywność zdrową i bezpieczną [Ardanowski 2004]. Istotnym
czynnikiem ułatwiającym prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi jest takŜe wsparcie
finansowe, dlatego od roku 2004, kiedy to Polska została członkiem Wspólnot i została objęta
unijnymi instrumentami wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, widoczny jest kolejny
wyraźny wzrost liczby gospodarstw i powierzchni uŜytków rolnych związanych z produkcją
metodami ekologicznymi. W 2004 r. liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce przekroczyła
3700, co stanowiło 260% liczby z roku 2000. Kolejne lata członkostwa Polski w Unii
Europejskiej przyniosły dynamiczny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych do 11887 w 2007
r. (rys. 1). Oznacza to przyrost o 316% w porównaniu do roku 2004 oraz o 821% w porównaniu
do roku 2000. Wśród tej liczby gospodarstw 4502 posiadają certyfikat zgodności z zasadami
produkcji ekologicznej (38% gospodarstw ekologicznych), co oznacza, iŜ podlegają one stałej
kontroli, a produkty z tych gospodarstw spełniają wymogi Rozporządzenia 2092/91.
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Rys. 1. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 1990 - 2007
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno –
SpoŜ ywczych.

Największa liczba gospodarstw ekologicznych zlokalizowana jest w regionach
Małopolska i Pogórze oraz Mazowsze i Podlasie (najwięcej w województwach małopolskim,
podkarpackim i lubelskim) – tab. nr 1. Największy odsetek gospodarstw z certyfikatem
występuje równieŜ w regionie Małopolska i Pogórze – ponad 45%.
Tabela 1.
Liczba gospodarstw i powierzchnia ekologicznych uŜytków rolnych
w 2007 r. w Polsce i w jej regionach.
Obszar

liczba gospodarstw
ekologicznych

powierzchnia ekologicznych uŜytków
rolnych w ha

z certyfikatem

ogółem

z certyfikatem

ogółem

763

2468

61271

137835

WIELKOPOLSKA I ŚLĄSK

448

1339

21673

40427

MAZOWSZE I PODLASIE

1308

3704

26656

55373

MAŁOPOLSKA I POGÓRZE

1983

4376

33487

52245

POMORZE I MAZURY

Polska
4502
11887
143087
285880
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno –
SpoŜ ywczych.

Powierzchnia ekologicznych uŜytków rolnych w Polsce w 2007 r. wynosiła 285,88 tys.
ha, co stanowiło 1,77% wszystkich uŜytków rolnych w kraju. Największa powierzchnia zajęta
pod produkcję metodami ekologicznymi występowała w regionie Pomorze i Mazury – 137,8 tys.
ha (tab. nr 1). Tam teŜ występowały największe powierzchniowo gospodarstwa ekologiczne
(średnia powierzchnia gospodarstwa – 55,8 ha). Dla Polski średnia powierzchnia gospodarstwa
ekologicznego wynosiła 24 ha. Gospodarstwa z certyfikatem były statystycznie większe – średnia
powierzchnia kształtowała się na poziomie około 32 ha.
W naszym kraju najwięcej jest gospodarstw ekologicznych o typie rolniczym mieszany –
prawie połowa gospodarstw. Znaczny odsetek stanowią równieŜ gospodarstwa w typie uprawy
polowe. W strukturze gospodarstw ekologicznych aŜ 87% stanowią gospodarstwa o wielkości
ekonomicznej poniŜej 8 ESU. Dominują gospodarstwa małe i średniomałe o powierzchni
uŜytków rolnych pomiędzy 5 a 20 ha – 76% (tab. nr 2).
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Tabela 2.
Struktura gospodarstw ekologicznych w Polsce w 2007 r.

Struktura gospodarstw ekologicznych według
typu rolniczego
wielkości ekonomicznej
wielkości uŜytków rolnych
mieszane
47,35%
ESU < 4
44,62%
UR < 5
10,30%
uprawy polowe
27,89%
krowy mleczne
10,21%
4 ≤ ESU < 8
42,09%
5 ≤ UR < 10
39,99%
zwierzęta Ŝywe w syst.
8,91%
wypasowym
10 ≤ UR < 20
35,67%
8 ≤ ESU < 16
12,46%
uprawy trwałe
3,58%
20 ≤ UR < 30
8,77%
uprawy ogrodnicze
1,96%
16 ≤ ESU < 40
0,71%
30 ≤ UR < 50
2,80%
zwierzęta ziarnoŜerne
0,10%
40 ≤ ESU < 100
0,13%
UR ≥ 50
2,47%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN (Wyniki standardowe…).

Materiały i metody
Jednym z powodów podejmowania produkcji ekologicznej w gospodarstwach rolnych
jest chęć osiągania przez rolników wyŜszych dochodów. Wyniki badań przeprowadzonych przez
R. Redlichową dotyczące gospodarstw rolnych w Czechach wskazują, iŜ ogólnie rzecz biorąc
w latach 2001 – 2005 gospodarstwa ekologiczne znajdowały się w dobrej sytuacji finansowej,
która była porównywalna z sytuacją gospodarstw konwencjonalnych. Gospodarstwa ekologiczne
charakteryzowały się w tym okresie wyŜszą zyskownością i osiągały wyŜszą wartość dodaną niŜ
gospodarstwa konwencjonalne, co wynikało między innymi z wysokiego poziomu
subsydiowania produkcji ekologicznej [Redlichowa 2007].
W badaniach polskich gospodarstw z 2004 r. przeprowadzonych przez G. Nachtman i M.
śekało gospodarstwa ekologiczne uzyskały wyŜszą wartość dodaną w przeliczeniu
na gospodarstwo, na hektar UR i na osobę pełnozatrudnioną. Na taki wynik wpłynęły niŜsze
koszty produkcji oraz wyŜsza sumaryczna kwota dopłat do produkcji ekologicznej. Ponadto
w badanych gospodarstwach ekologicznych znaczną część produkcji tworzyła uprawa warzyw,
która jest bardziej rentowna od pozostałych upraw.
Wyniki badań nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, iŜ kaŜde gospodarstwo
prowadzące produkcję metodami ekologicznymi osiąga lepsze wyniki finansowe niŜ podobne
gospodarstwo konwencjonalne. Wśród gospodarstw ekologicznych istnieje bardzo duŜe
zróŜnicowanie w wysokości dochodu na gospodarstwo czy teŜ na osobę w nim pracującą.
Zazwyczaj lepsze wyniki związane są z lepszymi warunkami glebowymi czy to w przypadku
gospodarstw ekologicznych, czy teŜ konwencjonalnych. Celem opracowania było ukazanie
zakresu zróŜnicowania sytuacji dochodowej gospodarstw ekologicznych w Polsce w zaleŜności
od typu i wielkości gospodarstwa. Jako materiał badawczy wykorzystano dane dotyczące
gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną na potrzeby Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki śywnościowej za rok 2006. W próbie polskiego FADN znalazło się 138
gospodarstw ekologicznych. Wszystkie z nich posiadały certyfikat zgodności z zasadami
produkcji ekologicznej. Nie były one dobierane celowo i nie są reprezentatywne dla zbioru
gospodarstw ekologicznych w kraju. Klasyfikacja dokonana zgodnie z zasadami Wspólnotowej
Typologii Gospodarstw Rolnych na tak małej populacji gospodarstw sprawiła, iŜ w niektórych
typach produkcji oraz klasach wielkości ekonomicznej lub wielkości według powierzchni
uŜytków rolnych wystąpiły one w liczbie mniejszej niŜ 15. Dlatego wyniki badań przedstawione
są tylko dla grup obejmujących co najmniej 15 gospodarstw [Wyniki standardowe…2008].
Do określenia stopnia zróŜnicowania sytuacji dochodowej wykorzystano dwa parametry: dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego – w zł na 1 gospodarstwo oraz dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną rodziny (jednostkę przeliczeniową pracy
rodziny) w zł/FWU.

ZróŜnicowanie sytuacji dochodowej gospodarstw ekologicznych w Polsce
181
______________________________________________________________________________
Rezultaty badań
Na podstawie danych zgromadzonych od 138 polskich gospodarstw ekologicznych
obliczono, iŜ średni dochód na gospodarstwo wynosił w 2006 r. 35 564 zł a dochód na osobę – 21
665 zł. W zaleŜności jednak od typu oraz wielkości, badane gospodarstwa charakteryzowały się
znacznym zróŜnicowaniem dochodowym. W analizie ze względu na typ rolniczy uwzględniono
tylko trzy typy gospodarstw: typ uprawy polowe, zwierzęta Ŝywe w systemie wypasowym oraz
mieszany. Spośród nich zdecydowanie najwyŜszym dochodem charakteryzują się gospodarstwa
w typie rolniczym zwierzęta Ŝywe w systemie wypasowym, w których dochód na gospodarstwo
wyniósł średnio 58 141 zł a dochód na osobę – 33 597 zł. Gospodarstwa w typach uprawy
polowe i mieszanym osiągnęły podobny dochód na gospodarstwo – średnio około 32 400 zł.
Dochód na osobę w przypadku tych gospodarstw był bardziej zróŜnicowany i wynosił
odpowiednio 20 287 i 18 736 zł (rys. nr 2).
Rys. 2. Dochód w ekologicznym gospodarstwie rolnym w zaleŜności od typu rolniczego

mieszane
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN (Wyniki standardowe…)

Rys. 3. Dochód w ekologicznym gospodarstwie rolnym w
zaleŜności od wielkości ekonomicznej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN (Wyniki standardowe…)

Tak więc gospodarstwa w typie zwierzęta Ŝywe w systemie wypasowym osiągnęły w 2006
r. dochód średnio o około 80% wyŜszy niŜ gospodarstwa w pozostałych analizowanych typach.
Dochód na gospodarstwo był średnio o 63% wyŜszy a dochód na osobę o 55% wyŜszy
w porównaniu do średniej, natomiast w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach
polowych i produkcji mieszanej dochód był nieco niŜszy niŜ średni dla wszystkich badanych
gospodarstw.
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Dalsza analiza wykazała dodatnią zaleŜność pomiędzy wielkością ekonomiczną
gospodarstwa wyraŜoną w Europejskiej Jednostce Wielkości (ESU) a wysokością osiąganych
przez nie dochodów. Spośród gospodarstw bardzo małych (ESU<4), małych (4 ≤ ESU < 8) oraz
średniomałych (8 ≤ ESU < 16) największe dochody osiągały te ostatnie – 51 069 zł
na gospodarstwo oraz 28 526 zł na osobę rocznie (rys. nr 3). Dochód na gospodarstwo był w tym
przypadku wyŜszy o około 44% od średniej dla wszystkich gospodarstw, o 84% wyŜszy
od gospodarstw małych i 2,8 - krotnie wyŜszy niŜ w gospodarstwach bardzo małych. Dochód
na osobę był wyŜszy odpowiednio o 32%, 69% i 218%. Najmniejsze gospodarstwa osiągnęły
w 2006 r. dochód na gospodarstwo o połowę a dochód na osobę o 40% niŜszy niŜ wyniosła
średnia dla badanych gospodarstw.
Rys. 4. Dochód w ekologicznym gospodarstwie rolnym
w zaleŜności od powierzchni posiadanych uŜytków
rolnych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN (Wyniki standardowe…)

Podobna zaleŜność występuje w analizie gospodarstw pod względem powierzchni
posiadanych uŜytków rolnych, choć w tym przypadku róŜnice nie są juŜ tak znaczne. NajniŜsze
dochody osiągają najmniejsze powierzchniowo gospodarstwa (5 ≤ UR < 10 ha) – 19 396 zł na
gospodarstwo oraz 12 656 zł na osobę a najwyŜsze dochody – największe spośród analizowanych
gospodarstw (20 ≤ UR < 30 ha) – 37 666 zł na gospodarstwo oraz 24 145 zł na osobę rocznie
(rys. nr 4).
Dochody roczne uzyskane w gospodarstwach o powierzchni 20 – 30 ha są średnio o 94%
wyŜsze niŜ w gospodarstwach o powierzchni 5 – 10 ha ale tylko o 6% wyŜsze niŜ dochody
średnie dla wszystkich gospodarstw i 7% wyŜsze niŜ w gospodarstwach o powierzchni 10 – 20
ha uŜytków rolnych. Dochody na osobę są odpowiednio wyŜsze średnio o 90%, 11% i 20%.
Wnioski
Badane gospodarstwa ekologiczne charakteryzowały się w 2006 r. znacznym
zróŜnicowaniem dochodowym. W zaleŜności od typu prowadzonej działalności, wielkości
ekonomicznej oraz powierzchni posiadanych uŜytków rolnych, dochód na gospodarstwo
kształtował się w granicach od 18 047 zł do 58 141 zł a dochód na osobę od 12 656 zł do 33 597
zł rocznie.
Największe zróŜnicowanie dochodowe wystąpiło ze względu na typ produkcyjny.
Gospodarstwa w typie zwierzęta Ŝywe w systemie wypasowym osiągnęły w 2006 r. dochód
średnio o około 80% wyŜszy niŜ gospodarstwa w pozostałych analizowanych typach. W tej
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grupie dochód na gospodarstwo był średnio o 63% wyŜszy a dochód na osobę o 55%
w porównaniu do średniej obliczonej dla wszystkich badanych gospodarstw.
Analiza wykazała dodatnią zaleŜność pomiędzy wielkością ekonomiczną gospodarstwa
oraz powierzchnią posiadanych uŜytków rolnych a wysokością osiąganych przez nie dochodów.
Szczególnie niskie dochody osiągnęły w 2006 r. gospodarstwa o najmniejszej
powierzchni uŜytków rolnych (5 – 10 ha). oraz gospodarstwa o sile ekonomicznej poniŜej 4 ESU.
Ich dochody w 2006 r. były o prawie połowę niŜsze niŜ średnie dochody w całej badanej
zbiorowości.
Badane gospodarstwa ekologiczne nie były dobierane do analizy celowo i nie są
reprezentatywne dla zbioru gospodarstw ekologicznych w kraju, tak więc otrzymane wnioski nie
mogą być uogólniane na całą populację gospodarstw rolnych w Polsce.
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Abstract
We can include the development of ecological agriculture for problems of XXI century’s
agriculture in Poland. Dynamic growth of number of polish ecological farm in current century
is caused by wish of achieve higher profits than in conventional farms what is possible due
to support from EU budget. The aim of article was to examine the range of disparity of revenues
in ecological farms depending on type and largeness of farms.
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Wykorzystanie energii ziarna róŜnych odmian jęczmienia
w Ŝywieniu niosek kur mięsnych11
Olga Lasek, Jan Barteczko
Streszczenie
Celem doświadczenia było określenie wartości pokarmowej oraz stopnia wykorzystania
energii i azotu ziarna róŜnych odmian jęczmienia (Poldek, Bryl, Blask, Stratus, Boss, Antek)
u niosek kur mięsnych. Doświadczenie przeprowadzono na 30 kurach mięsnych linii Ross 308
(od 26 do 27 tygodnia Ŝycia). Badania strawnościowo-bilansowe przeprowadzono metodą
klasyczną. Strawność białka oznaczono metodą azotu-α-aminowego. W toku badań
strawnościowo-bilansowych oznaczono bilans i retencję azotu, zawartość energii strawnej (ES)
i energii metabolicznej z poprawką na zerowy bilans azotu (EMN) oraz poziom wykorzystania
energii przez nioski kur mięsnych (ES/EB, EM/EB, EMN/EB).
Analiza składu chemicznego ziarna róŜnych odmian jęczmienia wykazała zróŜnicowanie
w zawartości podstawowych składników pokarmowych, skrobi, węglowodanów rozpuszczalnych
w wodzie oraz frakcji włókna detergentowego i pokarmowego. Zmienność składu chemicznego
ziarna róŜnych odmian jęczmienia wpłynęła na poziom trawienia składników pokarmowych,
wykorzystanie azotu i energii przez nioski kur mięsnych (P<0,05). Obserwowano negatywny
wpływ zawartość włókna surowego, frakcji włókna pokarmowego i detergentowego na poziom
wykorzystania energii i białka przez kury mięsne Ŝywione ziarnem róŜnych odmian jęczmienia.
Bilansując mieszanki paszowe dla niosek kur mięsnych naleŜy uwzględniać wartość pokarmową
danej odmiany jęczmienia, a nie tabelaryczną wartość dla gatunku zboŜa.
Słowa kluczowe: kury mięsne, odmiany jęczmienia, frakcje włókna, wykorzystanie energii
i azotu, strawność
Wprowadzenie
ZboŜa są podstawową paszą stosowaną w Ŝywieniu drobiu. Pomimo zbliŜonego składu
chemicznego, przydatność poszczególnych zbóŜ jest zróŜnicowana. Zmienna wartość
pokarmowa spowodowana jest przede wszystkim obecnością składników antyodŜywczych
(węglowodany nieskrobiowe, włókno surowe), które ograniczają wykorzystanie składników
pokarmowych i energii. Pszenica i jęczmień są jednym z najtańszych źródeł energii dla drobiu,
jednakŜe ilość jęczmienia powinna być ograniczana ze względu na zawartość NSP i β−glukanów
[Saki 2005]. Zastępując w Ŝywieniu drobiu ziarno pszenicy ziarnem jęczmienia naleŜy zwracać
uwagę na zawartość w mieszance nie tylko energii i białka ogólnego, ale szczególnie włókna
surowego [Hetland i Svihus 2001]. Wykorzystanie ziarna zbóŜ zaleŜy w głównej mierze od ilości
i rodzaju polisacharydów nieskrobiowych (NSP) zawartych w ścianie komórkowej.
Polisacharydy nieskrobiowe powodują zwiększenie lepkości treści pokarmowej jelit, utrudniają
dyfuzję enzymów trawiennych, przez co obniŜają wchłanianie składników pokarmowych.
[Yin i in. 2001]. Między wartością energetyczną mieszanki z duŜą zawartością frakcji włókna,
a uzyskiwanymi efektami produkcyjnymi, nie zawsze występuje zaleŜność prostoliniowa
[Hetland i in. 2002]. Dlatego szczególnie waŜne jest oznaczenie zawartości energii metabolicznej
i współczynników strawności składników pokarmowych w mieszance z udziałem pasz
włóknistych [Hetland i in. 2003]. Wzrost o 1% zawartości włókna surowego w mieszance
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(powyŜej zalecanego poziomu) obniŜa o około 4% współczynnik wykorzystania energii
[Barteczko 1988].
Celem doświadczenia było określenie wartości pokarmowej oraz stopnia wykorzystania
energii i azotu ziarna róŜnych odmian jęczmienia u niosek kur mięsnych..
Materiały i metody
Doświadczenie przeprowadzono na 30 nioskach kur mięsnych linii Ross 308 (od 26
do 27 tygodnia Ŝycia). Kury podzielono na 6 grup po 5 sztuk i Ŝywiono ziarnem róŜnych odmian
jęczmienia: Poldek, Bryl, Blask, Stratus, Boss, Antek, z dodatkiem mineralno- witaminowym
(10%). Badania strawnościowo-bilansowe przeprowadzono metodą klasyczną. Strawność białka
oznaczono metodą azotu-α-aminowego [Pahle i in. 1985 w modyfikacji Barteczko i in. 1993].
W toku badań strawnościowo-bilansowych oznaczono bilans i retencję azotu, zawartość energii
strawnej (ES) i energii metabolicznej z poprawką na zerowy bilans azotu (EMN) oraz
wykorzystanie energii przez kury mięsne (ES/EB, EM/EB, EMN/EB). Do obliczeń wykorzystano
następujące równania:
ES = EB – Ekm + Em [kcal];
Em = (Nkm – Nk) · 8,73 [kcal]
- gdzie: ES- energia strawna; EB- energia brutto; Ekm- energia kałomoczu ; Em- energia moczu;
Nkm- azot kałomoczu; Nk- azot kału
EM = EB - Ekm
EMN= EM- (BN ⋅ 8,73)
- gdzie: EM- energia metaboliczna; Ekm- energia kałomoczu; EMN- energia metaboliczna
poprawiona na zerowy bilans azotu; BN- bilans azotu; (BN ⋅ 8,73)- poprawka energetyczna
(bilans azotu w g pomnoŜony przez współczynnik 8,73 kcal) [Barteczko 2003]
W ziarnie róŜnych odmian jęczmienia oznaczono podstawowe składniki chemiczne
[AOAC 1995]. Ponadto oznaczono zawartość skrobi [Faisant i in. 1995], cukrów
rozpuszczalnych w wodzie, frakcje włókna detergentowego NDF (neutralne włókno
detergentowe), ADF (kwaśne włókno detergentowe) i ADL (kwaśna lignina detergentowa)
[Goering i Van Soest 1970] oraz zawartość włókna pokarmowego IDF (nierozpuszczalne włókno
pokarmowe) i SDF (rozpuszczalne włókno pokarmowe) [Englyst i Cumming 1988].
Analizy statystyczne wykonano w programie Statistica 7.1. Wykorzystano
jednoczynnikową analizę wariancji. W celu stwierdzenia róŜnic pomiędzy średnimi wartościami
dla grup zastosowano test Duncana, przy poziomie istotności α= 0,05.
Wyniki i omówienie
Analiza składu chemicznego ziarna róŜnych odmian jęczmienia wykazała zróŜnicowanie
w zawartości podstawowych składników pokarmowych, skrobi, węglowodanów rozpuszczalnych
w wodzie oraz frakcji włókna detergentowego i pokarmowego (Tabela 1). RóŜnice w zawartości
białka ogólnego między odmianami wynosiły ok. 2,6%, Najmniej białka zawierała odmiana
Poldek (115,6 g/kg SM), a najwięcej odmiana Antek (142,5 g/kg SM). Średnia zawartość
tłuszczu surowego w analizowanych odmianach wyniosła 22,51 g/kg SM,
a róŜnice między odmianami stanowiły 1,6% (od 1,65 do 2,94%). Największe zróŜnicowanie
odnotowano w zawartości skrobi (12,8%), od 377,0 do 504,6 g/kg SM. Poziom energii brutto
(EB) róŜnił się między odmianą Antek (4448 kcal/kg SM) a odmianą Blask (4360 kcal/kg SM)
jedynie o 88 kcal. Ziarno o najwyŜszej zawartości EB zawierało najwięcej białka ogólnego,
średnią zawartość tłuszczu surowego, skrobi i cukrów rozpuszczalnych w wodzie.
Zmienność składu chemicznego ziarna róŜnych odmian jęczmienia wpłynęła na poziom
trawienia składników pokarmowych, wykorzystanie azotu i energii przez kury mięsne. Analiza
statystyczna wykazała istotne róŜnice (P<0,05) w strawności tłuszczu surowego, bilansie
i retencji azotu oraz zawartości ES, EM, EMN. Białko ogólne było trawione na poziomie 82,71%,
tłuszcz surowy − 70,59%, a bezazotowe związki wyciągowe − 86,76% (Tabela 2). Białko
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jęczmienia odmiany Stratus było najgorzej trawione przez nioski kur mięsnych. NajniŜszy
współczynnik strawności białka (81,32%) u tej odmiany mógł być spowodowany najwyŜszą
zawartością włókna surowego (55,45 g/kg SM), włókna pokarmowego (220,76 g/kg SM) oraz
frakcji włókna detergentowego ADL (7,70 g/ kg SM) oraz NDF (249,71 g/kg SM). Badania
bilansu azotu pozwoliły na prześledzenie jego przemian w organizmie kur (Tabela 3). Ilość azotu
zatrzymanego w ciele (BN) obliczono jako róŜnicę między ilością azotu pobranego (N pobrany),
a sumą ilości azotu wydalonego w kale i w moczu. NajniŜszą retencję azotu (23,29%)
odnotowano u kur Ŝywionych ziarnem odmiany Stratus.
Odmiana Poldek zawierająca najmniej: białka ogólnego, tłuszczu surowego (17,12 g/kg
SM) oraz cukrów rozpuszczalnych w wodzie (37,35 g/kg SM) w konsekwencji zawierała
najmniej EMN. Współczynnik strawności energii (ES/EB, %), określający tą część energii brutto,
która została strawiona przez ptaki, wahał się w granicach od 70,59 (gr. I – Poldek) do 78,99%
(gr. III – Blask) (P<0,05). Wynika z tego, Ŝe nioski kur mięsnych z grupy I wydalały najwięcej
energii w kale, a z grupy III najmniej. Miernikiem stopnia wykorzystania energii brutto paszy na
cele metaboliczne organizmu jest współczynnik metaboliczności (EMN/EB, %). NajwyŜszą
wartość współczynnika odnotowano w grupie V (Startus) – 75,79%, a najniŜszą w grupie I
(Poldek) – 68,24% (P>0,05). Wynika z tego, Ŝe nioski kur mięsnych z grupy I wydalały
najwięcej energii w kałomoczu (tab. 4).
Dyskusja
Zawartości składników pokarmowych i energii w ziarnie jęczmienia zaleŜał od jego
odmiany. Villamide i in. [1997] oznaczyli zawartość składników pokarmowych w ośmiu
hiszpańskich odmianach jęczmienia i stwierdzili duŜe róŜnice w zawartości tych samych
składników pokarmowych w róŜnych jego odmianach. Średnia zawartość białka ogólnego
wyniosła 129,9 g/kg SM, włókna surowego 47,25 g/kg SM, a energii brutto 4377 kcal/kg SM.
Zawartość tych składników była zbliŜona do wartości uzyskanej w badaniach własnych. Średnia
zawartość tłuszczu surowego w badaniach Villamide i in. [1997] wyniosła 16,25 g/kg SM i była
niŜsza o 25% od średniej zawartości tłuszczu w badanych odmianach, natomiast zawartość skrobi
(586 g/kg SM) była wyŜsza o 22% od średniej wartości uzyskanych w badaniach własnych.
Laterme i in. [2000] porównali skład 5 niemieckich odmian jęczmienia i równieŜ uzyskali
zróŜnicowanie w zawartości składników pokarmowych między odmianami, które były zbliŜone
do wyników uzyskanych w doświadczeniu własnym. Według Wiewióry [2006] istnieje dodatnia
korelacja pomiędzy zawartością białka i włókna oraz ujemna pomiędzy zawartością skrobi
i białka oraz skrobi i włókna. W badanej odmianie Poldek zauwaŜono podobną tendencję. Ziarno
tej odmiany zawierało najmniej białka i włókna surowego a najwięcej skrobi.
Na poziom trawienia składników pokarmowych wpływają czynniki związane
ze zwierzęciem i z rodzajem paszy oraz wielkością dawki. Do czynników zaleŜnych
od zwierzęcia zalicza się przede wszystkim: gatunek, rasę, wiek, płeć, stan fizjologiczny, stan
zdrowia i temperaturę otoczenia. Do czynników zaleŜnych od paszy naleŜy przede wszystkim jej
skład chemiczny, sposób przygotowania oraz wielkość pobrania [Jamroz 2004]. ZróŜnicowana
wartość pokarmowa ziarna jęczmienia wpłynęła na stopień wykorzystania składników
pokarmowych i energii przez nioski kur mięsnych. Lazaro i in. [2003] uzyskali wyŜszy o 15%
współczynnik strawności tłuszczu surowego mieszanek z 50% udziałem jęczmienia uzyskanych
na nioskach w wieku 45 tygodni, w porównaniu do wyników własnych. Prawdopodobnie róŜnica
ta wynika z zastosowania mieszanki, zamiast ziarna, a takŜe z wpływu wieku na poziom
trawienia tłuszczu u drobiu. Średni współczynnik strawności białka oraz tłuszczu uzyskany
w badaniach własnych był o 10% wyŜszy w porównaniu z wartościami podanymi
w Europejskich Tabelach Energetycznych dla Drobiu [1989] natomiast poziom trawienia
bezazotowych substancji wyciągowych był podobny. RóŜnice te były spowodowane wyŜszą
zawartością włókna surowego w odmianach jęczmienia uwzględnionych w Europejskich
Tabelach Energetycznych dla Drobiu [1989]. Negatywny wpływ włókna surowego, frakcji
włókna pokarmowego oraz detergentowego na strawność składników pokarmowych
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potwierdzają wyniki badań Hetlanda i in. [2003], Saki [2005] i Yin i in. [2001]. Dodatkowo
badania Campbella [1986[ i Barteczko [1988] dowodzą, Ŝe strawność składników pokarmowych
jest bardziej skorelowana z zawartością niektórych frakcji strukturalnych ścian komórkowych,
niŜ z zawartością włókna surowego w mieszance.
Zmienność w składzie chemicznym ziarna róŜnych odmian jęczmienia wpłynęła
na wystąpienie róŜnic w zawartości energii metabolicznej (EMN), a takŜe na stopień
wykorzystania energii (EMN/EB). Energia brutto nie nadaje się do stosowania jako miernik
w energetycznym wartościowaniu pasz, ze względu na duŜe zróŜnicowanie w jej strawności
i wykorzystaniu, jest jedynie podstawowym wskaźnikiem analitycznym [Barteczko i Koreleski
1990; Barteczko 2003]. Energia metaboliczna zuŜywana jest na procesy związane
z zapotrzebowaniem bytowym i produkcyjnym. Ten system energii jest powszechnie stosowany
w energetycznym wartościowaniu pasz dla drobiu. W badanych odmianach jęczmienia zawartość
energii metabolicznej z poprawką na zerowy bilans azotu kształtowała się na podobnym
poziomie, jak w badaniach, Rutkowskiego [1996] i Lazaro i in. [2003], ale jest niŜsza
od oznaczonej przez Villamide i in. [1997] i Palander i in. [2001] gdzie uzyskana zawartość EMN
w ziarnie jęczmienia odpowiada wartości podanej w Normach śywienia Drobiu [2005].
Podsumowując, stosując ziarno jęczmienia w Ŝywieniu niosek kur mięsnych naleŜy
zwracać uwagę na wartość pokarmową danej odmiany jęczmienia.
Wnioski
1.

2.
3.

4.

Zawartość podstawowych składników pokarmowych, skrobi, węglowodanów
rozpuszczalnych w wodzie oraz frakcji włókna pokarmowego i detergentowego w ziarnie
jest zróŜnicowana i zaleŜy od ziarna róŜnych odmian jęczmienia.
Wykorzystanie azotu i energii oraz poziom trawienia składników pokarmowych u niosek
kur mięsnych zaleŜało od składu chemicznego ziarna róŜnych odmian jęczmienia.
Stwierdzono negatywny wpływ zawartość włókna surowego, frakcji włókna
pokarmowego i detergentowego na poziom wykorzystania energii i białka ziarna róŜnych
odmian jęczmienia u niosek kur mięsnych.
Bilansując mieszanki paszowe dla niosek kur mięsnych naleŜy uwzględniać wartość
pokarmową danej odmiany jęczmienia, a nie tabelaryczną wartość dla gatunku zboŜa.
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Abstract
The aim of the study was to determine nutritive value and energy utilization, nitrogen
balance and retention of different barley cultivars (Poldek, Bryl, Blask, Stratus, Boss, Antek) in
breeder hens. The experiment was carried out on thirty breeder hens line Ross 308 at the age of
26-27 weeks old. Iv-vivo digestibility was measured by standard method. Crude protein
digestibility was calculated using the α-amino nitrogen method (N-α-NH2). During digestibility
trial nitrogen balance and retention and digestible energy (DE) were measured and apparent
metabolizable energy corrected to zero nitrogen balance (AMEN). Furthermore was determined
energy utilization (DE/GE, AME/GE, AMEN/GE)
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The contents of basic nutrients, starch, water soluble carbohydrates as well as dietary and
detergent fibre fractions were different among cultivars. Varied nutritive value of barley grains
influence on digestibility, energy utilization and nitrogen balance in breeder hens (P<0,05). High
contents of detergent fibre (NDF or ADF) and dietary fibre (TDF) decrease the utilization of
nutrients and energy in breeder hens fed different cultivar of barley. In conclusions, it is
recommended in diet formulation for breeder hen to take into the consideration the nutritive value
(chemical composition and AMEN content) of barley grain cultivar.
Tabela 1.
Zawartość składników pokarmowych (g/kg) i energii brutto (EB)
w suchej masie ziarna róŜnych odmian jęczmienia.
Wyszczególnienie
Substancja
organiczna
Popiół surowy

Poldek

Bryl

Blask

Odmiana jęczmienia
Stratus
Boss Antek

Średnio

Min –Max

978,74

977,64

978,14

977,12

977,60

975,84–978,74

978,11 975,84

21,26

22,36

21,86

22,88

21,89

24,16

22,40

21,26–24,16

Białko ogólne

115,61

123,27

124,40

125,50

132,52 142,45

127,29

115,61–142,45

Tłuszcz surowy

17,12

24,08

24,63

16,46

29,38

23,36

22,51

16,46–29,38

Włókno surowe
Związki
bezazotowe
wyciągowe
Skrobia
Cukry
rozpuszczalne.
w wodzie
ADF

38,73

41,85

47,07

55,45

45,06

41,88

45,01

38,73–55,45

807,29

788,44

782,05

779,71

771,15 768,15

782,80

768,15–807,29

504,60

377,02

498,62

485,64

457,94 480,73

467,42

377,02–504,60

37,35

45,29

38,43

79,03

44,37

67,66

52,02

37,35–79,03

56,77

63,52

61,68

61,87

69,60

69,04

63,75

56,77–69,60

7,49

6,56

ADL

6,09

5,62

6,90

7,70

6,73

5,62–7,70

NDF

222,13

201,58

234,87

249,71

232,66 203,66

224,10

201,58–249,71

IDF

152,84

157,09

166,74

166,36

158,56 167,41

161,50

152,84–167,41

SDF
Energia brutto,
kcal/kg SM
Energia brutto,
MJ/kg SM

50,79

49,88

45,91

54,40

60,04

34,52

49,26

34,52–60,04

4383

4365

4360

4392

4371

4448

4387

4360–4448

18,34

18,26

18,24

18,38

18,29

18,61

18,35

18,24–18,61

Tabela 2.
Współczynniki strawności składników pokarmowych ziarna róŜnych
odmian jęczmienia u kur mięsnych (%).

Sucha masa

Poldek
I
67,96

Bryl
II
73,14

Odmiana jęczmienia
Blask
Stratus
III
IV
75,01
73,21

Boss
V
70,47

Antek
VI
74,00

Substancja organiczna

71,10

76,39

77,59

75,62

74,50

77,00

Białko ogólne

82,46

83,47

83,66

81,32

82,36

82,98

55,39bc

71,48ac

79,01a

83,62a

81,90a

52,16b

85,87

88,65

Wyszczególnienie

Tłuszcz surowy

Związki bezazotowe wyciągowe
81,65
88,46
88,44
87,45
a, b, c
– średnie w rzędach oznaczone róŜnymi literami róŜnią się istotnie dla P< 0,05
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Tabela 3.
Przemiany azotu u kur mięsnych Ŝywionych ziarnem róŜnych odmian jęczmienia
Odmiana jęczmienia
Wyszczególnienie

Poldek

Bryl

Blask

Stratus

Boss

I

II

III

IV

V

Antek
VI

N pobrany, g

3,03

3,15

3,36

2,42

3,87

3,39

N wydalony, g

2,23

2,23

1,98

1,86

2,22

1,97

− w kale

0,52

0,53

0,55

0,45

0,68

0,57

− w moczu

1,38

1,70

1,73

0,83

1,82

1,39

N strawiony, g

2,51

2,62

2,81

1,97

3,19

2,81

BN, g

0,80bc

0,92c

1,39a

0,56b

1,65a

1,42a

Rnog, %

26,25a

29,85a

41,27b

23,29a

42,43b

41,99b

a

a

b

a

b

50,66b

RNwł, %
31,81
35,64
49,45
28,60
51,45
a, b, c
– średnie w rzędach oznaczone róŜnymi literami róŜnią się istotnie dla P< 0,05
BN- bilans azotu; RNog- retencja ogólna (N zatrzymany/N pobrany); RNwł- retencja właściwa
(N zatrzymany/N strawiony)

Tabela 4.
Wykorzystanie energii przez kury mięsne Ŝywione ziarnem róŜnych odmian jęczmienia.
Odmiana
Wyszczególnienie
EB, kcal/kg
MJ/kg
ES, kcal/kg
MJ/kg
EM, kcal/kg
MJ/kg
EMN, kcal/kg
MJ/kg

Poldek

Bryl

Blask

Stratus

Boss

Antek

I

II

III

IV

V

VI

3458

3491

3505

3480

3504

3497

14,47

14,61

14,67

14,56

14,66

14,63

2441b

2698a

2768a

2708a

2649ab

2727a

10,21

11,29

11,58

11,33

11,09

11,41

2389a

2633ab

2705b

2666ab

2586ab

2667ab

10,00

11,02

11,32

11,16

10,82

11,16

2360a

2596ab

2655b

2638ab

2530ab

2606ab

9,87

10,86

11,11

11,04

10,59

10,91

ES/EB, %

70,59a

77,29ab

78,99b

77,80ab

75,62ab

77,98ab

EM/EB, %

69,09

75,42

77,19

76,61

73,82

76,28

EMN/EB, %
68,24
74,37
75,74
75,79
72,22
74,54
a, b,
– średnie w rzędach oznaczone róŜnymi literami róŜnią się istotnie dla P< 0,05
EB- energia brutto; ES- energia strawna; EM- energia metaboliczna; EMN- energia metaboliczna
z poprawką na zerowy bilans azotu
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Działanie popiołu z węgla kamiennego
na dynamikę glinu w roślinach i glebie
Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak

Streszczenie
W Polsce, kraju opartym na energetyce bazującej na paliwach stałych, problem odpadów
paleniskowych staje się coraz dokuczliwszy. Rolnicza utylizacja popiołów z węgla kamiennego
jest wciąŜ kontrowersyjna i wzbudza obawy. Badania nad rolniczym wykorzystaniem popiołu
z węgla kamiennego dotyczyły ich przydatności dla biologicznej rekultywacji, melioracyjnego
działania, oddziaływania na fizyczne i chemiczne właściwości gleb, oraz ich wpływu na
plonowanie roślin, jak równieŜ ich skład chemiczny. NawoŜenie roślin umiarkowanymi dawkami
popiołu najczęściej zwiększało ich plonowanie. Zawartość w popiołach niebezpiecznych
i szkodliwych pierwiastków skłania jednak do rozwagi w ich stosowaniu. Brak jest bowiem
pełnej jasności, czy i w jakim stopniu przechodzą one do roślin i rzutują na wartość
konsumpcyjną i paszową zebranych plonów.
Doświadczenie ścisłe polowe załoŜono na terenie gminy Lelis, powiat ostrołęcki,
w nieduŜej odległości od Elektrowni „Ostrołęka” na glebie kompleksu 6 – Ŝytniego słabego.
W 4-letnim doświadczeniu na poletkach o pow. 24 m2 zastosowano wzrastające dawki popiołu
od 100 do 800 t/ha oraz substancję organiczną w ilości 10 ton suchej masy na hektar w postaci
obornika bydlęcego, słomy Ŝytniej i kory drzewnej z drzewa sosnowego. W kolejnych latach
uprawiano: ziemniaki, owies, łubin, Ŝyto na zieloną masę, mieszankę motylkowato-trawiastą.
Stosowano nawoŜenie mineralne na przeciętnym poziomie. Próby materiału roślinnego i gleby
pobierano po kaŜdym zbiorze plonu z kaŜdego poletka, a następnie łączono w kombinację.
Po przygotowaniu prób oznaczano zawartość glinu w roślinie oraz w glebie.
Zastosowane dawki popiołu spowodowały zwiększenie w glebie całkowitej zawartości
glinu. Koncentracja tego składnika, malała w glebie z kolejnych lat badań.
Słowa kluczowe: popiół, rośliny, glin, nawoŜenie, materia organiczna
Wprowadzenie
Mimo poszukiwań nowych źródeł energii, jakimi mogą być energia jądrowa, ciepło
wnętrza Ziemi, fale morskie, biomasa czy samo Słońce, jeszcze przez wiele lat Polska będzie
korzystać z bogatych zasobów węgla kamiennego i brunatnego, stanowiących podstawowe
źródło energetyczne dla wszystkich gałęzi gospodarki. Ponad 90% energii elektrycznej w Polsce
pochodzi ze spalania węgla i w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na ten rodzaj
energii ilość uzyskiwanych popiołów będzie systematycznie wzrastać [MACIAK, LIWSKI,
1981; ANONYMOUS. 2004]
Masa popiołu lotnego i ŜuŜla, wytworzonych w roku 2000 w obiektach energetyki
zawodowej , według Emitora 2000 wynosiła 13 365,17 tys. ton popiołów lotnych i 1 863,64 tys.
ton ŜuŜli z węgli brunatnych i kamiennych. W roku 2004 według „Emitora 2004”
w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych wytworzono 13 457,30 tys. ton popiołów
lotnych i 2 238,30 tys. ton ŜuŜli oraz 1 286,90 tys. ton gipsu z odsiarczania spalin.
[WYDAWNICTWO AGENCJI RYNKU ENERGII 2000 i 2004]
Składowany na hałdach popiół zajmuje coraz większe obszary. Zalega on w Polsce
na powierzchni około 2300 ha podczas gdy jeszcze w roku 1979 zajmował tylko 1369 ha.
Odpady elektrowniane, w których popiół stanowi aŜ 85%, ze względu na właściwości
fizykochemiczne, wpływają ujemnie na naturalne środowisko człowieka, zwłaszcza gdy
są lokalizowane w pobliŜu duŜych skupisk miejskich.
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Według Emitora 2004 w roku 2004 wykorzystano gospodarczo:
- 1 583,50 tys. ton popiołu z węgla kamiennego do produkcji materiałów budowlanych
- 763,0 tys. ton popiołu do produkcji cementu
- 286,80 tys. ton popiołu do budowy dróg
- 3 106,30 tys. ton popiołu w górnictwie
- 887,90 tys. ton popiołu w innych kierunkach.. [SZWED. 1985; WYDAWNICTWO
AGENCJI RYNKU ENERGII 2000 i 2004]
Utylizacja popiołu lotnego i ŜuŜla stanowi problem nie tylko w Polsce, ale i we
wszystkich krajach, które oparły energetykę na paliwie węglowym. Jak dotąd nikt tego
zagadnienia definitywnie nie rozwiązał. W niektórych wysoko rozwiniętych krajach
wykorzystanie tych odpadów dochodzi jednakŜe do poziomu 60 – 70 % w stosunku do ich
ogólnej ilości [SAUERBECK. 1985; HERMAN . 1997]
Dla miasta Ostrołęki zagospodarowanie popiołu z węgla kamiennego jest nieprzerwanie
aktualne od czasu zlokalizowania tu Zespołu Elektrowni „Ostrołęka”. Ten uciąŜliwy dla
otoczenia zakład przemysłowy wraz z około 40 hektarowym składowiskiem znalazł się obecnie
w granicach miasta. W roku 1978 na składowiska popiołu przeznaczono nowe tereny
o całkowitej powierzchni 216 ha, z czego 158 ha jest bezpośrednio wykorzystywane
do gromadzenia popiołów. Całkowita pojemność składowiska wynosi około 11mln m3
i wystarczy do 2015 roku . Z ogólnej masy „produkowanego” popiołu w Zespole Elektrowni
„Ostrołęka” wynoszącej około 220 tys. ton, tylko 30 – 34 % jest zagospodarowanych. Rocznie
na hałdach gromadzonych jest 150 tys. ton . W przypadku rozbudowy elektrowni masa tego
odpadu moŜe zwiększyć się. Koszt składowania wszystkich odpadów wyprodukowanych przez
Zespół Elektrowni „Ostrołęka” bez opłat ochrony środowiska wyniósł za 2004 rok
5 668 700 złotych.
Przy rozwaŜaniu zagospodarowania popiołu z węgla kamiennego zasadnicze znaczenie
ma pełne rozeznanie w zakresie jego wpływu na środowisko przyrodnicze, a w tym istotnym jest
udzielenie odpowiedzi czy moŜna go wykorzystywać rolniczo. Wiadomym jest, Ŝe duŜa
koncentracja popiołu na hałdach stwarza, poprzez działanie czynników ekologicznych oraz
łatwość zmywów powierzchniowych i wgłębnych, moŜliwość skaŜenia gleb i wód. Z drugiej
strony popiół zawiera szereg składników pokarmowych, które mogłyby poprawić Ŝyzność gleb,
co jest bardzo istotnym w przypadku terenów w promieniu 20 km od hałd.
Materiały i metody
Doświadczenie ścisłe polowe załoŜono na terenie gminy Lelis, powiat ostrołęcki,
woj. mazowieckie, na glebie kompleksu 6 – Ŝytniego słabego. Warstwa orna (0 – 25 cm) gleby
miała skład granulometryczny piasku słabo gliniastego: piasek – 63 %, w tym gruby – 1 %,
średni – 7 %, drobny – 55 %, pył – 30 %, w tym: gruby – 26 %, drobny – 4 %, ił – 7 %, w tym:
pyłowy gruby – 3 %, pyłowy drobny – 2 %, koloidalny – 2 %. Glebę tę zaliczono do klasy V
– gleby brunatnoziemne, typu gleb płowych. Przed załoŜeniem doświadczenia gleba wykazywała
pH w H2O (6,5 a w 1 M KCl 5,6) . Całkowita kwasowość hydrolityczna wynosiła 3,5 me/100g
gleby.
Doświadczenie załoŜono jesienią 1984 roku metodą losowanych podbloków, na terenie
leŜącym w obrębie wsi Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki. Obejmowało ono 24
obiekty w czterech powtórzeniach. Powierzchnia poletka wynosiła 24 m2 ( 12 x 4,5 ), szerokość
pasów ochronnych między poletkami wynosiła 1 m, a między podblokami 3 m.
W badaniach ujęto dwa czynniki: dawki popiołu z węgla kamiennego 0, 100, 200, 400,
600, 800 t/ha oraz rodzaj substancji organicznej obornik bydlęcy, słoma Ŝytnia oraz kora z sosny.
Przyjęte dawki popiołu zastosowano w czterech seriach; bez dodatku substancji, z obornikiem,
ze słomą oraz z korą drzewną. Substancję organiczną wniesiono do gleby w ilości 10 ton suchej
masy na 1 ha. Popiół oraz substancję organiczną wprowadzono do gleby jednorazowo jesienią.
Po zastosowaniu popiołów wykonano głęboką orkę. W kolejnych czterech sezonach
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wegetacyjnych uprawiano: ziemniaki,, owies na zieloną masę, łubin na zieloną masę, Ŝyto
na zieloną masę a po jego zbiorze mieszankę motylkowo-trawiastą. W następnych latach
zbierano trzy odrosty mieszanki motylkowo-trawiastej.
Zabiegi agrotechniczne oraz nawoŜenie mineralne było jednakowe dla całego
doświadczenia. Wykonano je w optymalnych terminach. Dawki nawozów mineralnych
kształtowały się na przeciętnym poziomie.(tab.1). Próby materiału roślinnego do analiz
chemicznych pobierano z kaŜdego poletka, które po oznaczeniu suchej masy, łączono
w kombinacje. Indywidualne próby gleb do analiz chemicznych pobierano kaŜdorazowo po
zbiorze roślin za pomocą laski Egnera. Tak pobrane próby łączono powtórzeniami, uzyskując
próby średnie dla poszczególnych obiektów. Po wysuszeniu i przesianiu przez sito o średnicy
oczek 1 mm wykonano w nich oznaczenia chemiczne.
Tabela 1.
NawoŜenie mineralne roślin w zmianowaniu
roślina
ziemniak
owies
łubin
Ŝyto
mieszanka trawiasta
mieszanka trawiasta

rok badań

N

dawka w kg x ha -1
P205
K20
120

1985

90

1986

80

80

120

90
80
185

80
90
90

120
100
90

1987
1988

140

Skład mieszanki motylkowo-trawiastej był następujący: kostrzewa łąkowa – 35%,
kupkówka pospolita – 15%, tymotka łąkowa – 10%, wiechlina łąkowa – 15%, kostrzewa
czerwona – 15%, koniczyna biała – 10%
Popiół stosowany w badaniach pobrano bezpośrednio z elektrofiltrów Zespołu
Elektrowni „Ostrołęka”. Zawierał on w przeliczeniu na suchą masę: 0,00% - N; 0,17% - P;
0,29% - K; 0,15% - Ca; 0,71% - Mg; 2,79% - Fe; 496 mg Mn/kg; 61 mg Cu/kg; 48 mg Zn/kg;
13 mg Co/kg; 0,25 mg Cd/kg; 17,3 mg Pb/kg; 144,2 mg Cr/kg; 37,8 mg Ni/kg.. Cechą
charakterystyczną dla popiołu jest duŜa porowatość, wynosząca 50-65%, prawie dwukrotnie
większa od porowatości gleb naturalnych. Szczególną i na ogół ujemną cechą popiołu jest jego
radioaktywność. Wynika ona z obecności w popiele radionuklidów takich jak uran i tor.
Zawartość pierwiastków promieniotwórczych kształtowała się w granicach 0,64 – 5,65 pCi/g.
W roślinach i glebie oznaczono całkowitą zawartość glinu. W tym celu próby roślin
i gleby mineralizowano w mieszaninie kwasu azotowego, nadchlorowego i siarkowego
w stosunku objętościowym 20:5:1. Zadaniem kwasu azotowego było utlenienie substancji
organicznej próbek. Proces ten przebiegał w temperaturze 130 – 150o C. Kwas nadchlorowy
w temperaturze 200 – 220o C utleniał bardziej trwałe połączenia organiczne, które nie ulegały
działaniu kwasu azotowego. Kwas siarkowy dodawano w celu zapobiegania moŜliwym
wybuchom nadchloranów. Zasady spalania wymagały więc stosowanie dwóch temperatur,
najpierw niŜszej aŜ do zakończenia reakcji z kwasem azotowym, a potem w wyŜszej w celu
odpędzenia kwasu azotowego, dokończenia spalania i wytrącenia krzemionki. Zawartość glinu
oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej ASA. Zawartość glinu w roślinach
i glebie oznaczano bezpośrednio w roztworach stęŜonych próbek. Popiół stosowany
w badaniach pobrano bezpośrednio z elektrofiltrów Zespołu Elektrowni „Ostrołęka”. Zawierał on
w przeliczeniu na suchą masę: 0,00% - N; 0,17% - P; 0,29% - K; 0,15% - Ca; 0,71% - Mg;
2,79% - Fe; 496 mg Mn/kg; 61 mg Cu/kg; 48 mg Zn/kg; 13 mg Co/kg; 0,25 mg Cd/kg; 17,3 mg
Pb/kg; 144,2 mg Cr/kg; 37,8 mg Ni/kg.. Cechą charakterystyczną dla popiołu jest duŜa
porowatość, wynosząca 50-65%, prawie dwukrotnie większa od porowatości gleb naturalnych.
Szczególną i na ogół ujemną cechą popiołu jest jego radioaktywność. Wynika ona z obecności
w popiele radionuklidów takich jak uran i tor. Zawartość pierwiastków promieniotwórczych
kształtowała się w granicach 0,64 – 5,65 pCi/g.
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Obliczenia statystyczne wyników analiz chemicznych roślin i gleby wykonano metodą
układu ortogonalnego losowanych bloków, przy zastosowaniu jedno i dwuczynnikowej analizy
wariancji. Istotność róŜnic oceniono testem Duncana na poziomie istotności 0,05; 0,01; 0,001.
W tabelach oznaczono: Jedną gwiazdką, gdy róŜnica jest istotna przy p=0,05, dwoma
gwiazdkami, gdy róŜnica jest istotna przy p=0,01, trzema gwiazdkami, gdy róŜnica jest istotna
przy p=0,001.
Rezultaty
Wprowadzenie do gleby popiołu z węgla kamiennego spowodowało nie tylko zmiany
wysokości plonów, ale równieŜ składu chemicznego roślin.
Zawartość glinu w roślinach była bardzo zróŜnicowana (tab.2). Najwięcej tego pierwiastka
stwierdzono w Ŝycie, a najmniej w drugim odroście mieszanki (1988 r.), przy czym w roślinach
zebranych w sezonach wegetacyjnych 1985-1987 stwierdzono na ogół wzrost akumulacji tego
składnika, a w sezonie 1988 r. zdecydowane obniŜenie, w efekcie zastosowanych dawek popiołu.
Największą koncentracją glinu (średnia z 4 serii) wyróŜniało się Ŝyto i owies na obiektach 600
t/ha popiołu. Przyrosty stęŜenia tego pierwiastka, w porównaniu z roślinami kontrolnymi
wynosiły około 56 % Pewne ograniczenie tempa akumulacji glinu ujawniło się juŜ w 1987 r.
(mieszanka) natomiast w kolejnych odrostach mieszanki motylkowo-trawiastej w 1988 r.
wzrastające dawki popiołu zdecydowanie hamowały nagromadzenie tego składnika. Dawka 800
t/ha popiołu spowodowała 1,8-1,5 krotne obniŜenie stęŜenia glinu w roślinach. Analiza wariancji
wskazała, Ŝe istotne zwyŜki lub obniŜenia koncentracji glinu w roślinach ujawniły się przewaŜnie pod wpływem 200-400 t/ha popiołu. Według wyliczeń statystycznych wysoce istotne
działanie popiołu na zawartość glinu ujawniło się w przypadku łubinu, Ŝyta i mieszanki motylkowo-trawiastej. Działanie substancji organicznej na zawartość glinu w uprawianych
roślinach było szczególnie wyraźne w przypadku łubinu i Ŝyta oraz w pierwszym odroście
mieszanki motylkowo-trawiastej. Ujawniło się to obniŜeniem akumulacji tego składnika
w roślinach serii na oborniku, a podwyŜszeniem na korze (łubin i Ŝyto). U pozostałych roślin
(za wyjątkiem trzeciego odrostu mieszanki w 1988 r.) obserwowano pewne zmniejszenie
koncentracji glinu w serii na korze. Analiza statystyczna wykazała jednak istotny efekt działania
substancji organicznej tylko w przypadku łubinu, Ŝyta i pierwszego odrostu mieszanki.
Wyniki oznaczeń całkowitej zawartości glinu w glebie po zbiorze roślin przedstawiono
w tab.3. Całkowita zawartość glinu w glebie wahała się w granicach 74-2,28 mg. kg -1.
Wraz ze zwiększaniem dawek popiołu następował wysoce istotny wzrost zawartości tego
pierwiastka w pobranych próbkach. Dawka 100 t/ha popiołu nie miała jednak praktycznie
większego wpływu na akumulację tego pierwiastka w glebie.
Dopiero podwojenie jej zwiększyło ilość glinu o 39-41 %, w porównaniu do obiektów
bez dodatku tego odpadu przemysłowego. Największą ilość glinu (około 2-krotny przyrost
zawartości) w glebie stwierdzono po wniesieniu 600-800 t/ha popiołu. Pod względem
koncentracji tego pierwiastka na ogół obiekty te nie róŜniły się.
Zastosowana w doświadczeniu substancja organiczna w większości przypadków nie
miała większego wpływu na akumulację glinu w glebie. Istotny efekt jej działania ujawnił się
tylko po zbiorze roślin w 1987 r. W tym oraz w 1988 roku gleba serii ze słoma oraz korą
charakteryzowała się mniejszą koncentracja glinu. Koncentracja tego składnika, malała w glebie
z kolejnych lat badań. W porównaniu z 1985 r. gleba ostatniego roku badań zawierała
1,2-1,4 mniej glinu.
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Tabela 2.
Zawartość glinu w roślinach mg kg -1
Dawka
popiołu
W t/ha

1988

1985
ziemniaki

1986
owies

łubin

1987

Ŝyto

mieszanka
I

bez dodatku
133,8
242,4
86,3
193,5
351,5
94,8
202,4
368,2
123,3
263,2
472,0
115,8
247,4
450,1
84,1
233,3
428,3
77,7
obornik
254,0
91,4
139,2
321,2
99,9
177,1
170,2
321,3
109,9
165,2
298,1
123,4
139,2
257,0
129,9
143,1
264,4
116,4
Słoma
89,7
131,8
245,0
283,4
94,4
156,6
99,8
177,2
321,3
404,2
116,9
222,2
269,4
487,0
123,6
276,3
492,4
91,8
kora drzewna
178,6
325,3
72,8
190,9
346,1
79,6
226,2
407,2
84,8
259,2
467,0
89,9
255,8
465,3
106,7
254,4
463,0
463,0
średnio dla dawek popiołu

0
100
200
400
600
800

51,0
56,3
73,1
68,4
50,2
46,0

36,0
36,1
37,1
33,2
33,0
33,0

0
100
200
400
600
800

54,1
59,1
65,0
72,1
76,2
69,3

27,3
31,0
46,1
40,1
35,3
34,4

0
100
200
400
600
800

53,0
57,3
59,1
69,2
73,0
54,1

43,0
30,3
27,2
26,0
27,1
33,1

0
100
200
400
600
800

43,0
47,2
50,1
53,0
63,3
65,4

31,3
30,0
37,1
30,1
29,3
27,0

0
100
200
400
600
800

50,26
54,98
61,83
65,68
65,69
58,70

34,40
31,85
36,88
32,35
31,18
31,88

145,85
179,43
194,00
227,45
227,95
226,76

226,68
325,55
354,50
410,33
414,85
367,03

NIR0,05

11,814

7,857

46,156***

99,844

bez
dodatku
obornik
słoma
kora
drzewna
NIR0,05

57,50
65,97
60,95
53,67

34,73
35,70
31,12
30,80

9,646

6,415

66,440**

III

55,9
48,4
44,7
27,9
26,0
26,2

30,3
26,4
24,2
15,1
14,2
16,1

28,9
26,3
23,1
20,2
19,2
19,5

48,3
46,5
37,2
35,4
34,2
32,3

25,9
25,0
20,2
19,5
19,1
17,2

27,1
25,0
23,2
20,8
19,0
17,9

44,7
40,8
33,5
26,1
24,2
22,2

24,5
22,3
18,3
14,2
13,3
12,3

20,4
23,2
18,2
18,0
18,5
19,0

39,1
37,2
34,7
33,2
33,0
24,3

21,3
20,0
19,6
19,2
19,2
12,3

31,0
24,3
19,9
19,3
19,0
18,6

84,55
92,18
104,45
111,50
111,08
99,00

47,00
43,23
37,53
30,65
29,35
26,00

25,50
23,43
20,58
17,00
16,45
14,48

28,85
24,70
21,10
19,58
18,93
18,75

19,922

6,436***

3,839***

1,951***

38,18
38,82
31,92
33,58

21,05
21,15
17,48
18,60

22,87
22,17
20,88
22,02

5,255*

3,135

średnio dla substancji organicznej
212,27
385,42
97,00
155,67
286,00
111,82
205,52
372,22
102,70
227,52
412,32
90,65

37,686**

kolejne odrosty
II

16,290

1,593
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Tabela 3.
Całkowita zawartość glinu w glebie po zbiorze roślin g . kg -1
Dawka popiołu
w t/ha

1985
ziemniaki

1986
owies

0
100
200
400
600
800

1,39
0,99
1,71
2,10
2,20
2,20

0
100
200
400
600
800

1,14
1,10
1,63
1,84
1,06
2,23

0
100
200
400
600
800

0,87
0,97
1,50
1,88
2,25
2,11

0
100
200
400
600
800

1,14
1,06
1,51
1,84
1,89
2,09

0
100
200
400
600
800
NIR0,05

1,14
1,03
1,59
1,92
2,07
2,16
0,195***

bez dodatku
obornik
słoma
kora drzewna
NIRo,o5

1,70
1,63
1,60
1,59
0,159

1987
łubin

Ŝyto

bez dodatku
1,25
1,16
0,89
0,90
1,49
1,54
1,77
1,09
2,05
2,08
1,98
1,93
obornik
1,07
1,09
1,02
0,99
1,05
0,90
1,46
1,46
1,56
1,76
1,65
1,76
1,78
1,65
1,78
2,14
2,01
2,09
Słoma
8,83
0,78
0,82
0,93
0,87
0,90
1,44
1,35
1,26
1,80
1,69
1,50
2,16
2,03
1,89
2,01
1,89
1,95
kora drzewna
0,95
1,09
1,02
0,97
1,02
0,96
1,36
1,35
1,45
1,76
1,65
1,66
1,81
1,65
1,70
2,01
1,89
1,84
średnio dla dawek popiołu
1,09
1,02
1,00
0,99
0,93
0,94
1,52
1,43
1,35
1,66
1,83
1,72
1,85
1,87
1,99
2,07
1,94
1,93
0,188*** 0,185*** 0,137***
średnio dla substancji organicznej
1,71
1,60
1,56
1,56
1,46
1,53
1,53
1,44
1,40
1,52
1,42
1,41
0,154
0,151
0,115*
1,33
0,99
1,64
2,01
2,19
2,11

1988

mieszanka

mieszanka

1,06
0,91
1,44
1,65
2,11
1,07

0,87
0,91
1,12
1,87
1,92
1,42

1,12
0,99
1,45
1,84
1,87
2,14

1,03
0,85
1,45
1,22
1,56
1,87

0,79
0,87
1,17
1,47
1,74
2,01

0,80
0,96
0,97
1,05
1,84
1,65

0,85
0,98
1,32
1,65
1,75
1,78

0,78
0,74
1,30
1,46
1,62
1,31

0,96
0,94
1,35
1,66
1,87
1,95
0,164***

0,87
0,87
1,21
1,40
1,74
1,56
0,335***

1,51
1,57
1,34
1,38
0,134**

1,35
1,33
1,21
1,20
0,274

Dyskusja i wnioski
Toksyczne działanie glinu na rośliny wiąŜe się zarówno z antagonistycznym działaniem
tego składnika na wapń i fosfor jak i z wpływem na proces pobierania i transport kationów.
Szczególnie duŜe nagromadzenie go w popiele z węgla kamiennego moŜe budzić
pewne obawy. Przeprowadzone analizy chemiczne wykazały jednak tylko w masie nadziemnej
Ŝyta nieco większą akumulację glinu. Pozostałe rośliny nie odbiegały pod tym względem
od najczęściej spotykanych zawartości.
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Zastosowanie popiołu z węgla kamiennego spowodowało wzrost całkowitej ilości glinu
w glebie. Następowało jednak systematycznie w miarę zwiększania masy wnoszonego do gleby
odpadu.
Podobnie jak w badaniach [Kotera i wsp. 1984] oraz [Mellera 1999] zarówno zawartość
i glinu uległa znacznemu zwiększeniu. Spowodowane było to duŜą koncentracją obu tych
pierwiastków w stosowanym popiele z węgla kamiennego. JednakŜe tempo akumulacji glinu,
w odróŜnieniu do cytowanych badań było znacznie większe niŜ innych mikroelementów.
Uzyskane wyniki z 4-letnich badań upowaŜniają do sformułowania następujących
wniosków:
1. Wzrastające dawki popiołu z węgla kamiennego przewaŜnie podwyŜszały w roślinach
zawartość glinu w porównaniu z kontrolą.
2. Zastosowane w doświadczeniu dawki popiołu spowodowały zwiększenie w glebie
całkowitej zawartości glinu. Występowały one jednak w granicach normy.
3. Działanie substancji organicznej na zawartość glinu w roślinach nie było jednoznaczne.
Pod wpływem kory drzewnej koncentracja glinu glebie malała lub teŜ wykazywała
tendencję malejącą
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The effect of the coal ash on iron and copper dynamics in plants and soil
Abstract
In Poland, the country based on solid fuel power, the problem of hearth waste is
becoming more and more gnawing. The agricultural utilization of the coal ash is still
controversial and it concerns for itself. Research on agricultural use of the coal ash dealt with
biological reclamation, drainage activity, influence on physical and chemical characteristics of
different kinds of soil, as well as their influence on plants planning and their chemical
composition. Plants fertilizations with moderate dose of the ash the most often increased the
plants’ yield. However, the content of dangerous and harmful elements in the ash induces to
judiciousness in using it, because there is not full clearness in the matter of if it goes into plants
and impinges on consumer, and fodder value of the crop, and what is the level of if.
There was a scientific field experiment in the area of Lelis in Ostrołęka Polish
administrative unit, not far from the power plant called “Ostrołęka”. The field was weak – six –
rye complex soil. In the four – year experiment on the fields with the total area of 24 m² they
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used increasing dose of the ash (from 100 to 800 tons per hectare) and organic substance in its
amount of 10 tons per hectare in its form of cattle manure, rye straw and pine bark. Year after
year they grew potatoes, oat, lupine, rye for green mass, papilionaceous-grassy mixture. They
applied mineral fertilization at an average level. Samples of the plant material and the soil were
taken after each crop from each of the fields, and then they were joined in combinations. After
prepariną tests the aluminium content in a plant and soil was marked.
The application of an ash dose resulted into the increase of total aluminium content. The
concentration of this component nad been decreasing in soil for three consecutive years
of research.
Key words: ash, plants, aluminium, organic matter
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Porównanie wyróŜników barwy mięsa
królików róŜnych grup genetycznych
Piotr Łapa, Weronika Śliwiak, Dorota Maj, Andrzej Węglarz

Streszczenie
Celem pracy było porównanie barwy mięsa królików ras mięsnych i ich mieszańców
z futerkową rasą castorex i mieszańcami z komponentem rasy belgijski olbrzym szary (n = 304).
Barwę mięsa mierzono 24 h po uboju na powierzchni mięśni kończyny tylnej według standardów
CIELab. Wyniki wielowymiarowej analizy wariancji dla wyróŜników barwy mięsa (L*, a* i b*)
wykazały istotne róŜnice miedzy grupami genetycznymi i brak istotnych róŜnic między samcami
i samicami. Mięso królików ras mięsnych i ich mieszańców oraz futerkowej rasy castorex było
jaśniejsze o mniejszym natęŜeniu barwy w porównaniu z mięsem królików rasy termondzkiej
oraz mieszańców z udziałem belgijskiego olbrzyma szarego.
Słowa kluczowe: królik, jakość mięsa, barwa mięsa
Wprowadzenie
W krajach rozwiniętych, wobec dostatku produktów spoŜywczych znajdujących się na
rynku, coraz większą rolę odgrywa ich jakość a nie ilość, co stawia przed rolnictwem nowe cele
i wyzwania. Takim wyzwaniem jest nie tylko produkcja artykułów odŜywczych, najlepszej
jakości, ale równieŜ dostarczanie społeczeństwu produktów prozdrowotnych, czy teŜ
ekologicznych, skierowanych dla najbardziej wymagających grup konsumentów. Produktem
wyróŜniającym się na tle innych artykułów dzięki unikalnym właściwościom jest z pewnością
mięso królicze.
Produkcja króliczego Ŝywca rzeźnego w Polsce plasuje się na piątej pozycji za kolejno:
Ŝywcem wieprzowym, drobiowym, wołowym i końskim, a przed baranim i kozim [GUS 2007].
Spośród tych najpopularniejszych gatunków uŜytkowanych w kierunku mięsnym, mięso królicze
cechuje się wysoką jasnością, przy jednocześnie stosunkowo niskim nasyceniu barwy. Mięso to
pod względem barwy zbliŜone jest do mięsa drobiowego i naleŜy do grupy mięs białych.
Barwa jest pierwszą, a zarazem jedną z podstawowych cech róŜnicujących wygląd
produktów Ŝywnościowych. Poprzez ścisły związek z percepcją świeŜości mięsa, barwa znacząco
wpływa na decyzje o wyborze danego artykułu spoŜywczego [Boles i Pegg 2001]. Cecha ta
zaleŜna jest głównie od obecności w mięsie róŜnych, głównie hemowych barwników, oraz od
składu i struktury tkanki mięśniowej.
Celem niniejszej pracy jest porównanie barwy mięsa królików ras mięsnych
i ich mieszańców z futerkową rasą castorex oraz mieszańcami z komponentem rasy belgijski
olbrzym szary.
Materiały i Metody
Materiałem doświadczalnym były tuszki królików czystych ras mięsnych: termondzkiej
(TER), nowozelandzkiej białej (NZW) i kalifornijskiej (CAL) oraz ich mieszańców wstecznych:
♂NC × ♀CAL – (NC)C i ♂CN × ♀NZW – (CN)N, mieszańców z komponentem rasy belgijski
olbrzym szary (BOS): ♂BOS × ♀NZW – BN, ♂BOS ×♀CAL – BC, ♂BN × ♀CAL – (BN)C,
♂BN × ♀BN – (BN)(BN) oraz królików rasy futerkowej castorex (REX). Króliki ubijano
po osiągnięciu masy ok. 2,5 kg w wieku ok. 3 miesięcy.
WyróŜniki barwy mięsa mierzono 24 h po uboju na powierzchni mięśni kończyny tylnej
według standardów CIELab [CIE 1976] kolorymetrem CR-310 firmy Minolta wyposaŜonego
w głowicę o średnicy 50 mm ustawioną do pomiarów w świetle dziennym (D65/10st).
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Oznaczone wyróŜniki barwy (jasność (L*), składowa czerwona (a*) oraz składowa Ŝółta (b*))
wykorzystano do obliczenia nasycania barwy (C* = (a*2 + b*2)0,5), odcienia barwy
(H* = tan-1(b*/a*)) oraz róŜnicy barw (∆E = (∆L*2 + ∆a*2 + ∆b*2) 0,5).
Wyniki opracowano za pomocą pakietu statystycznego STATISTICA for Windows
[2006]. Zastosowano dwuczynnikową analizę wariancji (grupa genetyczna i płeć) w wariantach:
jedno i wielowymiarowym. Istotność róŜnic pomiędzy średnimi określono testem rozstępu
Tukeya. WyróŜniki barwy mięsa królików porównywanych grup genetycznych analizowano
podejściem taksonomicznym, stosując hierarchiczną analizę skupień techniką aglomeracyjną.
Jako funkcje odległości wykorzystano metrykę euklidesową.
Rezultaty

Procent odległości w stosunku do odległości maksymalnej

Mięso analizowanych grup genetycznych róŜniło się istotnie wyróŜnikami barwy
tj. L*, a*, b*, C* i H*. Natomiast mięso samic i samców róŜniło się istotnie wyróŜnikami L*, a*
i C (tab. 1). Wyniki wielowymiarowej analizy wariancji uwzględniającej pierwotne wyróŜniki
barwy mięsa (L*, a* i b*) wykazały istotne róŜnice barwy mięsa między grupami genetycznymi
(p < 0,0000) przy braku róŜnic między płciami (p = 0,0711).
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Rysunek 1. Dendrogram grup genetycznych królików dla wyróŜników barwy mięsa
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(p1, p2, p3)1
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Tabela 1.
WyróŜniki barwy mięsa króliczego

1
Prawdopodobieństwo testowe dla p1 = rasa, p2 = płeć, p3 = interakcja. 2 Wartości w radianach
Te same litery oznaczają przynaleŜność do jednorodnej grupy tzn. brak istotnych róŜnic
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Pod względem wyróŜników barwy mięsa (L*, a* i b*), mięso królików dzieli się na dwie
główne grupy. Jedną z nich stanowi jaśniejsze mięso (57,03 ≤ L* ≤ 59,46) królików ras mięsnych
i ich mieszańców oraz rasy castorex (REX) o mniejszym nasyceniu barwy (12,30 ≤ C* ≤ 13,41).
Druga grupa to ciemniejsze mięso (55,76 ≤ L* ≤ 57,77) królików z udziałem genotypu
belgijskiego olbrzyma szarego (BOS) w tym rasy termondzkiej (TER) o wyŜszym nasyceniu
barwy (14,49 ≤ C* ≤ 15,72) (tab. 1, rys. 1).
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Odległości euklidesowe między grupami genetycznymi dla barwy mięsa
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Tabela 2.
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W tabeli 2 przedstawiono odległości euklidesowe między grupami genetycznymi
dla wyróŜników barwy mięsa. Odległości te są równowaŜne róŜnicy barwy ∆E.
Barwa mięsa królików rasy castorex (REX) była podobna do barwy mięsa mieszańców
(NC)C (0,91). Barwa mięsa królików rasy REX było równieŜ zbliŜona do barwy mięsa królików
ras NZW (1,44) i CAL (1,47). Odległości te były mniejsze nawet od dystansu między dwoma
rasami mięsnymi tj. NZW i CAL wynoszącego 1,60. Niespodziewanie mięso mieszańców
wstecznych pod względem barwy bardziej przypomina mięso tej z ras, której genotyp
u mieszańców jest w mniejszym stopniu reprezentowany (25%). Barwa mięsa królików
mieszańców (NC)C z przewagą genotypu rasy CAL była bardziej podobna do barwy mięsa
królików NZW (0,99) niŜ CAL (1,34). Natomiast barwa mięsa królików (CN)N z przewagą
genotypu rasy NZW była bardziej podobna do barwy mięsa grupy CAL (1,21) niŜ NZW (2,59).
Barwa mięsa królików rasy termondzkiej (TER) była podobna do barwy mięsa
mieszańców BC (1,12). Mięso mieszańców trójrasowych (BN)C najbardziej zbliŜone było do
barwy mięsa ojców tj. grupy BN (0,35). Jest to niewielka odległość w stosunku do tej dzielącej
mieszańce trójrasowe od rasy ich matek CAL (3,44). Mieszańce (BN)(BN) stanowią odległą
grupę najbliŜszą mieszańcom (BN)C (1,05).
Dyskusja i Wnioski
W przestrzeni kaŜda barwa moŜe być opisana za pomocą współrzędnych prostokątnych
(L*, a*, b*) lub cylindrycznych (L*, C*, H*). W niniejszej pracy skupimy się głównie na opisie
barwy za pomocą współrzędnych prostokątnych.
Stwierdzone niewielkie, ale istotne róŜnice między barwą mięsa samic i samców pod
względem wyróŜników L*, a*, C* (tab. 1) potwierdzają Cavani i in. [2000] z tym, Ŝe wykazali
oni niewielkie, ale istotne róŜnice między płciami w składowej czerwonej (a*), a co za tym idzie,
równieŜ w nasyceniu barwy (C*). Wysoce istotne róŜnice jasności (L*) i składowej Ŝółtej (b*)
między płciami stwierdzili równieŜ Larzul i in [2005].
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Jasność mięsa (L*) wynosiła średnio 57,08 z tym, Ŝe w grupie królików ras mięsnych
i ich mieszańców była ona wyŜsza (57,84) w stosunku do grupy królików z komponentem rasy
BOS (56,44). Badania innych autorów wskazują często na ciemniejsze mięso królików
z parametrem L* wynoszącym 52,43 [Bovera i in. 2004], 54,80 [Gondret i in. 2005], 54,2 i 53,1
[Hernández i in. 1997]. Podobną jasność jak w niniejszej pracy na poziomie 56,1 uzyskał
Hernández i in. [2006]. Natomiast wyŜsze wartości L* w zakresie od 58,6 do 59,4 uzyskali
Larzul i Rochambeau [2005].
Składowa czerwona mięsa (a*) miała średnią wartość 13,42. Mięso królików ras
mięsnych i ich mieszańców charakteryzowało się niŜszą wartością tego parametru (12,45),
natomiast mięso królików z komponentem rasy BOS cechowała wyŜsza wartość (14,22).
Wartości te są znacznie wyŜsze od wyników prezentowanych przez Bovera i in. [2004], którzy
uzyskali ujemną wartość składowej czerwonej (-2,7), co oznacza, Ŝe barwa mięsa wykazywała
przesuniecie w kierunku zieleni. Larzul i Rochambeau [2005] podają wartości składowej
czerwonej (a*) od 3,44 do 3,8 a Hernández i in. [2006] wartość 3,2. Z kolei Gondret i in. [2005]
uzyskali wartość składowej czerwonej na poziomie 4,4, podobnie jak Hernández i in. [1997]
w zakresie od 4,05 do 4,21. WyŜszą wartość składowej czerwonej (19,0) otrzymał Dal Bosco
i in. [1997].
Składowa Ŝółta barwy mięsa (b*) wynosiła średnio 3,93, z tym, Ŝe mięso królików ras
mięsnych i ich mieszańców charakteryzowało się niŜszą wartością tego parametru (2,94)
natomiast w grupie królików z komponentem rasy BOS wartość składowej Ŝółtej (b*) była
znacznie wyŜsza (4,75). Wartości te są niŜsze od wyników uzyskanych przez innych autorów, np.
w pracy Bovera i in. [2004] parametr ten wynosi 7,51 podobnie jak w pracy Dal Bosco i in.
[1997], natomiast Hernández i in. [1997] stwierdzili wartości składowej Ŝółtej w zakresie od 6,37
do 6,76. Podobne wartości do prezentowanych w niniejszej pracy dla składowej Ŝółtej uzyskali
Larzul i Rochambeau [2005] od 3,6 do 3,99. Niską wartość składowej Ŝółtej wynoszącą 0,47
uzyskał Hernández i in. [2006]. Gondret i in. [2005] stwierdzili istotnie niŜszą wartość składowej
Ŝółtej u zwierząt selekcjonowanych w kierunku niŜszego tempa wzrostu (3,8) w stosunku
do grupy zwierząt selekcjonowanych w kierunku zwiększonego tempa wzrostu (4,5). RóŜnice
w wartości składowej Ŝółtej wywołane selekcją w kierunku przyśpieszonego tempa wzrostu
wykazał równieŜ Ramirez i in [2004], z tym, Ŝe grupa selekcjonowana charakteryzowała się
niŜszą wartością (-0,54) w stosunku do kontrolnej (0,21).
Wyraźne podobieństwo barwy mięsa królików termondzkich (TER) do barwy mięsa
królików innych ras mięsnych, przejawia się najwyŜszą spośród królików grupy z komponentem
BOS wartością jasności (L* = 57,77), przy jednocześnie najniŜszej wartości składowej czerwonej
(a* = 13,86), Ŝółtej (b* = 3,97), nasycenia (C* = 14,49) i odcieniem barwy (H* = 0,28). Sugeruje
to, iŜ praca hodowlana prowadząca do wzrostu wydajności tucznej i rzeźnej królików ras
mięsnych prowadzi do produkcji jaśniejszych tuszek, o mniejszej intensywności barwy. Jednak
kwestia ta wymaga dalszych eksperymentów, gdyŜ niektóre badania wskazują na brak róŜnic
w barwie mięsa królików lini podlegającej selekcji w kierunku wysokiego lub niskiego tempa
wzrostu i grupy kontrolnej [Larzul i in 2005]. Dotychczas nie stwierdzono równieŜ istotnych
róŜnic w barwie mięsa, w zaleŜności od zuŜycia paszy przez króliki [Larzul i in. 2004].
Przyjmuje się, Ŝe minimalna róŜnica barwy dostrzegalna przez człowieka (obserwatora)
wynosi przynajmniej 2 jednostki. Oznacza to, Ŝe odróŜnienie barwy tuszek róŜnych grup
genetycznych ras mięsnych i ich mieszańców oraz rasy castorex przez obserwatora moŜliwe jest
jedynie w ograniczonym stopniu (0,91 ≤ ∆E ≤ 2,59). Podobnie jest w przypadku grup
genetycznych z komponentem BOS (0,35 ≤ ∆E ≤ 2,12). O wiele łatwiejsze wydaje
się odróŜnienie barwy mięsa królików dwóch głównych grup tj. ras mięsnych od mieszańców
z komponentem BOS (1,37 ≤ ∆E ≤ 4,80) (tab. 2).
PowyŜsze wyniki wskazują, Ŝe udział w genotypie mieszańców rasy belgijski olbrzym
szary powoduje w efekcie produkcję tuszek o ciemniejszym mięsie, o wyŜszym nasyceniu barwy
co sugeruje, iŜ stosując odpowiedni system krzyŜowania międzyrasowego, moŜna efektywnie
kształtować barwę tego produktu.
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Comparison of meat colour in rabbits of different genetic groups
Abstract
The aim of the study was to compare meat colour in rabbits of meat breeds and their
crosses with Castorex fur breed and crosses with the component of the Flemish Giant breed
(n=304). Meat colour was measured on surface of the hind leg 24 h after slaughter by CIELab
standards. The results of multivariate analysis of variance for meat colour parameters (L*, a*, b*)
show significant differences between genetic groups and non significant differences between
bucks and does. Meat of rabbits of meat breeds and their crosses and of Castorex fur breed were
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brighter and had smaller intensity of colour in comparison to meat of rabbits of Termond White
breed and crosses with the component of the Flemish Giant breed.
Key words: rabbit, meat quality, meat colour
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Produkcyjność i dochodowości gospodarstw rolnych
Jacek Michalak, Mariola Grzybowska – Brzezińska

Streszczenie
Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu produktywności
i dochodowości gospodarstw rolniczych funkcjonujących na terenie gminy Śniadowo, połoŜonej
w zachodniej części województwa podlaskiego.
Badaną populację 54 gospodarstw podzielono według typów produkcyjnych
na gospodarstwa jednokierunkowe i dwukierunkowe. Podstawą tego podziału był poziom
produkcji towarowej wytworzonej w gospodarstwie.
Wśród badanych obiektów gospodarstwa jednokierunkowe zajmowały się przede
wszystkim produkcją mleka oraz bydła. Natomiast dwukierunkowe produkcją mleka i bydła oraz
produkcją roślinną (pasze dla zwierząt oraz na potrzeby własne). Produkcyjność gospodarstw
wyraŜona w złotych na ha/UR była największa w gospodarstwach małych do 40 ha i duŜych
o powierzchni 81-100 ha i powyŜej 100 ha.
Wprowadzenie
Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze spełniają funkcję produkcyjną związaną
z wytwarzaniem surowców i produktów rolniczych, funkcję dochodową dostarczając środków
na utrzymanie rodziny rolniczej, są miejscem pracy dającym zatrudnienie rolnikom i członkom
ich rodzin oraz są środkiem powiększania i przechowywania majątku rodziny dla następnych
pokoleń. Aby realizować podstawowe funkcje gospodarstwa naleŜy postawić sobie pytania:
co produkować, jak produkować, ile produkować i dla kogo? Powodzenie w produkcji rolnej
uwarunkowane jest dokonaniem właściwego wyboru rodzaju działalności produkcyjnej czy
usługowej, zastosowaniem efektywnej technologii produkcji, odpowiednim przebiegiem procesu
technologicznego (określenie sposobu przetwarzania surowców rolniczych i nierolniczych),
określeniem optymalnej wielkości produkcji i poziomu nakładów środków produkcji, które
wpłyną na wzrost wydajności roślin i zwierząt [Klepacki 1997].
Struktura organizacyjna gospodarstw i przedsiębiorstw jest układem i wzajemnymi
zaleŜnościami między częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. Pozwala ona
m.in. na określenie kierunku gospodarczego. MoŜemy go określić na podstawie obliczeń
poziomu produkcji końcowej brutto lub towarowej. W tym kontekście wyróŜniamy następujące
grupy gospodarstw [Kopeć 1983]:
• gospodarstwa jednokierunkowe, w których jedna gałąź daje ponad 40% wartości
produkcji końcowej, a pozostałe po mniej niŜ 30%, są to gospodarstwa o wyraźnie
określonym kierunku produkcji, gospodarstwa dwukierunkowe, w których dwie gałęzie
dają po więcej niŜ 30% wartości produkcji końcowej, a kaŜda z pozostałych po mniej niŜ
30%,
• gospodarstwa trójkierunkowe, w których trzy gałęzie dają po więcej niŜ 30% wartości
produkcji końcowej,
• gospodarstwa wielostronne, w których udział Ŝadnej gałęzi w wartości produkcji
końcowej nie dochodzi do 30% (wielostronne roślinne – w których wszystkie gałęzie
produkcji roślinnej dają łącznie ponad 50% wartości produkcji końcowej oraz
wielostronne hodowlane, w których wszystkie gałęzie produkcji zwierzęcej dają łącznie
ponad 50% wartości produkcji końcowej).
Tego typu podejście zostało zastosowane w niniejszej pracy.
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ZałoŜenia metodyczne
Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu produktywności
i dochodowości gospodarstw rolniczych funkcjonujących na terenie gminy Śniadowo, połoŜonej
w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomŜyńskim. W badaniach

podjęto działania, które miały umoŜliwić realizację ww celu. Dotyczyły one:
•
•
•
•

określenia produkcji końcowej w analizowanych gospodarstwach,
ustalenia produkcji towarowej gospodarstw objętych badaniem,
określenia dochodu rolniczego,
poznania wielkości produkcji globalnej.
W celu scharakteryzowania podstawowych wskaźników produktywności i dochodowości
badanych gospodarstw przeprowadzono badania ankietowe, w oparciu o opracowany autorski
kwestionariusz ankietowy. Został on przekazany do wypełnienia 54 respondentom, właścicielom
gospodarstw rolnych. ZałoŜono celowy dobór próby. Głównym kryterium doboru był fakt
funkcjonowania gospodarstwa na badanym terenie i zgoda jego kierownika na udzielenie
informacji dotyczących zrealizowanych działań gospodarczych. Badaniom poddano
gospodarstwa średnie o powierzchni całkowitej powyŜej 30 ha oraz duŜe o powierzchni powyŜej
100 ha.
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano dane za okres 2006 roku, które pozwoliły
na obliczenie wskaźników, charakteryzujących organizację i wyniki finansowe badanych
gospodarstw.
Badaną populację 54 gospodarstw podzielono według typów produkcyjnych
na gospodarstwa jednokierunkowe i dwukierunkowe (nie wystąpiły gospodarstwa wielostronne
i wielostronne z wyróŜniającą się gałęzią główną). Podstawą tego podziału był poziom produkcji
towarowej wytworzonej w gospodarstwie.
Kolejnym kryterium podziału był obszar uŜytków rolnych, którymi badane gospodarstwa
dysponowały. Wyodrębniono następujące przedziały: do 40 ha, 41-50 ha, 51-60 ha, 61-70 ha, 7180 ha, 81-100 i powyŜej 100 ha.
Wyniki badań
Struktura obszarowa badanych gospodarstw i poziom ich intensywności
Gospodarstwo rolnicze stanowi określony obszar ziemi, na którym człowiek stosuje
róŜne środki produkcji, prowadzi działalność produkcyjną wykorzystując siły przyrody.
W procesie produkcji waŜną rolę odgrywa struktura obszarowa. Ma ona wpływ na poziom
i zróŜnicowanie produkcji rolniczej, której głównym zadaniem jest wytwarzanie produktów
rolnych przez uprawę roli, roślin oraz chów zwierząt. Średnia powierzchnia analizowanych
gospodarstw wynosiła 55,48 ha UR. Ogólną charakterystykę badanych gospodarstw,
w poszczególnych grupach obszarowych zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1.
Ilość i struktura badanych gospodarstw wg podziału na grupy obszarowe
Powierzchnia ogólna gospodarstw

Ilość gospodarstw

do 40 ha
13
41-50 ha
15
51-60 ha
10
61-70 ha
5
71-80 ha
5
81-100 ha
3
powyŜej 100 ha
3
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Struktura (%)
24,10
27,80
18,50
9,25
9,25
5,55
5,55
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Największą liczebność w prezentowanej próbie stanowiły gospodarstwa
w przedziale obszarowym 41-50 ha – 27,8 %. Nieco mniejszy udziałem charakteryzowały
się badane obiekty w grupach do 40 ha - 24,10% oraz od 51 – 60 ha – 18,50%, najmniejszy
udział, około 6%, stanowiły obiekty powyŜej 100 ha.
Analizę badanych gospodarstw przeprowadzono równieŜ pod względem poziomu
intensywności produkcji, którą przedstawia tabela 2. Główną gałęzią produkcji gospodarstw
jednokierunkowych była produkcja mleka, a następnie bydła oraz produkcja roślinna.
W gospodarstwach dwukierunkowych wiodącym kierunkiem była produkcja mleka oraz
produkcja roślinna (zbliŜone wielkości produkcji). Przeprowadzone badania wskazywały,
iŜ wśród produkcji roślinnej przewaŜała uprawa zbóŜ, głównie na potrzeby gospodarstwa.
Wśród gospodarstw jednokierunkowych 36 obiektów z 40 prowadziło produkcję zbóŜ,
natomiast wśród dwukierunkowych, ten kierunek dominował w 10 obiektów z 14 w grupie.
Tabela 2.
Poziom intensywności badanych gospodarstw
Wyszczególnienie

Intensywność produkcji [punkty]

Gospodarstwa jednokierunkowe (40 obiektów):
1.

zboŜa

137.4

2.

ziemniaki

128.5

3.

kukurydza

185,4

4.

bydło

274.3

5.

mleko

356.7

6.

hodowla zwierząt

186.1

Gospodarstwa dwukierunkowe (14 obiektów):

168.9

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

NajwyŜszy poziom intensywności wyraŜony w punktach stwierdzono w gospodarstwach
jednokierunkowych nastawionych na produkcję mleka. Gospodarstwa te zaliczano według skali
Kopcia (Kopeć 1983) do wysokointensywnych. Dość wysokie wskaźniki osiągnęły równieŜ
gospodarstwa jednokierunkowe nastawione na produkcję bydła. Pozostałe gospodarstwa
uzyskały znacznie niŜsze wskaźniki, nieprzekraczające 200 punktów. Gospodarstwa
dwukierunkowe nastawione na produkcję roślinną i hodowlę zwierząt zaliczyć moŜna
do ekstensywnych.
Wybrane cechy demograficzne oraz zasoby siły roboczej w badanych gospodarstwach
W większości badanych gospodarstw właścicielami byli męŜczyźni 93%. Struktura
wiekowa właścicieli badanych gospodarstw rolnych wskazuje na duŜą rozpiętość wieku od lat 29
do 64 (tab. 3).
Za pierwszy element róŜnicujący badane gospodarstwa przyjęto poziom wykształcenia
ich właściciela. W badaniach ankietowych podzielono wykształcenie na cztery grupy:
podstawowe, zasadnicze, średnie i wyŜsze. Rolnicy najsłabiej wykształceni wyraŜali
się najbardziej negatywnie na temat własnych gospodarstw. MoŜna przy tym zauwaŜyć,
iŜ wykształcenie podstawowe posiadała tylko jedna osoba w badanej populacji (1,8%) –
właściciel gospodarstwa w grupie obszarowej 41 – 50 ha w wieku ok. 60 lat, natomiast juŜ 18
osób (33,3%) posiadało wykształcenie zasadnicze w grupie łącznie do 60 ha, którzy
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charakteryzowali się wiekiem powyŜej 45 lat do 64. Ponadto wykształcenie średnie posiadało 31
właścicieli gospodarstw (57,4%) oraz wykształcenie wyŜsze 4 osoby (7,4%). Tendencje
podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy zaobserwowano wśród osób z wykształceniem średnim
i wyŜszym, osób często młodych w wieku od 29 – 45 lat.
Tabela 3.
Stan i jakość siły roboczej w badanych gospodarstwach
PODZIAŁ OBSZAROWY /ha/
WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZEBNOŚĆ
GRUPY
zatrudnienie osób
pełnozatrudnionych
obsada siły roboczej
na 100 UR
wiek gospodarza
(przedział wiekowy)

MIERNIK

0-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-100

powyŜej
100

X

13

15

10

5

5

3

3

OSOBY

4,5

4,7

4,6

3,4

5,8

7

6

OSOBY

8

10

12

19

14

12

17

45-57

29-46

32-56

37-50

45-49

LATA

48-64 46-60

wykształcenie gospodarza
0

1

0

0

0

0

0

7

6

4

0

1

0

0

średnie

6

8

5

4

3

2

3

wyŜsze

0

0

1

1

1

1

0

podstawowe
zasadnicze
OSOBY

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Obsada siły roboczej była największa w grupie obszarowej 61-70 ha – średnio 19 osób,
następnie powyŜej 100 ha – 17 osób oraz 71-80 – 14 osób. MoŜemy zauwaŜyć pewną
prawidłowość - obsada siły roboczej jest większa w gospodarstwach duŜych, w których pracę
angaŜuje się cała rodzina, począwszy od osób starszych, ale sprawnych ruchowo i aktywnych,
skończywszy na osobach uczących się – powyŜej 18 lat. Ponadto kierownicy większych
gospodarstw rolnych najczęściej zatrudniali stałą oraz sezonową siłę roboczą, natomiast
mniejszych gospodarstw przewaŜnie pracowników na okresy zbioru płodów rolnych. Pracownicy
zatrudnieni na stałe zajmowali się przede wszystkim pracami przy obsłudze zwierząt i pracami
polowymi. Większość respondentów zwracała uwagę na małe zainteresowanie osób
bezrobotnych zatrudnieniem w gospodarstwie rolnym.
Wartość produkcji i poziom dochodu rolniczego w przeliczeniu na ha uŜytków rolnych
NajwyŜsze wartości we wszystkich kategoriach produkcji, odniesionych
do poszczególnych grup obszarowych, zanotowano wśród obiektów o powierzchni powyŜej 100
ha UR. Wartość produkcji końcowej brutto w tej grupie wynosiła 15 776 zł/ha UR. Kolejne
grupy obszarowe charakteryzowały się juŜ znacznie mniejszymi wartościami tej kategorii.
Gospodarstwa o powierzchni 81-100 ha osiągnęły poziom 13 845 zł/ha UR, do 40 ha
– 11 652 zł/ha UR. Najmniejszą wartość uzyskały gospodarstwa zaliczane do przedziału
41-50 ha, która wyniosła 1 417 zł/ha UR.
Podobnie kształtowały się wartości pozostałych kategorii produkcji. MoŜna
zaobserwować wyraźny wzrost tych wartości w gospodarstwach obszarowo największych oraz
najmniejszych, a takŜe spadek w gospodarstwach średnich o powierzchni od 41-80 ha,
z wyłączeniem gospodarstw z grupy 51-60 ha. Analizując wszystkie kategorie produkcji
zauwaŜymy, iŜ bardzo zbliŜone wyniki osiągnęły gospodarstwa o powierzchni 61-70 ha oraz 71-

J. Michalak, M. Grzybowska – Brzezińska

210

80 ha; np. produkcja końcowa netto dla gospodarstw 61-70 ha wyniosła 2 407 zł/ha UR,
a dla gospodarstw 71-80 ha – 2 380 zł/ha UR, natomiast produkcja towarowa brutto dla
gospodarstw 61-70 ha wyniosła 1 450 zł/ha UR, a dla gospodarstw 71-80 ha –1 434 zł/ha UR.
Podobnie było w przypadku produkcji czystej, która kształtowała się odpowiednio dla
gospodarstw 61-70 ha na poziomie 1 902 zł/ha UR, a dla gospodarstw o powierzchni 71-80 ha –
1 880 zł/ha UR. Najmniejszymi osiąganymi wartościami charakteryzowały się gospodarstwa
z przedziału 41 – 50 ha UR (np. produkcja czysta wyniosła tylko 876 zł na 1 ha UR. (rys. 1).
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16 000
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7 847

7 354

4 425

51-60

1 780
1 760
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71-80

732

876
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1 880
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3 887

5 025

41-50

2 045
2 022
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2 000
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8 000
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10 000
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9 013
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12 000

10 270
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12 090

14 000

81-100

0
produkcj a końcowa
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produkcj a towarowa

produkcj a towarowa

brutto

netto

brutto

netto

produkcj a czysta

dochód rolniczy

powyŜej 100

Rys.1. Wartość poszczególnych kategorii produkcji i dochodu rolniczego w wyodrębnionych
grupach obszarowych badanych gospodarstw (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na podstawie zaprezentowanych wyników moŜemy zauwaŜyć, iŜ największy dochód
osiągnęły gospodarstwa o powierzchni powyŜej 100 ha, który wyniósł 8 941 zł/ha UR, następnie
gospodarstwa o powierzchni 81-100 ha – 7 847 zł/ha UR oraz najmniejsze o powierzchni do 40
ha tj. 4 425 zł/ha UR. NajniŜszy dochód uzyskały gospodarstwa o powierzchni 41-50 ha wyniósł on 732 zł/ha UR oraz 61-70 ha – 1 780 zł/ha UR, a takŜe 71-80 ha – 1 760 zł/ha UR.
Obliczone kategorie produkcji i dochód rolniczy zaprezentowano równieŜ w odniesieniu
do wyodrębnionych typów produkcyjnych gospodarstw. Gospodarstwa jednokierunkowe okazały
się w tym zakresie zdecydowanie bardziej efektywnymi. Wszystkie kategorie wykazywały w ich
przypadku wartości wyŜsze. Wyjątek stanowiła jedynie produkcja czysta, której poziom był
porównywalny w obu typach – jednokierunkowe 2 757 zł/ha UR, dwukierunkowe 2 755 zł/ha
UR. RóŜnica pomiędzy wartością produkcji była największa w przypadku produkcji towarowej
brutto i wyniosła 1 114 zł/ha UR (tab. 4).
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Tabela 4.
Kształtowanie się wartości poszczególnych kategorii produkcji w badanych
gospodarstwach (zł/ha UR)

Podział gospodarstw
wg kierunku produkcji

Kategorie produkcji
produkcja produkcja produkcja produkcja
produkcja
końcowa końcowa towarowa towarowa
czysta
brutto
netto
brutto
netto
Wartość w zł

Dochód
rolniczy

Gospodarstwa jednokierunkowe

6 805

4 934

4 841

3 632

2 757

2 273

Gospodarstwa dwukierunkowe

5 691

4 489

3 608

3 200

2 755

1 960

432

2

313

RóŜnica (w zł)
(jednokierunkowe –
1 114
445
1 233
dwukierunkowe)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Osiągnięty dochód rolniczy w gospodarstwach jednokierunkowych wyniósł 2 273 zł/ha
UR, a w dwukierunkowych 1 960 zł/ha UR. Jest to dość istotna róŜnica – 313 zł na kaŜdym
hektarze. Oznacza to, Ŝe poziomowi dochodowości sprzyja specjalizacja produkcji.
Wartość produkcji i dochód rolniczy w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną
Analizując wartość kategorii produkcji w odniesieniu do osoby pełnozatrudnionej
obserwujemy, iŜ najwyŜsze wyniki uzyskały gospodarstwa o powierzchni powyŜej 100 ha, gdzie
produkcja końcowa brutto wyniosła 269 732 zł/os, produkcja końcowa netto – 206 707 zł/os,
produkcja towarowa brutto 124 536 zł/os, następnie produkcja towarowa netto 175 584 zł/os,
produkcja czysta 163 273 zł/os i dochód rolniczy – 152 870 zł/os.
Najgorsze wyniki osiągnęły gospodarstwa w grupie obszarowej od 41-50 ha. Kształtują
się one następująco: produkcja końcowa brutto wyniosła 13 778 zł/os, produkcja końcowa netto –
13 222 zł/os, produkcja towarowa brutto 11 480 zł/os, następnie produkcja towarowa netto
10 294 zł/os, produkcja czysta 8 520 zł/os i dochód rolniczy – 7 120 zł/os (rys. 2).
Na podstawie przeprowadzonych analiz moŜna zauwaŜyć, iŜ największą wartość wśród
populacji badanych gospodarstw w odniesieniu do osoby pełnozatrudnionej wyniosła produkcja
końcowa brutto – najwyŜsza była w gospodarstwach powyŜej 100 ha i wyniosła 269 732 zł/os,
a najmniejsza w gospodarstwach 41-50 ha – 13 778 zł/os (rys. 2).
W przypadku dochodu rolniczego - największy zanotowano w gospodarstwach
o powierzchni powyŜej 100 ha - wyniósł on 152 870 zł/os, następnie w gospodarstwach
o powierzchni 81-100 ha – 93 807 zł/os. Pozostałe grupy obszarowe uzyskały dochód znacznie
mniejszy, tj. gospodarstwa o powierzchni do 40 ha – 36 332 zł/os., 51-60 ha – 38 578 zł/os., 6170 ha – 33 721 zł/os., oraz 71-80 ha – 21 497 zł/os. NajniŜszy dochód rolniczy w odniesieniu do
osób pełnozatrudnionych wykazywały gospodarstwa o powierzchni 41-50 ha - wyniósł on 7 120
zł/os.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, poszczególne kategorie produkcji oraz dochód
rolniczy w przeliczeniu na osoby pełnozatrudnione zaprezentowano równieŜ w odniesieniu
do wyodrębnionych typów produkcyjnych gospodarstw. Sytuacja w tym przypadku kształtowała
się nieco inaczej. Lepsze rezultaty osiągnęły gospodarstwa dwukierunkowe, uzyskując niemal we
wszystkich kategoriach wyŜsze wskaźniki. Jedynie poziom produkcji towarowej brutto osiągnął
niŜszy poziom. Wskazuje to na fakt, iŜ intensyfikacja produkcji, specjalizacja wymaga większego
zatrudnienia. Gospodarstwa dwukierunkowe, które prowadziły zróŜnicowaną produkcję nie
musiały zatrudniać, aŜ tylu pracowników by utrzymać proces produkcyjny w ciągłości.
Mogły sobie pozwolić na dywersyfikację zatrudnienia pomiędzy róŜne gałęzie produkcyjne,
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które prowadzone były w gospodarstwie. Spowodowało to zwiększenie efektywności
zatrudnienia i wpłynęło na wzrost wydajności pracy (tab. 5).
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Rys.2. Wartość poszczególnych kategorii produkcji oraz dochodu rolniczego w wyodrębnionych
grupach obszarowych badanych gospodarstw w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tabela 5.
Kształtowanie się wartości kategorii produkcji w badanych gospodarstwach (zł/os.)
Kategorie produkcji
Podział gospodarstw
wg kierunku produkcji

produkcja produkcja produkcja produkcja
produkcja dochód
końcowa końcowa towarowa towarowa
czysta
rolniczy
brutto
netto
brutto
netto
Wartość w zł

Gospodarstwa jednokierunkowe

68 520

49 676

48 742

36 571

27 763

22 889

Gospodarstwa dwukierunkowe

76 561

60 387

48 544

43 053

37 069

26 372

-6 482

-9 306

-3 483

RóŜnica (w zł)
(jednokierunkowe –
-8 041
-10 711
198
dwukierunkowe)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

RóŜnica pomiędzy wartością produkcji w zł/na osobę pełnozatrudnioną była największa
w przypadku produkcji towarowej brutto (10 711 zł na korzyść gospodarstw dwukierunkowych)
zaś najmniejsza - produkcji czystej (9 306 zł).
Osiągnięty dochód rolniczy w gospodarstwach jednokierunkowych wyniósł 22 889 zł/os
a dwukierunkowych 26 373 zł/os. Jest to dość istotna róŜnica na korzyść gospodarstw
dwukierunkowych – 3 483 zł, przypadająca na kaŜdego pełnozatrudnionego pracownika.
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Źródła dochodów badanych gospodarstw rolnych
UŜytkownicy badanych gospodarstw rolnych udzielając odpowiedzi na pytanie
dotyczące źródła dochodów gospodarstwa domowego określili, w jakiej części ich dochody
pochodzą:
z działalności rolniczej,
z działalności pozarolniczej,
z pracy najemnej
z emerytury lub renty (rys. 3).
Strukturę deklarowanych źródeł dochodów przedstawia rysunek 3.

inne źródła
dochodów bez
zdecydowanej
przewagi;
15,20%

działalność
rolnicza;
44,40%

emerytura i renta;
25,40%

praca najemna;
9,0%

działalno
pozarolnicza;
ść
6,0%

Rys.3. Źródła dochodów badanych gospodarstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analiza zebranych danych pozwala stwierdzić, iŜ działalność rolnicza stanowiła główne
źródło dochodów badanych gospodarstw, zajmując w strukturze dochodów 44,4 %. Mniejszy,
aczkolwiek równieŜ istotny odsetek w strukturze dochodów stanowiły emerytury i renty
członków rodzin – 25,4%. Dochody z pracy najemnej oraz z działalności pozarolniczej były
źródłami o znacznie mniejszym znaczeniu. Ich udział wynosił odpowiednio 9% i 6%.
Udział dochodów z działalności rolniczej był silnie powiązany z obszarem gospodarstw
rolnych. Gospodarstwa uzyskujące z działalności rolniczej jedynie jedną trzecią swoich
dochodów ogółem wywodziły się z grupy przedziałowej 41 – 50 ha. Natomiast gospodarstwa,
które uzyskiwały ponad 75 % dochodów z działalności rolniczej były przedstawicielami duŜych
jednostek o powierzchni powyŜej 60 ha.
W kwestii źródeł dochodów w perspektywie najbliŜszych 10 lat, większość badanych
właścicieli gospodarstw uwaŜa, Ŝe głównym źródłem uzyskiwania dochodów będzie
gospodarstwo rolne (67,3%), 23% nie wyklucza podjęcia dodatkowej pracy stałej lub doraźnej
poza, rolnictwem, natomiast 9,7% respondentów uwaŜa, iŜ w przyszłości ich głównym źródłem
dochodów będzie wyłącznie praca poza rolnictwem.
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Podsumowanie i wnioski końcowe
Z dokonanej analizy wynika, Ŝe produkcja rolnicza była dochodowa, zwłaszcza
w grupach gospodarstw o duŜym areale. Jego poziom był uzaleŜniony min. od wielkości i stanu
posiadanych zasobów (np. stada zwierząt), nakładów i organizacji produkcji. Uwzględniając
koszty własnych czynników produkcji m.in.: ziemi, pracy, kapitału moŜna stwierdzić,
Ŝe analizowana działalność wiąŜe się z duŜym zaangaŜowaniem kierownika gospodarstwa
rolnego i jego rodziny.
Badania wskazują równieŜ, iŜ w przyszłości kierownicy gospodarstw rolnych powinni
dąŜyć w kierunku modernizacji w celu zwiększenia efektywności wykorzystania czynników
produkcji, w tym wprowadzenia nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji,
róŜnicowanie działalności rolniczej oraz zharmonizowania warunków produkcji rolnej
z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków
utrzymania zwierząt.
Na podstawie zebranych wyników moŜna sformułować następujące wnioski.
1.
W badanych gospodarstwach obszar gospodarstwa jest istotnym czynnikiem
na
zróŜnicowanie
wyników
produkcyjno-ekonomicznych.
Gospodarstwa
jednokierunkowe zajmowały się przede wszystkim produkcją mleka oraz bydła najwyŜszy poziom intensywności. Natomiast dwukierunkowe produkcją mleka i bydła
oraz produkcją roślinną (pasze dla zwierząt oraz na potrzeby własne).
2.
Produkcyjność gospodarstw wyraŜona w złotych na ha/UR była największa
w gospodarstwach małych do 40 ha i duŜych o powierzchni 81-100 ha i powyŜej 100 ha.
Produkcyjność gospodarstw wyraŜona w osobach pełnozatrudnionych była największa
w gospodarstwach mniejszych, malała w miarę wzrostu powierzchni, by gwałtownie
wzrosnąć w gospodarstwach duŜych 81 – 100 i powyŜej 100 ha UR.
3.
Poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego kształtował się na średnim poziomie
w gospodarstwach mniejszych oraz był zadowalający w gospodarstwach powyŜej 80 ha w stosunku do wielkości gospodarstwa. Dochód był większy w gospodarstwach
jednokierunkowych w zł/ha UR niŜ w dwukierunkowych, natomiast przy przeliczeniu
w zł/osobę pełnozatrudnioną dochód wyŜszy osiągnęły gospodarstwa dwukierunkowe.
Wśród gospodarstw podzielonych obszarowo największy dochód w zł/ha UR jak
i w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną osiągnęły gospodarstwa największe tj.
z grupy powyŜej 100 ha oraz 81-100 ha, które są wynikami bardzo wysokimi na tle
innych grup.
4.
Analiza zebranych danych pozwala stwierdzić, iŜ działalność rolnicza stanowiła główne
źródło dochodów badanych rodzin rolniczych. Niewiele mniej gospodarstw utrzymywało
się głównie z rent lub emerytur lub innej pracy (np. najemnej). Średnia ilość osób
pracujących w gospodarstwie rolnym wynosiła 4, przy czym najmniejsze zatrudnienie
było w gospodarstwach mniejszych obszarowo a największe w średnich oraz duŜych,
powyŜej 100 ha.
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Abstract
The primary aim of the conducted research was to determine the level of productivity and
profitability of farms in Śniadowo municipality which is situated in the western part of podlaskie
province.
The examined population consisted of 54 farms and was divided according to production
types into one type farms and multiple type farms. The division was based on the level of
production of goods in a farm.
Among the farms covered in the study, the one type farms were engaged mostly in milk
and cattle production, whereas the multiple type farms were engaged in milk and cattle
production as well as plant production (production of fodder and for personal use). The
productivity of farms expressed in PLN per hectare of agricultural land was of the highest level in
small farms (up to 40 ha) and large farms with the area of 81-100 ha and above 100 ha.
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Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Celina Piszczatowska

Streszczenie
Bankowy sektor spółdzielczy jako element systemu finansowego Polski ma za sobą
długą, ponad półtorawiekową tradycję. Wykształcił wyspecjalizowaną sieć placówek,
obsługujących szczególnie rolników, drobnych rzemieślników, jednostki samorządu lokalnego.
Aby sprostać konkurencji banków komercyjnych, banki spółdzielcze muszą dokonywać wiele
zmian organizacyjnych i funkcjonalnych. Analiza przedstawiona w artykule uzasadnia waŜną
rolę jaką odgrywają banki spółdzielcze w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, szczególnie
w dziedzinie obsługi dopłat bezpośrednich i programów pomocowych oferowanych w związku
z przynaleŜnością Polski do Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, rolnictwo
Wprowadzenie
Ponad 4-letni udział Polski w strukturach Unii Europejskiej wiąŜe się z rozlicznymi
działaniami Rządu RP mającymi na celu przystosowanie polskiego rolnictwa do wymagań
stawianych przez Unię. Obszary wiejskie jako część terytorium kraju nierozerwalnie związana
z rolnictwem, stanowią około 93% terytorium Polski [Wilkin 2008]. WaŜnym warunkiem
powodzenia w rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza Polski wschodniej jest podkreślenie
szczególnego i zarazem atrakcyjnego usytuowania tych obszarów w strukturze UE. AŜ ciśnie się
na usta hasło, które podkreśla to usytuowanie: „Zielone Serce Europy”, wzorowane na wcześniej
wylansowanym haśle „Zielone Płuca Polski”.
W rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich szczególną rolę odgrywa wiejski sektor
finansowy, reprezentowany głównie przez spółdzielczość kredytową. Banki spółdzielcze
wspierają rozwój obszarów wiejskich, między innymi poprzez kredytowanie działalności
indywidualnych podmiotów gospodarczych, obsługę instytucji samorządowych, współpracę
z urzędami i agencjami rozwoju regionalnego w celu realizacji wspólnych projektów.
Artykuł podejmuje próbę analizy i oceny wpływu działalności banków spółdzielczych
na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Źródłem danych do analizy są informacje pozyskane
w bankach spółdzielczych, dotyczące oferty produktów bankowych dla osób fizycznych
i prawnych. Informacje statystyczne zaczerpnięto z Rocznika Statystycznego oraz materiałów
Narodowego Banku Polskiego.
Historia bankowości spółdzielczej w Polsce
Wykształcona forma spółdzielczości kredytowej w Polsce pojawiła się w połowie XIX
wieku. Stowarzyszenia spółdzielcze nawiązywały do wzorów Hermana Schultze i Friedricha
Raiffeisena, twórców spółdzielni w Austrii, Niemczech i Prusach. Podstawowym motywem
ich działania, pomimo pewnych róŜnic, było uniezaleŜnienie drobnych wytwórców i rolników
od lichwiarskiego kredytu, co odbywało się poprzez zrzeszanie się przyszłych poŜyczkobiorców
we własnych spółdzielniach kredytowych, niezaleŜnych finansowo [Strumiński, Twardowski
2006]. Tworzone w ten sposób stowarzyszenia nie miały na celu osiągania zysków. Sprawiało to,
Ŝe udzielane kredyty były nisko oprocentowane, a otrzymane odsetki przeznaczano na opłacanie
kosztów administracyjnych. Zadaniem wiejskich spółdzielni kredytowych było finansowe
wspieranie i obsługa rolnictwa, przemysłu spoŜywczego, popieranie parcelacji i osadnictwa.
W następnych latach powstawało coraz więcej spółdzielni pod nazwą towarzystw
oszczędnościowo-poŜyczkowych bądź banków ludowych. Po uzyskaniu przez Polskę
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niepodległości spółdzielczość kredytowa Wielkopolski była motorem rozwoju ogólnopolskiej
spółdzielczości. Od tego czasu spółdzielczość, nie tylko bankowa, przechodziła róŜne koleje
losu. W czasach gospodarki centralnie planowanej była wręcz pozbawiona autonomii,
co doprowadziło do zaniku idei prawdziwej spółdzielczości.
Na początku funkcjonowania gospodarki rynkowej, kiedy banki spółdzielcze musiały
„zmierzyć się” z bardzo ekspansywnie nastawionymi bankami komercyjnymi, mimo rozwiniętej
sieci placówek i punktów kasowych pojawiła się konieczność restrukturyzacji. Rozpoczęła się
stopniowa konsolidacja sektora spółdzielczego, zmiany organizacyjne umoŜliwiające utrzymanie
dotychczasowej specyfiki banku związanej z charakterystycznym umiejscowieniem w lokalnej
społeczności.
Działalność banków spółdzielczych w Polsce
W latach 1989-2000 przywrócono bankom spółdzielczym autonomię. Stworzyło
to podstawy do reorganizacji i utworzenia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
Nastąpiła zmiana roli Banku Gospodarki śywnościowej, który pełnił rolę Centralnego Związku
Spółdzielczego oraz utworzenie trzech banków regionalnych grupujących banki spółdzielcze:
Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, Gospodarczego Banku PołudniowoZachodniego S.A. we Wrocławiu i Banku Unii Gospodarczej S.A w Warszawie. Trudna sytuacja
pojedynczych banków spowodowała szereg przekształceń i fuzji, w efekcie owej reorganizacji
powstała kilkuszczeblowa struktura, obejmująca banki lokalne, banki regionalne oraz banki
krajowe zrzeszające banki regionalne [Flejterski, Świecka 2006]. Restrukturyzacja sektora
bankowości spółdzielczej i grupowanie się banków w zrzeszenia związane było z wymogiem
zwiększenia funduszy własnych w postaci funduszu udziałowego do wysokości 500 tys. euro
do 2005 roku i 1 mln euro do 2010 roku.
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Rysunek 1. Liczba banków spółdzielczych w Polsce w latach 1994-2006.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP

Sytuacja związana z konsolidacją sektora bankowego doprowadziła do licznych
przekształceń, likwidacji niektórych banków i powstawania nowych. Na koniec I półrocza 2007
roku liczba banków spółdzielczych utrzymywała się bez zmian w stosunku do 2006 roku (584)
(Rys.1). Wszystkie były zrzeszone w 3 strukturach - Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (351),
Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. (152), Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. (80).
Wyjątek stanowił Krakowski Bank Spółdzielczy S.A., który funkcjonował samodzielnie. Banki
te skupiały ogółem 3848 placówek, tzw. punktów kasowych, co daje 30,6% ogółu placówek
bankowych w kraju.
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Tabela 1
Udział banków spółdzielczych w rynku usług finansowych w latach 2003-2007
Wyszczególnienie

1998

1999

2000

2001

2002

2003 2004

2005

2006

2007 I kw.

Suma bilansowa

4,3

4,2

4,2

4,6

5,0

5,2

5,3

5,8

6,2

6,3

Kredyty dla sektora
niefinansowego

5,0

5,1

5,4

5,8

6,5

7,1

7,8

7,6

7,3

7,2

Depozyty sektora
niefinansowego

5,2

5,0

5,2

5,6

6,2

6,6

7,0

7,7

8,6

8,7

Źródło: Sytuacja finansowa banków w 2005r., GINB, Warszawa, maj 2006, tab. 7 oraz Synteza GINB za
2006 i I kwartał 2007r

Choć sytuacja finansowa banków spółdzielczych systematycznie się poprawia, to udział
sektora w krajowym rynku bankowym jest ciągle znikomy i trudno przypuszczać, Ŝe jest
moŜliwe osiągnięcie poziomu 15%, jak zakłada plan strategiczny Prezydium KZBS (Tab.1)
[Błochowiak 2007].
Tabela 2
Wybrane wskaźniki efektywności banków komercyjnych i spółdzielczych
Wskaźniki

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Ikw.

1,0

0,5

0,5

1,4

1,7

1,3

2,2

17,1
3,1

21,0
3,1

23,0
3,2

29,3
3,2

Banki komercyjne
Zysk netto z aktywów (ROA)
Zysk netto z kapitału (ROE)
MarŜa odsetkowa*
Wskaźnik kosztów operacyjnych

12,8
3,5

5,2
3,3

5,4
3,1

61,0

63,4

67,6

64,6

60,8

57,5

51,0

1,6

1,6

1,2

1,8

1,6

1,4

1,6

19,4
8,0

18,2
6,7

12,2
5,6

18,3
5,9

17,4
5,6

14,7
4,8

19,2
4,4

Banki spółdzielcze
Zysk netto z aktywów (ROA)
Zysk netto z kapitału (ROE)
MarŜa odsetkowa*
Wskaźnik kosztów operacyjnych**

69,3

70,6

75,3

71,6

72,0

72,7

66,2

* wynik z odsetek w % średnich aktywów pomniejszonych o odsetki zapadłe od naleŜności zagroŜonych
** relacja kosztów operacyjnych do wyniku działalności bankowej skorygowanego o wynik pozostałych
przychodów i kosztów operacyjnych
Źródło: Sytuacja finansowa banków w 2005r. Synteza GINB, Warszawa, maj 2006 oraz Synteza GINB
za 2006 i I kwartał 2007r.

Na przestrzeni lat 2001-2007 wskaźniki efektywności banków kształtują się korzystnie
(Tab.2), wyjątek stanowi wskaźnik kosztów operacyjnych, ale naleŜy liczyć na korzystne zmiany
w kolejnym kwartale.
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Oferta banków spółdzielczych
Podstawowym atutem banków spółdzielczych jest ich lokalny charakter. Większość ich
siedzib znajduje się w miastach, małych miasteczkach i gminach. Jako placówki gminne, będące
częścią składową wieloczłonowej i posiadającej długoletnią tradycję struktury, banki
spółdzielcze bardzo dobrze wpisują się w całokształt lokalnej infrastruktury. Właścicielami
banków są spółdzielcy. Z punktu widzenia właściciela – rolnika, rzemieślnika, drobnego
przedsiębiorcy głównym celem przynaleŜności do banku jest zagwarantowanie sobie dostępu
do podstawowych usług bankowych: gromadzenia środków pienięŜnych, otrzymywania tanich
kredytów oraz prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń. Odpowiadając na zapotrzebowania
rolników związane z wypłatami środków UE, banki nie tylko przygotowały rozwiązania
organizacyjne i operacyjne do załoŜenia setek tysięcy rachunków bankowych
(80% beneficjentów) do obsługi tych dopłat, ale teŜ przeprowadziły daleko idące zmiany
w zakresie:
• modernizacji infrastruktury operacyjnej,
• skorygowania zasad obsługi rozliczeniowej,
• zwiększenia zakresu oferty handlowej,
• uruchomienia „Punktów Doradztwa Unijnego” (PDU) w swoich placówkach
bankowych.
Do końca 2006 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała
naleŜnych płatności na rzecz beneficjentów Programu SAPARD. Łącznie z Rocznych Umów
Finansowych 2000-2003, odsetek i środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20042006 wypłacono beneficjentom prawie 1,068 mld euro (około 4,512 mld złotych), co stanowi
prawie 113% środków pierwotnej alokacji przeznaczonych na Program SAPARD z Rocznych
Umów Finansowych 2000-2003. Dofinansowanie sektora rolno-spoŜywczego realizowano takŜe
w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich na lata 2004-2006”. Nie sprawdziły się obawy, Ŝe Polska nie wykorzysta przyznanych
środków [Majewska 2008].
W okresie 2004-2006, banki spółdzielcze stworzyły w swoich placówkach 1683 Punkty
Doradztwa Unijnego na terenie całej Polski, głównie na obszarach wiejskich. Rozpoczęły
one aktywną działalność od 2004 roku. W pierwszym okresie działalność ta polegała na wsparciu
rolników podczas wypełniania wniosków o wpis do ewidencji producentów i dopłaty
bezpośrednie. Sukces tej akcji był wynikiem wspólnych działań podjętych przez banki
i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W 2003 roku na podstawie
porozumienia podpisanego z ARiMR i bankami zrzeszającymi odbył się cykl szkoleń
pracowników banków spółdzielczych w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty wraz
z pracownikami ODR-ówi ARiMR. Tak przygotowani przekazywali swoją wiedzę w tym
zakresie rolnikom (łącznie kilka tysięcy spotkań) oraz pomagali wypełniać im wnioski
w Punktach Doradztwa Unijnego.
Przeszkolonych zostało blisko 7000 osób, pracowników PDU oraz komórek
kredytowych. Ich kompetencje są nieustannie poszerzane i uaktualniane poprzez dalsze
szkolenia. We wszystkich bankach zrzeszających powstały wyspecjalizowane komórki zajmujące
się funduszami pomocowymi dla potrzeb wszystkich zrzeszonych banków, które są kanałem
komunikacji pomiędzy bankami spółdzielczymi a instytucjami odpowiedzialnymi za absorpcję
środków unijnych.
Usługi doradcze świadczone przez banki z pewnością sprzyjają wzrostowi absorpcji
środków unijnych. Wszelkie badania dowodzą, iŜ rolnicy i mieszkańcy wsi naleŜą do najsłabiej
poinformowanych grup społeczeństwa i kaŜdy dodatkowy punkt informacyjny na terenach
wiejskich jest wysoce poŜądany. Biorąc pod uwagę rozległą sieć placówek banków
spółdzielczych (ponad 3800 punktów kasowych), profesjonalizm instytucji bankowych
i kompleksowość oferowanych usług, beneficjenci kolejnych programów pomocowych
są systematycznie i fachowo informowani. Efektem tych działań jest wzrost jakości składanych
dokumentacji.
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Wraz z przystąpieniem Polski do Unii zmienił się sposób interwencji na rynkach rolnych.
Agencja Rynku Rolnego realizuje obecnie zadania Wspólnej Polityki Rolnej, zgodnie z zasadami
unijnymi. W 2004 roku, po raz pierwszy, Agencja Rynku Rolnego nie prowadziła interwencji
rynkowej podczas Ŝniw. Polska stając się członkiem Unii została m.in. objęta wspólną taryfą
celną, co oznacza nieskrępowany obrót towarami w ramach UE. Widocznym efektem tych zmian
był ok. 40% wzrost eksportu towarów rolno-spoŜywczych do Unii w pierwszych latach
po akcesji. Kontynuowanie tego pozytywnego trendu jest moŜliwe poprzez działania
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz partnerów wskazanych w „Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, słuŜące poprawie warunków i jakości Ŝycia na wsi.
Z tej perspektywy, banki spółdzielcze pozytywnie przyjęły uchwalenie we wrześniu 2000 roku
ustawy o grupach producentów rolnych oraz nowe podejście do Programu LEADER w ramach
nowego budŜetu UE na lata 2007-2013. Wsparciem merytorycznym i finansowym w ramach tego
Programu mają być objęte Lokalne Grupy Działania (LGD). Z tej perspektywy, naleŜy podkreślić
aktywną współpracę banków spółdzielczych ze wspomnianymi podmiotami.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło drogę środkom stanowiącym pomoc
dla naszej gospodarki. Łączna wielkość środków finansowych zaangaŜowanych w realizację
Narodowej Strategii Spójności 2007–2013 to blisko 85,6 mld euro [Jastrzębska 2007]. W celu
umoŜliwienia absorpcji środków unijnych przygotowano 21 programów operacyjnych:
16 regionalnych programów operacyjnych i 5 programów krajowych. Istotnym problemem jest
prawidłowe wykorzystanie moŜliwości dofinansowania projektów. Zasady realizacji funduszy
i układ programów są inne niŜ dotychczas. Główne róŜnice w stosunku do poprzedniego okresu
programowania to przede wszystkim liczba funduszy strukturalnych, która została ograniczona
do dwóch: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS). Do głównego nurtu programowania został włączony równieŜ
Fundusz Spójności, który w latach 2007–2013 będzie podlegał podobnym zasadom jak Fundusze
strukturalne. Fundusze wspierające inwestycje w zakresie rolnictwa i rybołówstwa zostały
włączone odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Są to:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski
Fundusz Gwarancji Rolnej oraz Europejski Fundusz Rybacki. Ponadto, obok programów
realizowanych na szczeblu krajowym, uruchomione będą programy zarządzane regionalnie –
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) dla kaŜdego województwa. Następna zmiana dotyczy
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te zostały skupione w jednym
programie – Kapitał Ludzki. W nowym okresie programowania istnieje równieŜ moŜliwość
stosowania w projektach mechanizmu cross-financingu. Polega on na zaangaŜowaniu środków
z jednego funduszu do realizacji działań, które naleŜą do drugiego funduszu. Aby realizowany
projekt mógł otrzymać dofinansowanie z cross-financingu, powinien wykazać, iŜ jest ono
niezbędne dla realizacji inwestycji i bezpośrednio powiązane z prowadzonym projektem.
Przykładem wykorzystania powyŜszego mechanizmu moŜe być przedsiębiorca kupujący
maszynę wymagającą specjalistycznego przeszkolenia operatora. Będzie on mógł ubiegać
się o dotacje zarówno na zakup maszyny, jak i na szkolenie w ramach jednego projektu. Udział
środków moŜliwych do objęcia powyŜszą zasadą jest ograniczony do 10 % na poziomie
priorytetu. Zmiany dotyczą równieŜ wysokości pułapu dofinansowania dla MŚP korzystających
z szesnastu regionalnych programów operacyjnych. Modyfikacje nastąpią równieŜ w systemie
wyboru projektów. Planuje się zastosowanie dwuetapowego systemu wnioskowania
o dofinansowanie lub teŜ moŜliwość uruchomienia inwestycji dopiero po wstępnej ocenie
projektu.
Zmian dokonano takŜe w sposobie finansowania działań dla rolnictwa. Powstały nowe
instrumenty, które nie są objęte regulacjami dotyczącymi unijnej Polityki Spójności. Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 będzie finansowany z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Środki na wspieranie
restrukturyzacji rolnictwa oraz działań rozwojowych na obszarach wiejskich to 13,2 mld euro.
Większość określonych działań jest kontynuacją instrumentów wdraŜanych w latach 2004–2006
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w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W latach 2007–2013 działania będą realizowane
w ramach tzw. czterech osi.
Oś 1 (gospodarcza) – poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Jej działania
to: szkolenia zawodowe, ułatwienie startu młodym rolnikom, renty strukturalne, usługi doradcze,
modernizacja gospodarstw rolnych, zwiększenie wartości dodanej, poprawianie i rozwijanie
infrastruktury, uczestnictwo w systemie jakości, informacja i promocja, grupy producentów
rolnych.
Oś 2 (środowiskowa) – poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.
Oś 3 (społeczna) – jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej.
Oś 4 – Leader.
Aby umoŜliwić prawidłowe wykorzystanie funduszy unijnych dostępnych w Polsce,
konieczne jest m.in. jak najszersze rozpropagowanie informacji o moŜliwościach uzyskania
wsparcia wśród potencjalnych beneficjentów. Banki spółdzielcze juŜ od lat upowszechniają
wiedzę o funduszach Unii Europejskiej.
Podsumowanie
Analiza przytoczonego materiału wykazała, iŜ banki spółdzielcze poprzez ciągłe
uzupełnianie swojej oferty produktowej, zwłaszcza w zakresie aktywnego włączania się w pomoc
obszarom wiejskim odnośnie absorpcji środków unijnych, zachowują zdolność do konkurowania
na rynku usług finansowych z innymi operatorami. Kierują swoje usługi do zaufanej i lojalnej
grupy klientów dzięki dogodnej lokalizacji związanej ze społecznością lokalną. Ze względu na
stałą i zauwaŜalną obecność na rynku finansowym miast i wsi mają duŜy wpływ na rozwój
obszarów wiejskich.
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Abstract
Co-operative banking sector, as an element of the Polish financial system, has over one
and a half century long tradition. It has developed a specialised network of posts, serving
especially farmers, craftsmen and local authorities. To match the commercial banks competition,
co-operative banks need to maintain a constant stream of both organisational and functional
changes. Analysis shown in the article proves the leading role that the co-operative banks take in
the development of agriculture and rural areas, especially in the domain of direct subsidies and
rescue programmes offered due to Poland's affiliation to the EU.
Key words: Co-operative banks, agriculture
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Wartość siewna nasion facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.)
w zaleŜności od fazy jej dojrzałości w czasie zbioru
Piotr Ponichtera, Józef Tworkowski

Streszczenie
Celem badań przeprowadzonych w latach 2000-2002 w Stacji DydaktycznoDoświadczalnej w Tomaszkowie było określenie wpływu fazy dojrzałości roślin facelii błękitnej
podczas zbioru na wartość siewną nasion. Stwierdzono, Ŝe nasiona zebrane w róŜnych fazach
dojrzałości facelii wykazywały zróŜnicowanie wartości siewnej od lat badań. Facelia zbierana
w fazie, gdy kwiatostany oraz prawie wszystkie nasiona były zbrunatniałe, miała najwyŜszą
wartość siewną.
Słowa kluczowe: facelia błękitna, wartość siewna nasion, faza dojrzałości
Wprowadzenie
Dostępna literatura poruszająca zagadnienia związane z uprawą facelii błękitnej
(Phacelia tanacetifolia Benth.) dotyczy głównie wykorzystania jej jako rośliny pszczelarskiej
[Zimna 1959; Słupczyński 1998, 1999; Matczuk 2007]. Niestety mało jest informacji
rozszerzających znajomość tematu w zakresie nasiennictwa tej rośliny. Powodem małego
upowszechnienia uprawy facelii w praktyce rolniczej jest ciągle jeszcze słabe poznanie walorów
tej cennej rośliny oraz występujący często brak jej nasion na rynku.
Facelia błękitna jest gatunkiem charakteryzującym się długim okresem kwitnienia
i nierównomiernym dojrzewaniem nasion. Ponadto owoce facelii (torebki) bardzo łatwo pękają
podczas dojrzewania i następuje osypywanie się nasion [Jabłoński 1980]. Powoduje to,
Ŝe uchwycenie optymalnego terminu zbioru jest bardzo kłopotliwe i w duŜym stopniu decyduje
o wysokości i jakości plonu. Opóźnianie terminu zbioru nasion powoduje znaczne straty
spowodowane osypywaniem i pogorszeniem wartości siewnej nasion. Poza pracami Sowińskiego
[1993,1999] nie znaleziono literatury dotyczącej określenia wpływu terminu zbioru na wysokość
i jakość plonu nasion facelii błękitnej. Wyniki i obserwacje własne wskazują na bardzo waŜną
rolę terminu (fazy) zbioru w kształtowaniu wysokości plonu i wartości siewnej nasion facelii.
Materiały i metody
Przeprowadzone w latach (2000-2002) doświadczenie dotyczyło określenia wpływu fazy
dojrzałości roślin facelii w czasie zbioru na wartość siewną nasion. W tym celu na poletkach
w Stacji Dydaktyczno-Doświadczalnej w Tomaszkowie naleŜącej do UWM w Olsztynie zbierano
ręcznie kwiatostany trzech odmian facelii błękitnej (Stala, Vetrovska, Natra) w pięciu (I-V)
fazach dojrzałości:
I.
część kwiatów kwitnących, skrętki zielone, w dolnej części kwiatostanu nasiona zielone;
II.
pojedyncze kwiaty kwitnące, w dolnej części kwiatostanu skrętki i nasiona brunatne,
w środku kwiatostanu nasiona zielone, w górnej białe lub jeszcze nie wykształcone;
III.
skrętki bez kwiatów, brunatne w 3/4 długości, u dołu i w środku kwiatostanu nasiona
brunatne, u góry zielone;
IV.
całe skrętki brunatne, prawie wszystkie nasiona brunatne;
całe skrętki brunatne, wszystkie nasiona brunatne osypujące się, owocostany
V.
rozpierzchłe.
Po wysuszeniu kwiatostany omłócono młocarnią laboratoryjną. Na oczyszczonych
nasionach w laboratorium Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie
wykonano oznaczenia: masy 1000 nasion oraz zdolności kiełkowania (na bibule)
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wg przepisów ISTA [1999]. Ponadto nasiona wysiano na wilgotny piasek umieszczony
w kuwetach i przykryto je 1 cm warstwą piasku. Od dnia pojawienia się pierwszych wschodów
liczono codziennie wzeszłe rośliny do 14 dnia od siewu. Obliczono liczbę wzeszłych roślin oraz
średni czas kiełkowania nasion metodą Piepera.
W analizie statystycznej i zestawieniach wyników lata badań przyjęto jako czynnik „a”,
odmiany jako „b”, fazy dojrzałości jako „c”. Wyniki z trzech lat badań opracowano za pomocą
analizy wariancji. Analizy wykonano przy pomocy pakietu STATISTICA®. Do oceny
i porównania średnich zastosowano test T-Tuckey’a.
Wyniki badań
Nasiona zebrane w róŜnych fazach dojrzałości facelii wykazywały zróŜnicowanie
wartości siewnej od lat badań. Warunki pogodowe wpływały istotnie na dorodność nasion.
W roku 2001 uzyskano nasiona o niŜszej, natomiast w latach 2000 i 2002 o wyŜszej masie 1000
nasion (tab. 1).
Z badanych odmian w trzyletnim cyklu badań najwyŜszą masą 1000 nasion
charakteryzowała się Natra (średnio 1,93 g), a najniŜszą Stala (średnio 1,77 g).
Ciekawy układ wartości masy 1000 nasion powodowała faza dojrzałości roślin w okresie
zbioru. Ze zbyt wczesnego zbioru nasion (faza I), kiedy to część kwiatostanów kwitła, skrętki
były zielone, nasiona w dolnej części kwiatostanu były równieŜ zielone, uzyskano nasiona
o niskiej masie 1000 nasion (średnio 1,58 g). Opóźnienie zbioru do czasu gdy pojedyncze kwiaty
były kwitnące, w dolnej części kwiatostanu skrętki i nasiona były brunatne, w środku
kwiatostanu nasiona były zielone, a w górnej białe (faza II), istotnie zwiększyło masę 1000
nasion do 1,83 g. Kolejne opóźnienie zbioru do fazy III, kiedy to skrętki były juŜ w 3/4 brunatne,
a nasiona u dołu i w środku kwiatostanu brunatne, a u góry zielone, powodowało dalszy przyrost
masy 1000 nasion. W dwóch latach badań, 2000 i 2002 oraz średnio w 3-leciu, zbiór roślin w tej
fazie powodował uzyskanie najwyŜszej masy 1000 nasion. Natomiast opóźnienie zbioru do fazy
IV, gdy całe skrętki i prawie wszystkie nasiona były brunatne, a następnie do fazy V, gdzie całe
skrętki były brunatne, wszystkie nasiona brunatne i osypujące się, a owocostany rozpierzchłe,
powodowało istotne zmniejszenie się wartości tej cechy.
Zdolność kiełkowania nasion uzyskanych w doświadczeniu wynosiła średnio 93,0 %
(tab. 2). Stwierdzono niewielki, ale istotny wpływ lat badań, w tym słabsze kiełkowanie nasion
w roku 2000. Nasiona odmiany Vetrovska dwoma punktami procentowymi zaznaczyły swoją
lepszą zdolność kiełkowania od pozostałych. Wpływ fazy zbioru na zdolność kiełkowania był
istotny, ale mniej jaskrawy jak w przypadku masy 1000 nasion. Nasiona zebrane juŜ
w najwcześniejszej fazie dojrzałości wykazały się wysoką zdolnością kiełkowania (średnio 91,2
%). Opóźnienie terminu zbioru do II, III i IV fazy dojrzałości powodowało zawsze nieznaczny,
ale istotny wzrost kiełkowania nasion. Najlepiej kiełkowały nasiona zebrane w IV fazie
dojrzałości (95,3 %). ZaleŜność ta występowała w kaŜdym roku badań i w zasadzie u wszystkich
odmian. Jedynie w 2001 roku nasiona odmiany Natra wykazały się najlepszym kiełkowaniem,
jeŜeli zbierane były w III fazie dojrzałości. Opóźnienie zbioru do fazy V, w której to całe skrętki
były brunatne, wszystkie nasiona brunatne i osypujące się, a owocostany rozpierzchłe
powodowało wyraźny spadek zdolności kiełkowania, która zbliŜona była wtedy do uzyskanej
u nasion zebranych w I lub II fazie dojrzałości (92,0 %).
Ciekawie wypada porównanie zdolności kiełkowania nasion do równolegle oznaczonych
wschodów facelii w piasku, w warunkach laboratoryjnych. Wschody w piasku były tylko o 3,2
punktu procentowego niŜsze od kiełkowania nasion na bibule (tab. 3). Podobnie jak w zdolności
kiełkowania liczniejsze wschody uzyskano z nasion zebranych w roku 2001 i 2002, a nasiona
odmiany Vetrovska zachowały tendencję nieco liczniejszych wschodów w stosunku
do pozostałych odmian. Porównując liczebność wzeszłych roślin w zaleŜności od fazy
dojrzałości wysianych nasion, moŜna stwierdzić, Ŝe generalnie zachowała się analogia
do zdolności kiełkowania i najliczniejsze wschody uzyskano z nasion zebranych w IV fazie
dojrzałości. Jednak w roku 2000 najwięcej roślin wzeszło z wysiewu nasion zbieranych w III,
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a nawet (u odmiany Natra) w II fazie dojrzałości. W 2001 roku równieŜ nasiona dwóch odmian
(Vetrovska i Natra) lepiej wschodziły po wysiewie nasion zebranych w III fazie.
NajniŜsze wartości współczynników obliczonych metodą Piepera wskazują,
Ŝe najszybsze wschody roślin uzyskano z nasion zbieranych w najwcześniejszej
fazie dojrzałości (tab. 4).
Dyskusja wyników
Na wartość siewną nasion (energię i zdolność kiełkowania, masę 1000 nasion, wigor),
poza uwarunkowaniami genetycznymi, ogromny wpływ ma wiele czynników środowiskowych,
w tym równieŜ termin zbioru w miarę dojrzewania [Songin i in. 1997]. Zainteresowanie
zagadnieniem kiełkowania nasion o róŜnym stopniu dojrzałości jest wynikiem częstej
konieczności zbioru nasion z roślin nierównomiernie dojrzewających w łanie bądź z roślin,
których nasiona nierównomiernie dojrzewają w kwiatostanach. ZaleŜność kiełkowania nasion od
ich dojrzałości została najlepiej poznana u zbóŜ i pastewnych roślin motylkowatych oraz
u oleistych. Z danych literaturowych wynika, Ŝe podczas zbioru dwuetapowego w roślinach po
ich ścięciu, zachodzą jeszcze przez pewien czas procesy metaboliczne. Po zastosowaniu
desykacji lub po zbiorze jednoetapowym następuje natychmiastowe przerwanie dojrzewania
prowadzące do spadku ilości i jakości nasion. Szukała i in. [1997] stwierdzili, Ŝe wraz
z opóźnieniem terminu zbioru łubinu białego zwiększa się masa 1000 nasion, zdolność
kiełkowania i wigor, osiągając najwyŜsze wartości tych cech 7 – 14 dni przed osiągnięciem
dojrzałości pełnej. Kotecki [1997] w doświadczeniu z grochem najwyŜszą zdolność kiełkowania
oraz masę 1000 nasion uzyskał w dojrzałości woskowej i z omłotu po wyschnięciu roślin,
w porównaniu z omłotem bezpośrednio po skoszeniu. Podobne wyniki uzyskała Jasińska i in.
[1985] w doświadczeniu z rzepakiem ozimym. W jej badaniach nasiona z bezpośredniego omłotu
osiągnęły wysoką zdolność kiełkowania oraz masę 1000 nasion dopiero na początku dojrzałości
pełnej (po 25-28 dniach), podczas gdy wysuszone w roślinach po skoszeniu charakteryzowały
się wysokimi wartościami tych cech nawet juŜ ze zbioru w dojrzałości zielonej (po 10 dniach).
W dojrzałości pełnej nastąpił spadek parametrów wartości siewnej.
W badaniach własnych na masę 1000 nasion oraz zdolność kiełkowania facelii wysoce
istotny wpływ miała faza dojrzałości nasion w okresie zbioru. Największą masę 1000 nasion
uzyskano w III fazie dojrzałości. Podczas zbioru w IV i V fazie nasiona były drobniejsze,
co jednoznacznie wskazuje, Ŝe najdorodniejsze osypały się.
Fazy dojrzałości wpływały równieŜ na zdolność kiełkowania. Opóźnienie terminu zbioru
poprawiało kiełkowanie. Najkorzystniejsza była IV faza dojrzałości, w której zdolność
kiełkowania wynosiła średnio 95,3 %. W ostatniej fazie nastąpił jednak spadek jakości nasion.
PowyŜsze zaleŜności potwierdzają równieŜ badania Sowińskiego [1993], który w swoich
doświadczeniach wykazał istotny wpływ terminu zbioru na wartość siewną nasion facelii.
Zarówno najwyŜszą masę 1000 nasion, jak i energię oraz zdolność kiełkowania uzyskał on
w trzecim terminie zbioru (gdy w dolnej części owocostanu torebki były brunatne i częściowo
otwarte a nasiona brązowe, w środkowej torebki brunatne nasiona brązowe, zaś
w wierzchołkowej części torebki były zielone, a nasiona białe). Opóźnienie terminu zbioru
wpływało niekorzystnie na jakość nasion. Zmniejszenie się masy 1000 nasion i zdolności
kiełkowania Sowiński równieŜ tłumaczy zwiększonym osypywaniem się największych nasion
w późniejszych fazach zbioru.
Konieczne wydaje się zatem prowadzenie badań dotyczących fazy dojrzałości roślin
w czasie zbioru pod kątem osypywania się i oszacowania strat plonu z tego tytułu, ale równieŜ
w aspekcie wartości siewnej nasion.
Podsumowanie
Facelia zbierana w fazie, gdy kwiatostany oraz prawie wszystkie nasiona były
zbrunatniałe, miała najwyŜszą wartość siewną nasion. Opóźnienie terminu zbioru do fazy,
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gdy wszystkie nasiona były brunatne, a kwiatostany rozpierzchłe, powodowało silne osypywanie
się nasion, spadek masy 1000 nasion, pogorszenie zdolności kiełkowania nasion oraz
ograniczenie wschodów roślin w piasku.
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Seeding value of tansy phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.)
in dependence on mature stage in harvest time
Abstract
The aim of the research project carried out in the years 2000 – 2002 at the Educational
and Research Station in Tomaszkowo was to determine the influence of mature stage of tansy
phacelia on seeding value during the harvest time. It was estimated that the seeds harvested in
different mature stages of phacelia showed the seeding value diversity depending on the years of
study. Phacelia harvested in the stage, when blossoms and almost all the seeds were dark brown,
had the highest seeding value.
Key words: tansy phacelia, seeding value, mature stage

Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia

Odmiana (B)

NIR0,05 dla:
lat badań (A) – 0,002
odmian (B) – 0,002
faz dojrzałości (C) – 0,002
interakcji
A x B – 0,003
A x C – 0,004
B x C – 0,004
A x B x C – 0,006

2000-2002

2002

2001

2000

Rok badań (A)
I
1,76
1,66
1,29
1,57
1,65
1,68
1,84
1,72
1,42
1,45
1,46
1,44
1,61
1,60
1,53
1,58

II
1,79
1,96
1,81
1,85
1,68
1,80
1,82
1,76
1,73
1,99
1,94
1,89
1,73
1,91
1,86
1,83

Faza dojrzałości (C)
III
1,84
2,05
2,33
2,08
1,78
1,80
1,99
1,86
2,04
2,07
2,20
2,10
1,89
1,97
2,18
2,01
IV
1,98
1,96
2,28
2,07
1,86
1,78
1,98
1,87
1,86
2,03
2,09
1,99
1,90
1,92
2,11
1,98

V
1,68
1,81
2,08
1,85
1,64
1,66
1,79
1,70
1,78
1,84
2,06
1,89
1,70
1,77
1,98
1,81

1,81
1,89
1,96
1,89
1,72
1,74
1,88
1,78
1,76
1,88
1,95
1,86
1,77
1,84
1,93
1,84

Średnia

Tabela 1.
Masa 1000 nasion facelii błękitnej zbieranej w róŜnych fazach dojrzałości, g

Rok badań (A)

2000

2001

2002

2000-2002

Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia

Odmiana (B)

NIR0,05 dla:
lat badań (A) – 0,84
odmian (B) – 0,84
faz dojrzałości (C) – 1,09
interakcji
A x B – 1,46
A x C – ni
B x C – ni
A x B x C – 3,26
ni – róŜnica nieistotna

I
90,8
90,8
91,8
91,1
91,3
93,0
89,8
91,3
90,0
95,0
88,3
91,1
90,7
92,9
89,9
91,2

II
91,0
92,8
93,0
92,3
92,8
93,3
92,8
92,9
93,3
95,0
91,3
93,2
92,3
93,7
92,3
92,8

IV
93,3
96,5
93,3
94,3
94,5
95,0
95,5
95,0
96,5
98,0
95,3
96,6
94,8
96,5
94,7
95.3

V
89,0
92,3
92,0
91,1
87,8
93,8
91,5
91,0
96,3
95,8
89,8
93,9
91,0
93,9
91,1
92,0

91,0
93,0
92,4
92,1
91,9
93,7
93,5
93,0
93,9
96,1
91,5
93.8
92,2
94,3
92,4
93,0

Średnia

Tabela 2.
Zdolność kiełkowania nasion facelii zbieranej w róŜnych fazach dojrzałości, %
Faza dojrzałości (C)
III
90,8
92,8
91,8
91,8
93,3
93,3
98,0
94,8
93,3
96,8
92,8
94,3
92,4
94,3
94,2
93,6

Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia

Odmiana (B)

NIR0,05 dla:
lat badań (A) – 1,41
odmian (B) – ni
faz dojrzałości (C) – 1,82
interakcji
A x B – 2,44
A x C – 3,15
B x C – 3,15
A x B x C – 5,46
ni – róŜnica nieistotna

2000-2002

2002

2001

2000

Rok badań (A)
I
90,3
87,3
78,3
85,3
90,0
91,3
92,5
91,3
92,5
97,8
86,3
92,2
90,9
92,1
85,7
89,6

II
88,5
87,5
91,8
89,3
91,3
84,0
89,0
88,1
87,0
91,5
92,5
90,3
88,9
87,7
91,1
89,2

Faza dojrzałości (C)
III
89,3
92,0
90,8
90,7
88,5
92,5
95,0
92,0
89,5
91,3
88,8
89,9
89,1
91,9
91,5
90,9
IV
87,5
88,8
91,0
89,1
92,8
89,5
93,8
92,0
94,8
94,3
94,0
94,4
91,7
90,9
92,9
91,8

V
80,0
87,5
85,3
84,3
87,8
90,7
88,8
89,1
88,8
92,3
88,0
89,7
85,5
90,2
87,4
87,7

87,1
88,6
87,4
87,7
90,1
89,6
91,8
90,5
90,5
93,4
89,9
91,3
89,2
90,6
89,7
89,8

Średnia

Tabela 3.
Wschody facelii zbieranej w róŜnych fazach dojrzałości, %

Rok badań (A)

2000

2001

2002

2000-2002

Odmiana (B)
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia
Stala
Vetrovska
Natra
Średnia

I
4,31
4,51
4,65
4,49
4,16
4,17
4,15
4,16
4,19
4,10
4,37
4,22
4,22
4,26
4,39
4,29

II
4,43
4,20
4,39
4,34
4,43
4,21
4,19
4,28
4,35
4,42
4,38
4,38
4,40
4,28
4,32
4,33

Faza dojrzałości (C)
III
4,32
4,15
4,45
4,31
4,33
4,30
4,22
4,28
4,66
4,11
4,44
4,40
4,44
4,19
4,37
4,33

IV
4,40
4,27
4,46
4,38
4,35
4,18
4,27
4,27
4,24
4,26
4,54
4,35
4,33
4,24
4,42
4,33

V
4,48
4,36
4,40
4,41
4,09
4,27
4,39
4,25
4,74
4,29
4,56
4,53
4,44
4,31
4,45
4,40

4,39
4,30
4,47
4,39
4,27
4,23
4,24
4,25
4,44
4,24
4,46
4,38
4,37
4,25
4,39
4,34

Średnia

Tabela 4.
Szybkość ukazywania się wschodów facelii zbieranej w róŜnych fazach dojrzałości, obliczona na podstawie współczynnika Piepera

NIR0,05 dla:
lat badań (A) – 0,004
odmian (B) – 0,004
faz dojrzałości (C) – 0,05
interakcji
A x B – 0,07
A x C – 0,09
B x C – 0,09
A x B x C – 0,16
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Rolnicze wykorzystanie odpadów z fermentacji ścieków komunalnych
Henryk Porwisiak, Janusz Lisowski, Małgorzata Porwisiak

Streszczenie
Celem opracowania była ocena moŜliwości wykorzystania osadów wytworzonych
podczas fermentacji ścieków komunalnych powstających w Oczyszczalni Ścieków w ŁomŜy
do celów rolniczych na podstawie badań ich zawartości. Z wytwarzanych tam średnio w roku ok.
5,3 tys. ton osadów w latach 2002-2006 na te cele przekazywano ponad 60%.
Badano stabilizowane w procesie fermentacji metanowej i odwadniane na prasie
mechanicznej osady pościekowe rolniczo wykorzystywane na wybranych lokalizacjach
powiatów ŁomŜa i Kolno. Wykorzystano materiały analityczne Oczyszczalni Ścieków; wyniki
badań laboratoryjnych wytworzonych osadów ściekowych, wyniki badania gleb, na których
stosowano osady, sprawozdania i dokumentację eksploatacyjną.
Uzyskane wyniki wykazują zawartość poszczególnych obserwowanych składników
osadów w wysokościach wielokrotnie niŜszych od dopuszczalnych, przewidzianych
obowiązującymi przepisami. śaden wskaźnik zawartości zarówno metali cięŜkich jak
i mikroorganizmów chorobotwórczych w badanym okresie nie został przekroczony a dawki
wagowe osadów nie przekraczały dopuszczalnych wielkości.
Przygotowanie i monitorowanie obszarów objętych nawoŜeniem osadami zapewniało
utrzymanie poŜądanych parametrów bezpiecznego ich wykorzystania. Osady mogły być
wykorzystywane w rolnictwie do celów nawozowych. Rolnicze wykorzystywanie osadów
z działalności oczyszczalni ścieków komunalnych pozwalało na zmniejszanie ich nagromadzenia
i magazynowania. Jednak uwarunkowania ekonomiczne dotykające głównie wytwórcę osadów
mogą powodować dąŜenie do opracowywania alternatywnych kierunków ich przekształcania
termicznego (spalania) i wykorzystywania uzyskanej energii do obniŜenia kosztów juŜ w samej
oczyszczalni.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, metale cięŜkie, nawoŜenie roślin
Wprowadzenie
Nieodłącznym produktem działalności oczyszczalni ścieków komunalnych są osady.
W ciągu ostatnich lat w skali kraju wytwarzano około 36-480 tys. ton suchej masy rocznie.
Wzrasta ilość osadów stosowanych w rolnictwie do uprawy płodów rolnych (ok. 60-70 tys. ton s.
m. rocznie). Składowane i nagromadzone na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych
w Polsce osady w latach 2000-2004 stanowiły od 675 do 751 tys. ton [Rocznik 2005]. Wartości
nawozowe osadów do uprawy roślin umoŜliwiają ich stosowanie po spełnieniu szczegółowych
wymagań prawnych.
Jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia podstawowym nawozem
wykorzystywanym w uprawach roślin, za pośrednictwem którego wnoszono materię organiczną
do gleb, był obornik [Maćkowiak 1999, Czekała 1999], a w regionach z duŜym udziałem form
kolektywnych i państwowych gospodarstw rolnych – równieŜ gnojowica [Wołoszyk 2003].
Celem opracowania była ocena rolniczego wykorzystanie osadów (RWO) wytworzonych
podczas fermentacji ścieków komunalnych powstających w Oczyszczalni Ścieków w ŁomŜy
na podstawie badań ich zawartości. Z wytwarzanych tam średnio w roku ok. 5,3 tys. ton osadów
w ostatnich 5 latach na cele RWO przekazywano ponad 60% tej ilości.
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Materiały i metody
Badania dotyczą lat 2002-2006. Do badań uŜyto stabilizowanych w procesie fermentacji
metanowej i odwadnianych na prasie mechanicznej osadów pościekowych wytwarzanych przez
Oczyszczalnię Ścieków w ŁomŜy. Zbadano próbki gleb w aspekcie moŜliwości przeznaczenia
ich do rolniczego wykorzystania na wybranych 27 lokalizacjach w 5 gminach powiatów ŁomŜa
i Kolno. Do badań wykorzystano materiały analityczne Oczyszczalni Ścieków; wyniki badań
laboratoryjnych wytworzonych osadów ściekowych, wyniki badania gleb, na których stosowano
osady, sprawozdania i dokumentację eksploatacyjną.
Próbki osadów i gleb pobierane były przez Laboratorium Oczyszczalni Ścieków
w ŁomŜy, a badania laboratoryjne wykonywano w Delegaturze w ŁomŜy Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Białymstoku oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych Powiatowego Zakładu
Higieny Weterynaryjnej w ŁomŜy według metod referencyjnych badań gruntów, na których mają
być stosowane komunalne osady ściekowe zgodnych z rozporządzeniem12 Ministra Środowiska
z 1 sierpnia 2002 r. i ustawą13 z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz obowiązującymi
instrukcjami.
Próbki osadów zmineralizowano za pomocą mineralizacji mokrej na gorąco
w temperaturze 210 oC w systemie ciśnieniowym z uŜyciem stęŜonego HNO3 + HCl.
W pobranych próbkach osadów oznaczono zawartość metali cięŜkich: Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Zn,
Hg, oraz makroelementów: N, P, Ca, Mg.
Stosowano następujące metody badawcze:
pH w H2O - potencjometryczna;
zawartość suchej masy, substancja organiczna - wagowa;
N-całkowity - destylacja + miareczkowanie;
N-NH4 - destylacja + spektrofotometria (Shimadzu UVVIS1601PC)
P - spektrofotometryczna (Shimadzu UVVIS1601PC);
Ca, Mg - miareczkowanie (wersenian sodu);
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, - spektrometria emisji atomowej (Spectra AA firmy VARIAN);
Hg - spektrometria atomowa, spektrometr AMA 25.
Wykorzystane dokumenty były sporządzane na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z 1 sierpnia 2002 r. "W sprawie komunalnych osadów ściekowych".14

Postępowanie z osadem w Oczyszczalni ŁomŜa
Proces stabilizacji osadów odbywa się na drodze fermentacji metanowej
[www.4lomza.pl].15 Zagęszczony i częściowo zhydrolizowany osad wstępny jak równieŜ
zagęszczony mechanicznie osad nadmierny podawane są do zbiornika kontrolnego znajdującego
się w górnej części klatki schodowej przy WKF. W celu utrzymania stałej temperatury
fermentacji 33-35°C osady są w sposób ciągły cyrkulowane pompami śrubowymi na spiralne
wymienniki ciepła. Komora fermentacyjna wyposaŜona jest w mieszadło dwuśmigłowe.
Optymalny czas fermentacji przewidziano na ok. 26 dni. Otrzymany biogaz wykorzystywany jest
do celów energetycznych w Oczyszczalni [Porwisiak, Susoł 2003].
Zbiornik osadu przefermentowanego pełni rolę zbiornika magazynowego osadu z WKF.
Osad do zbiornika dopływa grawitacyjnie, a zawartość komory mieszana jest dwoma
mieszadłami. Następnie osad zostaje przepompowany do stacji odwodnienia. Odwodniony
na prasie osad podawany jest przez system przenośników do specjalnie dostosowanych
12

Dz. U. RP 2002:130:1140
Dz. U. RP 2001:62:628 z późn. zm. (2002:41:365 oraz 2002:113:984)
14
Dz. U. RP 2002:134:1140.
15
www.4lomza.pl wt, 4 kwietnia 2006 07:01
13
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do transportu osadu kontenerów ustawionych w hali. Po napełnieniu osad w kontenerach
przewoŜony jest na miejsce składowania znajdujące się na terenie Oczyszczalni.

Gospodarka osadami
8
7
6
5
Mg

4
3
2
1
0
2002

2003

2004

2005

2006

lata
Osady wytworzone

Osady przekazane rolnikom

Rysunek 1. Gospodarka osadami Oczyszczalni w ŁomŜy w latach 2002-2006
Źródło: wg danych MPWiK - Oczyszczalnia Ścieków w ŁomŜy

W stosunku do tradycyjnych metod [Czekała 1999] np. kompostowania, metanizacja
jako proces prowadzony w komorach, sprawdzony w technologii unieszkodliwiania osadów
ściekowych, moŜe być korzystniejszy ze względu na mniejszą energochłonność i sprawniejsze
energetycznie wykorzystanie uzyskanego biogazu, zwłaszcza w nowoczesnych zestawach
kogeneracyjnych [Porwisiak, Susoł 2003].
Przy stabilizacji beztlenowej osadów warto: wydłuŜyć czas trwania procesu fermentacji,
a tym samym uzyskać osady bardziej ustabilizowane i łatwiejsze do odwadniania, zwiększyć
wydajność produkcji gazu, zmniejszyć zuŜycie energii niezbędnej do ogrzewania osadu [RosikDulewska, 2002].
Mniejsza jest uciąŜliwość emisji przejściowych produktów rozkładu a korzystniejsza
moŜliwość zagospodarowania jako nawozu wytwarzanego produktu stałego, moŜliwego
do przejściowego składowania na stosunkowo małej powierzchni, nawet na terenie oczyszczalni
[Rosik-Dulewska, 2002].
NaleŜy zwrócić uwagę na konieczność doskonalenia gospodarki osadami przez
wprowadzanie technologicznie zaawansowanych metod pomiaru wytworzonych produktów
fermentacji. W oczyszczalniach brak jest urządzeń do pomiaru ilości osadów, brak jest takŜe
bieŜącej informacji na temat stopnia stabilizacji osadów. Podobne problemy występują takŜe
w innych oczyszczalniach [Bernacka, Pawłowska 1996].
Jakość osadu związana z jego rolniczym wykorzystaniem
Jeśli osad spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, to w zasadzie kaŜdy jego
rodzaj moŜe być wykorzystany do nawoŜenia i poprawy jakości gleb. Ocena wymagań
przewidzianego do RWO dotyczy rodzaju zastosowanej wstępnej obróbki, zawartości metali
cięŜkich i organizmów chorobotwórczych [Joergensen 2003]. Poza wymogami prawnymi
poŜądanymi parametrami była atrakcyjność osadu do jego praktycznego zastosowania
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u końcowych uŜytkowników. Szczególnie dotyczyło to estetyki (wyglądu zewnętrznego
i zapachu) oraz konsystencji związanej z warunkami przeładunku i transportu.
Tabela 1.
Skład chemiczny wytworzonych osadów
zaw. subst.
Ca
org. %
% s. m.

N amon. N ogólny
Mg
% s. m. % s. m. % s. m.

P og.
% P2O5
s. m.

L. p.

Rok:

pH

% s. m.

1.

2002

7,5

20,0

66,0

3,15

0,91

2,44

2,44

0,83

2.

2003

8,5

15,9

67,1

4,00

1,27

0,60

1,25

1,70

3.

2004

8,3

20,5

65,9

4,62

1,80

0,61

0,71

0,04

4.

2005

7,8

16,7

72,4

3,23

1,03

0,43

0,78

0,27

5.

2006

7,6

17,1

67,9

3,11

1,32

0,67

0,91

0,31

Źródło: wg danych MPWiK - Oczyszczalnia Ścieków w ŁomŜy

Jakość osadu ze względu na dopuszczalną ilość występujących organizmów
chorobotwórczych jest istotnym czynnikiem rozwaŜania dotyczącego ROW. W badanych
przypadkach nie była wymagana poprawa jakości sanitarnej osadu.
Przy ocenie moŜliwości rolniczego wykorzystania osadu pierwszoplanowe było
dokonanie oceny, czy wytworzony w badanej oczyszczalni osad moŜe spełnić wymagania
dotyczące zawartości metali cięŜkich. Jakość osadu pod względem zawartości metali cięŜkich
jest trudna do poprawy. Obecność jednego, a tym bardziej większej liczby metali cięŜkich
o stęŜeniu przekraczającym dopuszczalne wartości dyskwalifikuje taki osad do RWO
[Joergensen 2003].
Tabela 2.
Zawartość metali cięŜkich w wytworzonych osadach (w mg*kg-1 s. m.)
L. p.

Rok:

Dawki dopuszcz.

Cr

Cd

Zn

Cu

Ni

Pb

Hg

500,0

10,0

2 500,0

800,0

100,0

500,0

5,0

18,2

4,3

1 147,0

167,7

16,7

78,1

1,6

1.

2002

2.

2003

20,6

2,0

908,0

197,7

14,0

50,1

1,4

3.

2004

151,9

2,3

803,1

235,8

19,3

83,3

1,8

4.

2005

83,4

3,0

764,4

239,8

12,9

77,0

1,6

5.

2006

68,7

2,7

732,4

210,3

12,1

72,1

1,4

Źródło: wg danych ze sprawozdań Os-6 MPWiK - Oczyszczalnia Ścieków w ŁomŜ y

Zawartość metali cięŜkich w wytworzonych w Oczyszczalni w ŁomŜy osadach
w badanych latach nie przekraczała wartości dopuszczalnych. NajwyŜszą zawartość chromu
– ponad 150 mg*kg-1 s. m. stwierdzono w roku 2004 i stanowiło to 30% dawki dopuszczalnej.
Zawartość kadmu w 2002 roku wyniosła 4,3 mg*kg-1 s. m. – 43% dopuszczalnej dawki. Cynk
zawarty w osadzie w 2002 roku stanowił 46% dopuszczalnej dawki. W 2005 roku zawartość
miedzi wynosiła 240 mg*kg-1 s. m. osiągając jedną trzecią dawki dopuszczalnej. NajwyŜsza
zawartość niklu przypadła na rok 2004 i wyniosła jedną piątą dawki dopuszczalnej dla osadu
przeznaczonego do wykorzystania rolniczego. NajwyŜsze w badanym okresie, 17% dawki
dopuszczalnej, ołowiu zawierał osad w 2004 roku. StęŜenie rtęci osiągnęło najwyŜszy poziom 36% dawki dopuszczalnej w 2004 roku i wyniosło 1,8 mg*kg-1 s. m. Lata 2005 i 2006 pod
względem zawartości metali cięŜkich w osadzie naleŜały do umiarkowanych, zawartość tych
metali nie przekroczyła 30% dawek dopuszczalnych.
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Jakość osadu
Uzyskane wyniki wykazują zawartość poszczególnych obserwowanych składników
osadów w wysokościach kilka- i wielokrotnie niŜszych od dopuszczalnych, przewidzianych
obowiązującymi przepisami. Średnia zawartość suchej masy stanowiła ok. 17% badanych
osadów, średnia zawartość substancji organicznych wynosiła 68%, a średnie pH kształtowało
się w przedziale od 7,5 do 8,5. śaden wskaźnik zawartości mikroorganizmów chorobotwórczych
(pałeczek Salmonella, Toxocara spp., Ascaris sp., Trichuris spp.) ani jaj pasoŜytów przewodu
pokarmowego w badanym okresie nie został przekroczony. Dawki wagowe osadów
nie przekraczały dopuszczalnych wielkości i wynosiły od 36,1 Mg*ha-1 do 66,2 Mg*ha -1 średnio
w roku (średnio 8,3 Mg*ha-1 suchej masy i 26,8 Mg*ha-1 substancji organicznej).
Osad z 2004 roku w porównaniu z zawartością podstawowych składników w oborniku
zawierał więcej fosforu, azotu i wapnia. Mniejsza wyraźnie była zawartość potasu w osadzie,
wynikająca z lepszej rozpuszczalności związków potasu podczas oczyszczania ścieków
[Jackowska, Olesiejuk 2004].
Wcześniej badane osady z innych oczyszczalni mechaniczno-biologicznych
w Polsce zawierały od 0,8 do 16,9 % s. m. azotu ogólnego (Nog), od 0,5 do 7,0% s. m. fosforu
(P2O5) i od 0,05 do 0,7% s. m. potasu (K2O) [Bernacka, Pawłowska 1996].
NawoŜenie gleb
Według obowiązujących przepisów16 dawka komunalnych osadów ściekowych przy
uprawie roślin nie przeznaczonych do spoŜycia i produkcji pasz nie moŜe przekraczać 250 ton
dawkowanych w ciągu pierwszych trzech lat nawoŜenia i do 40 ton dawki w kolejnych latach
(w tonach suchej masy na hektar).
Tabela 3.
Dawki osadu w wybranych lokalizacjach 2004 r.
Masa
Dawka osadów
dostarczonych
[Mg*ha-1]
osadów [Mg]
1-04.
3,0
160,0
53,3
2-04.
12,0
450,0
37,5
3-04.
3,5
150,0
42,9
4-04.
8,0
320,0
40,0
5-04.
5,0
200,0
40,0
6-04.
20,0
500,0
25,0
7-04.
8,0
370,0
46,3
Źródło: dane z MPWiK - Oczyszczalnia Ścieków w ŁomŜ y
Numer
lokalizacji

Powierzchnia
[ha]

Typ gleby

średni
średni
średni
średni
średni
średni
średni

Uwagi

poletka łowieckie

Najkorzystniejsza w objętym badaniem czasie zawartość suchej masy w prowadzonych
badaniach została ustalona dla roku 2004, kiedy to wynosiła średnio 20,5%. Zamieszczone
w tabeli 3 wielkości dostarczonych osadów w wybranych lokalizacjach na nawoŜone gleby
wykazują ich dostosowanie do wymogów. Zastosowana dawka przeliczeniowa wyniosła wtedy
odpowiednio dla najwyŜszego nawoŜenia stosowanego w lokalizacji 1-04 (Cendrowizna,) tylko
11 Mg suchej masy na hektar. W lokalizacji 6-04 (Zalesie,) o najniŜszym poziomie nawoŜenia
odpowiednia dawka wyniosła nieco ponad 5 Mg*ha-1.

16

Dz. U. RP 2001:100:1085.
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Badania osadu w 2005 roku wykazały przy zawartości suchej masy wynoszącej średnio
16,5% - najwyŜszą w badanym okresie zawartość w nim substancji organicznej wynoszącej
72,4% (tab. 1). Dawki nawoŜenia osadem w tym roku na wybranych lokalizacjach
przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4.
Dawki osadu w wybranych lokalizacjach w 2005 r.
Numer
lokalizacji

Powierzchnia
[ha]

1-05.
2-05.
3-05.
4-05.
5-05.
6-05.
7-05.

8,0

2,5
8,0
10,0
7,0
20,0
20,0

8-05.

Masa
dostarczonych
osadów [Mg]

Dawka [Mg*ha-1] Typ gleby

400,0

50,0

średni

140,0

56,0

średni

440,0

55,0

średni

560,0

56,0

średni

390,0

55,7

średni

420,0

21,0

średni

1 120,0

56,0

średni

1 660,0

830,0

średni

2,0
Źródło: dane z MPWiK - Oczyszczalnia Ścieków w ŁomŜ y

Uwagi

Salix vim.(MPWiK)

Największe dawki osadu zastosowano w lokalizacji 8-05 (ŁomŜa) do nawoŜenia
przyzakładowej plantacji wierzby energetycznej, a więc na cele pozarolnicze. Najmniejszą dawkę
osadu w tym roku stosowano w lokalizacji 6-05 (Zalesie).
Przedstawione wyniki badań jednoznacznie potwierdzają dopełnienie wymagań jakości
i ilości w zakresie rolniczego wykorzystania osadu wytworzonego w Oczyszczalni Ścieków
w ŁomŜy.
Uprawy nawoŜone osadem
Na gruntach objętych nawoŜeniem stosowano wymagane podstawowe zabiegi
agrotechniczne [Duer, Liro 2003] i uprawiano jedynie zboŜa: Ŝyto, pszenŜyto, jęczmień
i mieszanki zboŜowe. Uzyskiwane w pierwszym roku po zastosowaniu osadów plony bez ich
dodatkowego nawoŜenia nie odbiegały od średnich dla rodzajów gleb typowych w tym regionie
gleb słabych i średnich przy stosowaniu średniego poziomu nawoŜenia [Maćkowiak 1999].
Najwięcej nawoŜonych osadami pościekowymi gruntów obsiewano róŜnymi odmianami Ŝyta
(ok. 65%), pszenŜyta (ok. 25%) i jęczmienia (ok. 5%) nie przeznaczanymi do spoŜycia i na cele
paszowe. Większość gruntów wcześniej nawoŜonych osadami w latach 2002-2003 w drugim
roku po ich stosowaniu była nawoŜona obornikiem bydlęcym i nawozami sztucznymi.
Wyniki uzyskane z ogólnych badań nad ekonomicznymi aspektami problemu rolniczego
wykorzystania osadu wskazują na korzyści wynikające ze stosowania osadów uzyskiwane przez
rolników. Większość kosztów związanych z RWO ponosi oczyszczalnia ścieków, przenosząc
je na mieszkańców ŁomŜy. Do kosztów tych naleŜą dodatkowo ponoszone koszty badań
gruntów, załadunku i transportu.
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Wnioski
1.

2.
3.

4.

Osady powstające w procesie oczyszczania ścieków komunalnych w ŁomŜy zawierały
jony metali cięŜkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg) w ilościach nie przekraczających
maksymalnych dawek pozwalających na wykorzystanie ich w rolnictwie. W osadach
tych nie występowały mikroorganizmy chorobotwórcze, istotne przy ich sanitarnym
kwalifikowaniu. Przygotowanie i monitorowanie obszarów objętych nawoŜeniem
osadami zapewniało utrzymanie poŜądanych parametrów ich bezpiecznego
wykorzystania.
Osady z Oczyszczalni Ścieków w ŁomŜy posiadały duŜą wartość nawozową i mogły być
wykorzystywane w rolnictwie do celów nawozowych.
Rolnicze wykorzystywanie osadów z działalności oczyszczalni ścieków komunalnych
pozwalało na zmniejszanie ich nagromadzenia i magazynowania przez oczyszczalnie
i składowiska odpadów.
Uwarunkowania ekonomiczne dotykały głównie wytwórcę osadów i mogły powodować
dąŜenie do opracowywania alternatywnych kierunków ich przekształcania termicznego
(spalania) i wykorzystywania uzyskanej energii do obniŜenia kosztów własnych
oczyszczalni.
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Agricultural utilization of waste material from fermentation of communal sewage
Abstract
Sediments are inseparable products of a communal sewage refinery. The aim of the
elaboration was to estimate utilization of sediments produced during fermentation of communal
sewage in the Refinery of Sewage in ŁomŜa for agricultural purpose, according to the scientific
research of their content. 60% of the produced sediments in the years 2002–2006, that was about
5.3 tons a year, was sent to examine.
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Post sewer-sediments stabilized in methanated fermentation were examined and drained
on a power press. Samples of soils were examined for the purpose of their agricultural utilization
on chosen locations of administrative districts of ŁomŜa and Kolno. Analytic materials of the
Refinery of Sewage, findings of produced sewer sediments, findings of the soils treated with the
sediments as well as reports and exploitive records were used in the research.
The obtained results show that the content of each of the observed components
of sediments is much lower than it is expected in the obligatory regulations. None of the
indicators of the content of both heavy metals and pathogenic microorganisms in the period of
the research exceeded the limits and the weight doses of sediments did not exceed their
admissible limits either.
Preparation and monitoring of the areas treated with the sediments fertilization secured
keeping desired parameters of the sediments’ utilization. The sediments could be used in
agriculture to manure. Agricultural utilization of sediments that came from the activity of the
refinery of sewage let to reduce their accumulation and stockpiling. However, the economical
conditions that mainly a producer of sediments face, may cause alternative directions of the
sediments’ burning and using energy that come from the process to reduce expenses
of a particular refinery on its own.
Key words: sewage sluddge, heavy metal, sewage purification plant
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Wpływ dodatków – białkowego, bakteryjnego lub chemicznego na skład
chemiczny, mikrobiologiczny oraz stabilność tlenową
kiszonek z całych roślin kukurydzy17
Jan Bogusław Pyś, Agata Karpowicz, Katarzyna Kania

Streszczenie
W doświadczeniu zielonkę z kukurydzy (sucha masa 329,1 g⋅kg-1, cząstki 12-15 mm)
zakiszano bez dodatku – KK lub z dodatkiem: poekstrakcyjnej śruty rzepakowej (ŚPR) – KR50;
inokulantu bakteryjnego – KB; konserwantu chemicznego – KC; ŚPR z inokulantem
bakteryjnym – KR50/B; ŚPR z konserwantem chemicznym – KR50/C. Kiszonki KR50, KR50/B
i KR50/C charakteryzowały się największą zawartością suchej masy, białka ogólnego
i właściwego. Najmniejszy rozkład białka oraz węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie
występował w kiszonkach KC i KR50/C. Największą odpornością na rozkład tlenowy
charakteryzowały się kiszonki KR50/C. W kiszonkach KR50/B i KR50/C nie występowały
bakterie z rodzaju Clostridium. Najmniejszą liczbą komórek droŜdŜy charakteryzowały
się kiszonki KR50/B i KR50/C. W kiszonkach KR50, KR50/B i KR50/C nie stwierdzono
obecności grzybów pleśniowych.
Słowa kluczowe: kiszonka z kukurydzy, dodatki kiszonkarskie, skład chemiczny
i mikrobiologiczny, stabilność tlenowa
Wprowadzenie
Kiszonka z całych roślin kukurydzy jest najbardziej wartościową paszą objętościową dla
wysoko produkcyjnych krów mlecznych oraz młodych i rosnących zwierząt, ze względu
na wysoką koncentrację i strawność energii, optymalną zawartość włókna surowego, wartość
wypełnieniową oraz wielkość dowolnego pobrania przez zwierzęta [Petkov i in. 1997, Kowalski
2001]. Jakość oraz wielkość dowolnego jej pobrania przez zwierzęta zaleŜą głównie
od zawartości suchej masy i stopnia rozdrobnienia zakiszanej zielonki, jakości procesu
fermentacji, ilości jej produktów oraz odporności na rozkład tlenowy [Bal i in. 1997]. Wartość
energetyczna i pokarmowa kiszonki z kukurydzy uzaleŜnione są od udziału ziarna w zakiszanym
surowcu, zawartości suchej masy, białka, skrobi oraz ilości i strawności włókna surowego [Bal
i in. 1997, Brzóska 2001]. Skrobia obecna w ziarnie kukurydzy stanowi waŜne źródło energii dla
mikroorganizmów Ŝwacza, a ulegając fermentacji w Ŝwaczu, przekształcana jest do lotnych
kwasów tłuszczowych, które dostarczają przeŜuwaczom około 70-80% energii [Sosin
i Strzetelski 2007].
W obecnie stosowanych systemach Ŝywienia krów wysoko mlecznych i opasów
kiszonka z całych roślin kukurydzy stosowana jest przez okres całego roku. Dlatego bardzo
waŜne jest jak najlepsze zabezpieczenie kiszonki przed rozkładem tlenowym, po odkryciu stosu
kiszonkowego, szczególnie w okresie Ŝywienia letniego zwierząt. Skarmianie kiszonek
z kukurydzy bardzo dobrej jakości i trwałości tlenowej stwarza moŜliwość maksymalnego
wykorzystania zawartych w niej składników pokarmowych przez zwierzęta [Bodarski i in. 2005].
Ze względu na duŜą zawartość węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie oraz skaŜenie
roślin droŜdŜami i grzybami pleśniowymi podczas okresu ich wzrostu w warunkach polowych,
kiszonka z kukurydzy jest szczególnie podatna na wtórną fermentację w warunkach ekspozycji
tlenowej. Podczas tego procesu, przeprowadzanego przez patogenną mikroflorę, rozkładowi
ulegają węglowodany rozpuszczalne w wodzie, białka oraz kwas mlekowy co obniŜa wartość
17
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pokarmową i energetyczną kiszonek [Driehuis i in. 1999]. Działalność droŜdŜy i grzybów
pleśniowych prowadzi takŜe do wzrostu temperatury i pH biomasy, co sprzyja szybkiemu
rozwojowi bakterii z rodzaju Clostridium [Vissers i in. 2007] i grzybów termofilnych [Ashbell
i in. 2002]. Dodatkowo, produkty metabolizmu niepoŜądanych mikroorganizmów, takie jak
amoniak, kwas masłowy, etanol, aminy biogenne oraz mikotoksyny wpływają na znaczne
obniŜenie jakości kiszonki, wywołują zaburzenia procesów trawiennych, obniŜają wielkość
produkcji oraz stanowią zagroŜenie dla zdrowia, a nawet Ŝycia zwierząt [Stryszewska
i Pyś 2004].
Skutecznym sposobem na ograniczenie rozwoju i działalności mikroflory patogennej
moŜe być zakiszanie zielonki z kukurydzy z dodatkiem konserwantów chemicznych,
zawierających niskocząsteczkowe kwasy organiczne i ich sole lub estry. Preparaty te, poprzez
szybkie zakwaszenie środowiska, eliminują rozwój i działalność mikroorganizmów
niepoŜądanych, co ogranicza rozkład składników pokarmowych oraz wydłuŜa okres stabilności
tlenowej kiszonek [Driehuis i in. 1999, Slottner i Bertilsoon 2006].
Innym sposobem na zwiększenie stabilności tlenowej kiszonek z całych roślin kukurydzy
moŜe być zakiszanie zielonki z dodatkiem inokulantów bakteryjnych, zawierających
heterofermentatywne bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus buchneri. Bakterie te podczas
fermentacji wytwarzają duŜą ilość metabolitów, głównie kwasu octowego i propionowego oraz
1,2-propandiolu, które redukują liczbę droŜdŜy i grzybów pleśniowych, co wpływa na
ograniczenie rozkładu składników pokarmowych i wzrost odporności kiszonek na wtórną
fermentację [Driehuis i in. 1999, Ranjit i Kung 2000, Oude Elferink i in. 2001, Pyś 2006].
Kiszonka z całych roślin kukurydzy, nawet najwyŜszej jakości, jest paszą o niskiej
zawartości białka, charakteryzującego się niską wartością biologiczną, wynikającą z deficytu
aminokwasów egzogennych, głównie lizyny i tryptofanu [KrzyŜewski 2006]. Ponadto duŜą część
azotu ogólnego stanowi azot niebiałkowy (50-60% N-ogólnego), podatny na bardzo szybki
rozkład w Ŝwaczu [Chamberlain i in. 1982]. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie krów
mlecznych oraz zwierząt intensywnie opasanych na białko, dawki pokarmowe z udziałem
kiszonki z kukurydzy muszą być uzupełniane paszami wysoko białkowymi [Kowalski 2001].
Alternatywnym sposobem zwiększenia wartości białkowej kiszonki z kukurydzy moŜe
być zakiszanie zielonki z wysoko białkowymi surowcami paszowymi w postaci wytłoków lub
śruty poekstrakcyjnej z nasion roślin oleistych. Dodatek tych surowców moŜe wzbogacić
sporządzane kiszonki w białko, a ze względu na wysoką zawartość aminokwasów siarkowych,
podwyŜszyć jego wartość biologiczną. Dodatek wytłoków lub śruty poekstrakcyjnej rzepakowej
do zakiszanej kukurydzy, poprzez dokładniejsze zagęszczenie i wypełnienie przestrzeni między
cząsteczkowych zakiszanych roślin, zapewniłby poprawę warunków beztlenowych w biomasie.
Celem wykonanych badań było określenie wpływu dodatku śruty poekstrakcyjnej
rzepakowej, bez lub z inokulantem bakteryjnym lub konserwantem chemicznym, do zakiszanej
zielonki z całych roślin kukurydzy na jakość, skład chemiczny i mikrobiologiczny oraz
stabilność tlenową uzyskanych kiszonek.
Materiały i metody
Surowcem kiszonkarskim była zielonka z całych roślin kukurydzy odmiany Eurostar
(FAO 250) o zawartości suchej masy 329,1 g·kg-1, rozdrobniona na cząstki o długości 10-15 mm
i zgnieciona. Kukurydzę zakiszano bez dodatku – KK oraz z dodatkiem: śruty poekstrakcyjnej
rzepakowej (ŚPR) w ilości 50 g·kg-1 zielonki – KR50; inokulantu bakteryjnego (Lactobacillus
buchneri – 1,2 ×106 jtk·g-1 zielonki) – KB; konserwantu chemicznego (kwas mrówkowy – 59%,
kwas propionowy – 20%, mrówczan amonu – 4,3%, sorbinian potasu – 2,5%; 4 ml·kg-1 zielonki)
– KB; ŚPR i inokulantu bakteryjnego – KR50/B oraz ŚPR i konserwantu chemicznego –
KR50/C. Kiszonki, kaŜdy wariant w ośmiu powtórzeniach, sporządzono w silosach
polietylenowych o pojemności 120 l i przechowywano w temperaturze 15 ±2oC, przez okres 60
dni.
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W reprezentatywnych próbkach kiszonek, pobranych bezpośrednio po otworzeniu
zbiorników, oznaczono zawartość suchej masy (w temperaturze 105oC przez okres 24 godzin)
skorygowaną o zawartość substancji lotnych [Dulpy i Demarquilly 1981], zawartość N-NH3
według metody destylacyjnej [Conway 1962] oraz pH przy pomocy aparatu pH Ion Analyzer
MA 235 (Mettler Toledo, Szwajcaria). W wodnych wyciągach z kiszonek, sporządzonych
bezpośrednio po pobraniu próbek, oznaczono zawartość kwasów – mlekowego, octowego,
propionowego i masłowego, stosując metodę chromatografii cieczowej, przy pomocy
chromatografu LC 5000 z detektorem UV/VIS (Ingos, Czechy) oraz kolumny kapilarnej Ostion
LG-KS0800 H+ (Tessek, Czechy). Temperatura pracy kolumny 50oC, faza ruchoma 0,005 M
H2SO4. Zawartość etanolu w kiszonkach oznaczono metodą chromatografii gazowej, przy
pomocy chromatografu Varian Star 3400 CX (Varian, USA) z detektorem FID oraz kolumną
kapilarną DB-FFAP (długość 30 m, średnica 0,53 mm), z uŜyciem argonu jako gazu nośnego.
Temperatura pracy kolumny 90-205oC, dozownika 200oC i detektora 240oC.
Próbki kiszonek przeznaczone do dalszych analiz chemicznych suszono w suszarce
(w temperaturze 50oC, przez okres 48 godzin), a następnie zmielono. W tak przygotowanych
próbkach oznaczono zawartość tłuszczu ogólnego [AOAC 2000] przy pomocy aparatu Ankom
XT 15 (Ankom, USA). Zawartość białka ogólnego (% N-ogolnego × 6,25) oznaczono według
metody Kjeldahla [AOAC 2000] przy pomocy aparatu KjeltecTM 2200 (Foos, Dania), natomiast
białka właściwego (% N-białkowego × 6,25) według Licitry i in. [1996] przy pomocy aparatu
KjeltecTM 2200 (Foos, Dania). Zawartość frakcji włókna NDF, ADF i ADL oznaczono według
metod opisanych przez Goeringa i Van Soesta [1970] oraz Van Soesta i in. [1991] przy pomocy
aparatu Ankom220 Fiber Analyser (Ankom, USA). Zawartość węglowodanów rozpuszczalnych
w wodzie oznaczono metodą kolorymetryczną [Dubois i in. 1956] oraz skrobi według Faisanta
i in. [1995].
Stabilność tlenową kiszonek testowano przez okres 7 dni, w pomieszczeniu
klimatyzowanym, w temperaturze 20±1oC [Honig 1990]. Temperaturę kiszonek w warunkach
tlenowych mierzono przy pomocy automatycznej stacji pomiarowej Squirrel 2000 (Grant,
Anglia). Zapis temperatury następował co 60 minut, jako średnia z dwóch pomiarów
wykonanych co 30 minut. Miarą stabilności tlenowej była ilość godzin, podczas których
temperatura kiszonek eksponowanych na działanie powietrza nie przekraczała o 2oC temperatury
otoczenia [Honig 1990].
Analizę mikrobiologiczną kiszonek wykonano według Normy Polskiej [Polska Norma
1994]. Określono liczbę bakterii z rodzaju Clostridium – po 48 godzinach inkubacji w warunkach
beztlenowych, w temperaturze 28oC na podłoŜu wybiórczym Clostridium pasteurianum [Atlas
i Parks 1997] oraz ogólną liczbę droŜdŜy i grzybów pleśniowych – po 72 godzinach inkubacji
na podłoŜu Czapek-Dox (Fluka).
Wyniki analiz chemicznych, mikrobiologicznych oraz testu stabilności tlenowej kiszonek
opracowano statystycznie stosując program komputerowy SAS [2001]. Istotność róŜnic
pomiędzy porównywanymi wartościami średnimi określono przy pomocy jednoczynnikowej
analizy wariancji i przedziałów istotności HSD Tukeyۥa.
Rezultaty
Parametry jakości fermentacji w kiszonkach z kukurydzy przedstawiono w tabeli 1.
NajwyŜszym pH charakteryzowały się kiszonki KC oraz KR50/C, natomiast najmniejszym pH
(P<0,05), w porównaniu z pozostałymi wariantami, kiszonki KB. Największa (P<0,05) ilość
N-NH3 występowała w kiszonkach KK, natomiast najmniejsza (P<0,05) w kiszonkach KC
i KR50/C. Wszystkie zastosowane dodatki wpłynęły na ograniczenie fermentacji alkoholowej
w kiszonkach. Najmniejszą (P<0,05) ilość etanolu stwierdzono w kiszonkach KC i KR50/C,
natomiast największą (P<0,05) w kiszonkach KK.
Kiszonki KB, KR50 i KR50/B charakteryzowały się największą zawartością kwasu
mlekowego i octowego. Najmniejsza ilość tych kwasów występowała w kiszonkach KK, KC
i KR50/C. Obecność kwasu mrówkowego stwierdzono tylko w kiszonkach KC i KR50/C,
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natomiast propionowego w KB, KR50/B, KC i KR50/C. Kwas masłowy nie występował
w Ŝadnej z kiszonek.
Najmniej odporne na rozkład tlenowy były kiszonki KK. Wszystkie zastosowane dodatki
wpłynęły na wzrost (P<0,05) stabilności tlenowej kiszonek. Największą odpornością na rozkład
tlenowy charakteryzowały się kiszonki KR50/C.
Zawartość składników pokarmowych w kiszonkach z kukurydzy przedstawiono
w tabeli 2. Kiszonki KR50, KR50/B i KR50/C charakteryzowały się istotnie większą (P<0,05)
zawartością suchej masy, w porównaniu z kiszonkami KK, KB i KC.
Zawartość białka ogólnego w kiszonkach KK, KB i KC nie róŜniła się istotnie (P>0,05).
Znaczny wzrost (P<0,05) ilości tego składnika stwierdzono w pozostałych kiszonkach,
szczególnie w KR50/B i KR50/C. Najmniejszą ilość białka właściwego stwierdzono
w kiszonkach KK. W pozostałych wariantach, a przede wszystkim w KR50/B i KR50/C
zawartość tej frakcji białka była większa (P<0,05).
Kiszonki KK, w porównaniu z pozostałymi wariantami, charakteryzowały
się najmniejszą (P<0,05) ilością frakcji włókna NDF, ADF i ADL. Kiszonki te zawierały równieŜ
najmniejszą (P<0,05) ilość węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie, średnio 4-5.krotnie
mniejszą, w porównaniu z kiszonkami KC i KR50/C.
Zawartość skrobi w kiszonkach KR50, KR50/B i KR50/C była istotnie (P<0,05)
mniejsza, w porównaniu z jej ilością w kiszonkach KK, KB i KC.
Dyskusja
W wykonanych badaniach kiszonki sporządzone z dodatkiem szczepu bakterii
Lactobacillus buchneri charakteryzowały się najniŜszym pH. Wynikało to z największej ilości
kwasów organicznych w tych kiszonkach. Podobny wpływ bakterii L. buchneri na pH kiszonek
z kukurydzy stwierdzono w badaniach innych autorów [Ranjit i Kung 2000, Pyś 2006]. Dodatek
konserwantu chemicznego, zawierającego głównie kwas mrówkowy, nie spowodował obniŜenia
pH kiszonek, co wynikało z mniejszej ilości kwasów organicznych wytworzonych w procesie
fermentacji. Mniejsza intensywność fermentacji w tych kiszonkach mogła być efektem
restrykcyjnego oddziaływania kwasów organicznych, znajdujących się w zastosowanym
konserwancie, na bakterie fermentacyjne [McDonald i in. 1991, Henderson 1993].
W doświadczeniu własnym największą zawartością amoniaku charakteryzowały się
kiszonki z kukurydzy bez dodatku. Zakiszanie kukurydzy z dodatkiem śruty poekstrakcyjnej
rzepakowej wpłynęło na zmniejszenie ilości amoniaku w kiszonkach. Mogło to wynikać
ze wzrostu suchej masy w tego rodzaju kiszonkach, w efekcie dodatku śruty poekstrakcyjnej.
Muck i in. [1996] oraz Sllottner i Bertilsoon [2006] donoszą, Ŝe zwiększenie zawartości suchej
masy w zakiszanym surowcu zmniejsza bakteriom proteolitycznym dostęp do wody, koniecznej
do ich rozwoju, czego efektem jest ograniczony rozkład białka podczas fermentacji. Istotnie
mniejsza ilość amoniaku w kiszonkach z dodatkiem inokulantu bakteryjnego mogła wynikać
z działalności bakterii L. buchnerii, których metabolity – kwas octowy i propionowy ograniczają
rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za proteolityczny rozkład białka [Holzer i in. 2003].
Restrykcyjne działanie kwasów organicznych i ich soli na bakterie rozkładające białko
w procesie fermentacji [Slottner i Bertilsson 2006] zostało potwierdzone w omawianych
badaniach własnych. Kiszonki z kukurydzy z dodatkiem konserwantu chemicznego zawierały
najmniejszą ilość amoniaku.
Zakiszanie zielonki z kukurydzy z dodatkiem samego inokulantu, zawierającego bakterie
L. buchneri nie ograniczyło fermentacji alkoholowej w kiszonkach. Brak wpływu tego szczepu
bakterii na zmniejszenie zawartości etanolu w kiszonkach z kukurydzy stwierdzono takŜe we
wcześniejszych badaniach Kleinschmita i in. [2005]. W badaniach własnych duŜe zmniejszenie
ilości etanolu w kiszonkach uzyskano zakiszając zielonkę z dodatkiem samego konserwantu
chemicznego, co wskazywało na skuteczne ograniczenie działalności droŜdŜy przez kwasy
organiczne i ich sole, znajdujące się w zastosowanym preparacie. Na takie działanie tych
związków wskazywano równieŜ w doniesieniach innych autorów [Selwet 2004, 2005, Pyś 2006].
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W omawianych badaniach własnych dodatek śruty poekstrakcyjnej rzepakowej do zakiszanej
kukurydzy wpłynął na zmniejszenie zawartości etanolu w kiszonkach, w porównaniu z jego
ilością w kiszonkach bez dodatku lub z dodatkiem inokulantu bakteryjnego. Dalsze zwiększenie
ograniczenia intensywności fermentacji alkoholowej uzyskano zakiszając kukurydzę ze śrutą
poekstrakcyjną rzepakową oraz preparatami kiszonkarskimi, a szczególnie z konserwantem
chemicznych. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe mieszaniny kukurydzy ze śrutą rzepakową stanowiły
zdecydowanie mniej korzystne środowisko dla rozwoju i działalności droŜdŜy, w porównaniu
ze środowiskiem samej zielonki z kukurydzy.
Dodatek samej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej lub inokulanatu bakteryjnego, bez lub
w kompozycji z tą śrutą, wpłynął na wzrost zawartości kwasu mlekowego i octowego
w kiszonkach, w porównaniu z ich ilością w kiszonkach bez dodatku. Wzrost ilości tych kwasów,
w tak sporządzonych kiszonkach, mógł wynikać z działalności większej liczby bakterii
mlekowych i octowych znajdujących się w zakiszanej mieszaninie zielonki ze śrutą,
w porównaniu z liczbą tych bakterii w samej zielonce. W badaniach Kani [2007] wykazano,
Ŝe dodatek śruty poekstrakcyjnej rzepakowej do zielonki z kukurydzy wpływał na zwiększenie
liczby tych bakterii w tego rodzaju mieszaninach, w porównaniu z samą zielonką. Wzrost ilości
kwasu octowego w kiszonkach z dodatkiem szczepu L. buchneri mógł wynikać równieŜ
z działalności tych bakterii wytwarzających kwas mlekowy podczas fermentacji [Ranjit i Kung
2000, Kung i Ranjit 2001].
Zakiszanie zielonki z kukurydzy z dodatkiem konserwantu chemicznego, zarówno bez,
jak i ze śrutą poekstrakcyjną rzepakową, wpłynęło na duŜe zmniejszenie intensywności
fermentacji mlekowej w tak sporządzonych kiszonkach. Wynikało to zapewne z restrykcyjnego
oddziaływania kwasów organicznych, znajdujących się w tym preparacie, na bakterie mlekowe.
Na taki wpływ kwasów – mrówkowego i propionowego na bakterie mlekowe wskazywano
w doniesieniach innych autorów [Selwet 2004, 2005, Stryszewska i Pyś 2006]. W omawianych
badaniach własnych dodatek konserwantu chemicznego do zakiszanej kukurydzy nie ograniczał
intensywności fermentacji octowej w kiszonkach.
Obecność kwasów – mrówkowego i propionowego w kiszonkach z kukurydzy
z dodatkiem konserwantu chemicznego wynikała z zastosowania preparatu, którego głównymi
komponentami były właśnie te kwasy. Kwas propionowy występujący w kiszonkach z dodatkiem
inokulanatu bakteryjnego był zapewne metabolitem, wytworzonym przez bakterie L. buchneri
[Oude Elferink. i in. 2001].
W wykonanym doświadczeniu najmniej odporne na rozkład tlenowy były kiszonki
z kukurydzy bez dodatku. Stanowiło to potwierdzenie wcześniejszych doniesień Nishino i in.
[2004] oraz Dorszewskiego [2005], którzy informowali, Ŝe kiszonki sporządzone z samej
kukurydzy są bardzo podatne na rozkład tlenowy po odkryciu stosu kiszonkowego. Zakiszanie
zielonki z kukurydzy tylko z inokulantem bakteryjnym nie spowodowało istotnego wzrostu
stabilności tlenowej kiszonek. Wyniki własne nie potwierdziły wcześniejszych doniesień innych
badaczy [Driehuis i in. 1999, Kleinschmit i in. 2005, Pyś i in. 2007], w których informowano
o korzystnym wpływie dodatku bakterii L. buchnerii na zwiększenie stabilności tlenowej
kiszonek z kukurydzy. W omawianych badaniach własnych dodatek samego konserwantu
chemicznego spowodował niewielkie wydłuŜenie okresu stabilności tlenowej kiszonek. Mogło to
wynikać z faktu, Ŝe głównym komponentem zastosowanego konserwantu był kwas mrówkowy.
Kwas ten charakteryzuje się silnym działaniem antybakteryjnym, natomiast jego właściwości
antygrzybowe są zdecydowanie mniejsze, w porównaniu z kwasem propionowym [Purwin 2006].
W wykonanych badaniach własnych zakiszanie kukurydzy z dodatkiem śruty
poekstrakcyjnej rzepakowej, a szczególnie w kompozycji z konserwantem chemicznym, było
najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie odporności kiszonek na rozkład tlenowy. MoŜna
więc twierdzić, Ŝe mieszanina (zielonka + śruta poekstrakcyjna rzepakowa) stanowiła najbardziej
niesprzyjające środowisko do rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład tlenowy
kiszonek, czego dowodem był brak grzybów pleśniowych w kiszonkach z dodatkiem tej śruty.
Zakiszanie zielonki z kukurydzy z dodatkiem śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, zarówno
bez, jak i preparatami kiszonkarskimi, wpłynęło na istotny wzrost zawartości suchej masy, białka
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ogólnego i właściwego w kiszonkach, w porównaniu z ich zawartością w pozostałych
wariantach. Większa ilość tych składników w kiszonkach była efektem dodatku śruty
poekstrakcyjnej rzepakowej do zakiszanej zielonki z kukurydzy.
Podkreślić naleŜy, Ŝe pomimo braku statystycznie istotnych róŜnic, dodatek samych
preparatów kiszonkarskich do zakiszanej kukurydzy wpłynął na ograniczenie rozkładu białka
właściwego podczas fermentacji. Znaczny wzrost zawartości białka właściwego w kiszonkach
uzyskano zakiszając kukurydzę z dodatkiem śruty poekstrakcyjnej rzepakowej. Dodatek
preparatów kiszonkarskich, a szczególnie konserwantu chemicznego, do zakiszanej mieszaniny
kukurydzy ze śrutą spowodował największe ograniczenie proteolitycznego rozkładu białka
właściwego podczas fermentacji.
Zakiszanie kukurydzy tylko z
dodatkiem
inokulantu bakteryjnego lub śruty
poekstrakcyjnej rzepakowej nie spowodowało istotnego ograniczenia rozkładu węglowodanów
rozpuszczalnych w wodzie podczas fermentacji. Efekt taki uzyskano zakiszając kukurydzę
z dodatkiem konserwantu chemicznego, zarówno bez, jak i kompozycji ze śrutą poekstrakcyjną
rzepakową. Największa ilość tego składnika, w tak sporządzonych kiszonkach, mogła wynikać
z antybakteryjnego oddziaływania kwasu mrówkowego [McDonald i in. 1991, Henderson 1993]
dodawanego do zakiszanej kukurydzy w postaci konserwantu chemicznego.
Zakiszanie kukurydzy z dodatkiem samych preparatów kiszonkarskich nie wpłynęło na
statystycznie istotne zróŜnicowanie zawartości skrobi w kiszonkach. Dodatek śruty
poekstrakcyjnej rzepakowej, nie zawierającej skrobi, do zakiszanej kukurydzy spowodował
istotne zmniejszenie jej ilości w tak sporządzonych kiszonkach.
Kiszonki z całych roślin kukurydzy są mało znaczącym źródłem przetrwalników bakterii
z rodzaju Clostridium. Szybkie obniŜenie pH do 4,0 i poniŜej w zakiszanej biomasie powoduje,
Ŝe z kiszonek tych izoluje się niewielką liczbę bakterii Clostridium [Stadhouders i Spoelstra
1990, Lingvall 1997]. Stwierdzenie cytowanych autorów zostało potwierdzone w wykonanych
badaniach własnych. Kiszonki z kukurydzy bez dodatku zawierały niewielką liczbę laseczek
z rodzaju Clostridium. Dodatek inokulantu bakteryjnego, konserwantu chemicznego oraz śruty
poekstrakcyjnej rzepakowej do zakiszanej zielonki spowodował istotne zmniejszenie liczby tych
bakterii w kiszonkach. Na podkreślenie zasługuje brak bakterii Clostridium w kiszonkach
z dodatkiem śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w kompozycji z zastosowanymi preparatami
kiszonkarskimi.
W omawianych badaniach zakiszanie kukurydzy wyłącznie z dodatkiem zastosowanych
preparatów kiszonkarskich spowodowało zaledwie niewielkie zmniejszenie liczby droŜdŜy
w uzyskanych kiszonkach, w porównaniu z ich liczbą w kiszonkach bez dodatku. Podobne
wyniki uzyskali Dorszewski [2005] oraz Grajewski i in. [2007] zakiszając kukurydzę
z dodatkiem bakterii L. buchneri lub mieszaniny kwasów organicznych z ich solami. Ranjit
i Kung, 2000]. Efektywniejszym sposobem na ograniczenie liczby komórek droŜdŜy
w kiszonkach z kukurydzy było zakiszanie zielonki z dodatkiem śruty poekstrakcyjnej
rzepakowej, a szczególnie w kompozycji z inokulantem bakteryjnym lub konserwantem
chemicznym. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe środowisko mieszanin zielonki ze śrutą było bardziej
niesprzyjające do rozwoju tych mikroorganizmów, niŜ środowisko samej zielonki.
Dodatek inokulatnu bakteryjnego lub konserwantu chemicznego do zakiszanej
kukurydzy nie spowodował ograniczenia liczby grzybów pleśniowych w uzyskanych kiszonkach,
w porównaniu z ich liczbą w kiszonkach bez dodatku. Ograniczenia liczby grzybów pleśniowych
w kiszonkach z kukurydzy nie stwierdzono zakiszając zielonkę z dodatkiem bakterii L. buchneri
[Dorszewski 2005] lub z dodatkiem mieszaniny kwasów organicznych z ich solami [Grajewski
2007]. Całkowite wyeliminowanie grzybów pleśniowych z kiszonek uzyskano zakiszając
kukurydzę z dodatkiem śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, bez względu na zastosowany preparat
kiszonkarski. Na podstawie tych wyników moŜna sugerować, Ŝe mieszanina zielonki
z kukurydzy ze śrutą poekstrakcyjną rzepakową stwarzała najgorsze warunki do rozwoju
grzybów pleśniowych podczas fermentacji biomasy.
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Dodatek śruty poekstrakcyjnej rzepakowej do zakiszanej zielonki z kukurydzy pozwolił
na uzyskanie kiszonek z największej zawartości białka ogólnego i właściwego.
Zakiszanie zielonki z kukurydzy wyłącznie z dodatkiem inokulantu zawierającego
bakterie Lactobacillus buchneri nie spowodowało istotnego ograniczenia fermentacyjnego
rozkładu węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie oraz białek w kiszonkach.
Największe ograniczenie strat węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie oraz białek
w kiszonkach z kukurydzy uzyskano zakiszając zielonkę z dodatkiem śruty poekstrakcyjnej
rzepakowej oraz preparatu zawierającego kwas mrówkowy i propionowy oraz mrówczan amonu
i sorbinian potasu.
Zakiszanie zielonki z kukurydzy z dodatkiem śruty poekstrakcyjnej rzepakowej
i preparatu chemicznego zapewniło tak sporządzonym kiszonkom największą odporność
na rozkład tlenowy w warunkach penetracji powietrza.
Dodatek śruty poekstrakcyjnej rzepakowej razem z inokulantem bakteryjnym lub
konserwantem chemicznym do zakiszanej zielonki z kukurydzy ograniczył rozwój komórek
droŜdŜy oraz wyeliminował grzyby pleśniowe z kiszonek.
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Abstract
In the experiment maize forage (329.1 g⋅kg-1 of DM, 12-15 mm particles) was ensiled
without additive – MM or with addition of: rapeseed meal (RSM) – MR50; bacterial inoculant –
MB; chemical preservative – MC; RSM with bacterial inoculant – MR50/B; RSM with chemical
preservative – MR50/C. The highest dry matter, crude protein and true protein content was
characteristic of MR50, MR50/B and MR50/C silages. The lowest protein and water soluble
carbohydrates degradation was observed for MC and MR50/C silages. The greatest resistance to
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not found in MR50/B and MR50/C silages. The lowest number of yeast cells was characteristic
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Tabela 1.
Parametry jakości fermentacji oraz stabilność tlenowa kiszonek z kukurydzy
sporządzonych z róŜnymi dodatkami.
Wyszczególnienie
pH
N-NH3
(g·kg-1 Nogólnego)

KK
3,96 c
56,4 a

KB
3,85 d

Rodzaj kiszonki
KC
KR50
4,15 a
3,97 c

KR50/B
3,97 c

KR50/C
4,10 b

±SD
0,10

40,6 c

29,5 d

42,3 bc

33,3 d

9,62

4,9 c
47,6 a
18,7 a
0,0 b
0,8 c
0,0
67,1 a
71,1 a

1,1 d
25,5 d
15,4 b
9,4 a
2,0 b
0,0
52,3 bc
48,7 c

2,59
10,75
1,51
4,80
1,19
0,00
8,47
11,95

79 b

95 a

20,80

46,8 b
(g·kg-1 s.m.)

Etanol
7,4 a
7,0 a
2,2 d
6,1 b
Kwas mlekowy
30,8 c
40,1 b
21,6 d
45,3 a
Kwas octowy
15,0 b
16,1 b
15,3 b
17,8 ab
Kwas mrówkowy
0,0 b
0,0 b
9,2 a
0,0 b
Kwas propionowy
0,0 d
2,8 a
2,2 ab
0,0 d
Kwas masłowy
0,0
0,0
0,0
0,0
Suma kwasów
45,8 d
58,9 b
48,3 c
63,1a
KM w SK
(%)
67,1 b
68,0 b
44,7 c
71,7a
Stabilność
tlenowa godz.)
41 e
44 e
59 d
69 c
KM w SK – udział kwasu mlekowego w sumie kwasów organicznych;
SD – odchylenie standardowe; a, b, c, d - w wierszach - P<0,05

Tabela 2.
Zawartość składników pokarmowych w kiszonkach z kukurydzy
sporządzonych z róŜnymi dodatkami
Wyszczególnienie
Sucha masa
(g·kg-1)

KK
316,1 b

KB
313,3 b

Rodzaj kiszonki
KC
KR50
316,2 b
333,4 a

KR50/B
327,1 a

KR50/C
329,2 a

(g·kg-1 s.m.)
Białko ogólne
83,7 c
87,1 c
88,6 c
102,3 b
113,1 a
118,8 a
Białko właściwe
50,2 c
55,4 c
56,3 c
70,0 b
80,9 a
89,8 a
Tłuszcz ogólny
41,5 a
40,3 a
39,5a
34,5 b
36,6 b
35,5 b
NDF1
409,6 d
433,6 c
465,8 ab
453,2 b
450,7 b
476,3 a
ADF1
225,1 c
247,3 bc
249,9 b
253,5 b
250,3 b
278,2 a
1
ADL
16,7 c
21,3 bc
21,2 bc
29,8 ab
31,3 a
36,8 a
WSC1
6,7 d
10,0 cd
32,1a
9,5 c
14,0 c
23,2 b
Skrobia
343,6 a
350,4 a
360,5 a
262,3 b
259,6 b
278,5 b
1
NDF – włókno detergentowe neutralne; ADF – włókno detergentowe kwaśne;
ADL – lignina detergentowa kwaśna; WSC – węglowodany rozpuszczalne w wodzie;
SD – odchylenie standardowe; a, b, c, d - w wierszach - P<0,05

±SD
6,81

15,37
15,83
2,83
23,80
16,92
7,62
9,79
47,14

Tabela 3.
Skład mikrobiologiczny (log jtk·g-1 świeŜej masy) kiszonek
z kukurydzy sporządzonych z róŜnymi dodatkami
Wyszczególnienie
Bakterie Clostridium
DroŜdŜe
KK
3,00 a
5,86 a
KB
2,00 b
5,82 a
KC
1,00 c
5,30 a
KR50
1,00 c
5,12 ab
KR50/B
0,00 d
5,09 ab
KR50/C
0,00 d
4,89 b
±SD
1,16
0,40
SD – odchylenie standardowe; a, b, c, d - w wierszach - P<0,05

Grzyby pleśniowe
4,31 a
4,33 a
4,37 a
0,00 b
0,00 b
0,00 b
2,37
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ZróŜnicowanie rozwoju bazy noclegowej indywidualnego
zakwaterowania w gminach wiejskich woj. podlaskiego
Mirosław Rosak, Wanda Zaremba

Streszczenie
Tendencja spadku znaczenia turystyki masowej oraz wzrostu zainteresowania turystyką
alternatywną wywołuje zmiany w popycie na turystyczną bazę noclegową – maleje znaczenie
obiektów zbiorowego zakwaterowania, a wzrasta znaczenie indywidualnego zakwaterowania
w kwaterach prywatnych. W ostatnich latach w Polsce ma miejsce znaczny wzrost liczby miejsc
noclegowych w kwaterach agroturystycznych i pokojach gościnnych. DuŜym tempem rozwoju
bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania charakteryzuje się województwo podlaskie,
którego unikalne walory przyrodnicze stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki wiejskiej.
Analiza poziomu wyposaŜenia gmin wiejskich województwa podlaskiego w bazę
noclegową indywidualnego zakwaterowania, wskazuje na występowanie silnego zróŜnicowania
poziomu rozwoju bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w grupach gmin
wyodrębnionych pod względem atrakcyjności wypoczynkowej lub krajoznawczej jednostek
samorządowych.
Słowa kluczowe: agroturystyka, turystyczna baza noclegowa, gmina
Wprowadzenie
Zachodzące przemiany cywilizacyjne znajdują odzwierciedlenie w większości dziedzin
aktywności człowieka. Wpływają na zmianę naszych upodobań, zachowań, na sposób i formę
wykonywania pracy zawodowej oraz organizowania czasu wolnego. Zwiększające się „tempo
Ŝycia” sprawia, Ŝe zmianie ulegają preferencje co do form wypoczynku. Maleje zainteresowanie
turystyką masową, wzrasta znaczenie turystyki alternatywnej, a w szczególności turystyki
wiejskiej i aktywnych form wypoczynku. Tym samym maleje zainteresowanie bazą noclegową
zbiorowego zakwaterowania, a wzrasta znaczenie bazy noclegowej indywidualnego
zakwaterowania. Następuje rozwój turystyki w regionach charakteryzujących się wyjątkowymi
walorami środowiska naturalnego. Takim regionem jest województwo podlaskie, ze względu
na niski poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego, duŜe bogactwo przyrodnicze
i występowanie atrakcyjnych terenów wypoczynkowych.
Celem opracowania jest ocena zróŜnicowania poziomu wyposaŜenia gmin wiejskich
województwa podlaskiego w bazę noclegową indywidualnego zakwaterowania, oraz określenie
czynników determinujących jej rozwój w województwie podlaskim. Analizę przeprowadzono
na podstawie ewidencjonowanych w urzędach gmin danych o obiektach i miejscach
noclegowych w kwaterach agroturystycznych i pokojach gościnnych w gminach wiejskich.
W opracowaniu wykorzystano równieŜ wyniki badań prowadzonych przez Instytut Turystyki
i Główny Urząd Statystyczny (GUS) w latach 2003-2005, oraz dane zamieszczone w Banku
Danych Regionalnych GUS.
Tendencje zmian w rozwoju turystycznej bazy noclegowej
Tendencją występującą we współczesnej turystyce jest wykorzystanie naturalnych
walorów dziedzictwa kulturowego i róŜnorodności przyrodniczej18. Ta tendencja wywołuje

18
Jalinik M. (red.), Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, Politechnika Białostocka,
Białystok 2005, s. 8.
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zmiany w popycie na turystyczną bazę noclegową – maleje znaczenie obiektów zbiorowego
zakwaterowania, a wzrasta znaczenie indywidualnego zakwaterowania w kwaterach prywatnych.
Obecnie w naszym kraju, obok preferowanej w ostatnich latach formy wypoczynku agroturystyki, rozwija się szeroko pojmowana turystyka wiejska, wykorzystująca jako atut nie
tylko gospodarstwo rolne, ale przede wszystkim walory środowiska naturalnego: warunki
krajobrazowe, kulturowe i infrastrukturalne regionu (obiekty historyczne, zabytki, pomniki
przyrody, imprezy kulturalne itp.). Baza noclegowa indywidualnego zakwaterowania turystyki
wiejskiej nie ogranicza się tylko do kwater agroturystycznych, na obszarach wiejskich duŜe
znaczenie mają równieŜ kwatery prywatne, ewidencjonowane przez GUS jako „pokoje
gościnne”. Porównanie tempa rozwoju bazy noclegowej zbiorowego i indywidualnego
zakwaterowania w Polsce na poziomie województw przedstawia tabela 1.
Tabela 1.
Średnioroczne tempa wzrostu dla bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w latach
2001-2004, oraz indywidualnego zakwaterowania w latach 2003-2005 (%)
Obiekty zbiorowego
zakwaterowania

Pokoje gościnne

Kwatery agroturystyczne

Województwo
liczba
obiektów

liczba
miejsc

Polska

-2,89

-2,99

dolnośląskie

-6,27

-4,92

kujawsko - pomorskie

-1,11

-2,23

lubelskie

-0,09

0,15

lubuskie

-2,40

2,23

łódzkie

-3,25

małopolskie

-0,94

mazowieckie

2,07

opolskie

liczba
obiektów
21,1

liczba
miejsc

liczba
obiektów

liczba miejsc

75,9

40,4

39,6

37,6

81,7

44,6

45,5

156,8

218,7

40,9

55,1

44,6

132,6

23,8

21,9

32,3

66,7

24,5

15,0

-6,16

77,3

97,7

25,4

23,8

0,78

29,4

45,1

60,8

54,9

3,65

118,6

217,1

13,1

10,6

7,93

2,20

92,6

252,5

25,8

16,9

podkarpackie

-2,68

-8,02

91,2

147,2

49,1

62,1

podlaskie

-2,84

-2,51

140,0

420,7

39,8

38,1

pomorskie

-2,57

-2,43

40,8

74,1

39,2

38,4

śląskie

-0,36

0,57

74,8

129,2

49,2

47,5

świętokrzyskie

-5,30

-3,72

16,4

53,4

46,3

22,0

warmińsko - mazurskie

-9,43

-10,72

82,9

103,7

43,3

46,9

wielkopolskie

-5,75

-10,48

28,9

49,7

36,2

38,8

zachodniopomorskie
-3,08
-2,32
-19,9
55,9
22,2
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki: Werner19, Zasoby20.

16,1

Przedstawione w tabeli 1 wyniki wskazują na spadek zarówno liczby obiektów (z 7613
w 2001 r. do 6972 w 2004 r. według stanu na dzień 31 lipca danego roku), jak teŜ miejsc

19

Werner Z.T., Zasoby bazy noclegowej w Polsce w 2003 roku będące w ewidencji zarządów gmin,
Instytut Turystyki, Wrocław 2003, www.intur.com.pl
20
Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce będące w ewidencji urzędów gmin
w 2005 roku, www.stat.gov.pl, sierpień 2006.
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noclegowych w bazie zbiorowego zakwaterowania w skali kraju przeciętnie o 3% rocznie.
Podobna tendencja występuje w większości województw. Tylko w woj. mazowieckim i opolskim
nastąpił w latach 2001-2004 wzrost liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania, odpowiednio
z 331 do 352 oraz ze 101 do 127. Województwo mazowieckie cechuje najniŜszy w skali kraju
poziom wskaźników natęŜenia analizowanej cechy w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców,
co obrazuje rysunek 1.
Odmienną tendencją charakteryzuje się rozwój bazy noclegowej indywidualnego
zakwaterowania, analizowany w latach 2003-2005. Zarówno w skali kraju, jak teŜ wszystkich
województw, występował znaczny wzrost miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych
i pokojach gościnnych. Spadek zaobserwowano tylko w przypadku liczby obiektów zaliczanych
do kategorii „pokoje gościnne” w województwie zachodniopomorskim, które charakteryzuje się
najwyŜszym wskaźnikiem wyposaŜenia w bazę noclegową zbiorowego zakwaterowania.
NajwyŜsze średnioroczne tempo wzrostu miejsc noclegowych w kategorii pokoje gościnne,
zaobserwowano w województwie podlaskim – aŜ 420,7% wzrostu w skali roku.
W analizowanym okresie nastąpił w tym regionie wzrost liczby obiektów z 25 do 144, oraz
miejsc noclegowych z 266 do 7212, ewidencjonowanych w urzędach gmin jako pokoje gościnne.
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Rys.1. WyposaŜenie województw w bazę noclegową zbiorowego zakwaterowania w 2004 r.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Analiza zaleŜności między rozwojem bazy noclegowej zbiorowego i indywidualnego
zakwaterowania wskazuje na występowanie tendencji zgodnego kierunku zmian tempa spadku
liczby obiektów i miejsc noclegowych w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania oraz
tempa wzrostu tych parametrów dla pokoi gościnnych. Odmiennie natomiast kształtują się relacje
między tempem spadku obiektów i miejsc noclegowych dla zbiorowego zakwaterowania oraz
średniorocznym tempem wzrostu dla kwater agroturystycznych, co ilustruje rysunek 2.
W przypadku pokoi gościnnych analizowana zgodność kierunku zmian średniorocznego
tempa w większym stopniu dotyczy liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania, natomiast
w przypadku kwater agroturystycznych tempo wzrostu liczby obiektów i miejsc noclegowych
w większym stopniu jest zbieŜne z tempem spadku miejsc noclegowych w bazie zbiorowego
zakwaterowania. Zgodna tendencja zmian tempa wzrostu obiektów i miejsc noclegowych
w kategorii pokoje gościnne oraz tempa spadku liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania
wskazuje, Ŝe pokoje gościnne jako kategoria bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania,
wypełniają powstające „luki” po likwidacji obiektów zbiorowego zakwaterowania.
Przedstawione na rysunku 2 zaleŜności odzwierciadlają równieŜ zachodzące zmiany
w preferencjach turystów: zmniejszony popyt na turystykę zbiorową, wywołujący zmniejszenie
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podaŜy miejsc noclegowych bazy zbiorowego zakwaterowania oraz zwiększony popyt
na turystykę indywidualną wywołujący wzrost podaŜy obiektów i miejsc noclegowych
w kategorii kwatery agroturystyczne.
Wzrastającą w Polsce skalę zainteresowania wyjazdami turystycznymi na wieś wykazały
równieŜ badania GUS, w których kwestionariusz badawczy obejmował m.in. udzielanie
noclegów w gospodarstwach domowych. Przyjęta w Unii Europejskiej metodologia, określenie
turysta odnosi do wszystkich odwiedzających, którzy przynajmniej przez jedną noc korzystają
z obiektów zakwaterowania zbiorowego lub kwater prywatnych w odwiedzanym kraju,
lub w przypadku turystyki krajowej w odwiedzanej miejscowości21. W przypadku ponad 42%
gospodarstw domowych z obszarów wiejskich przyjmowanie gości jest połączone z udzielaniem
noclegów22. Na znaczenie turystyki wiejskiej wskazują równieŜ badania zagraniczne,
w Niemczech tą formą wypoczynku jest zainteresowanych 8,4 mln dorosłych obywateli
a w Austrii 3,2 mln osób23. Rosnący popyt na turystykę wiejską, wskazuje na znaczne
moŜliwości wykorzystania tej formy wypoczynku.
0,30
tempo w zrostu pokoje gościnne - liczba obiektów

0,18
0,31

tempo w zrostu pokoje gościnne - miejsca
noclegow e
tempo w zrostu kw atery agroturystyczne - liczba
obiektów
0,33tempo w zrostu kw atery agroturystyczne - miejsca
noclegow e
0,35-

0,18
0,16-

0,14-

tempo w zrostu obiektów zbiorow ego zakw aterow ania
tempo w zrostu miejsc noclegow ych w obiektach zbiorow ego zakw aterow ania

Rys.2. Współczynniki korelacji między średniorocznym tempem wzrostu obiektów i miejsc
noclegowych zbiorowego zakwaterowania a indywidualnego zakwaterowania
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki: Werner24, Zasoby25.

Rozwój turystyki wiejskiej wymaga jednak zwiększenia podaŜy bazy noclegowej
indywidualnego zakwaterowania. Czynnikiem sprzyjającym są zachodzące przemiany społecznoekonomiczne, które mają szczególnie widoczne następstwa na obszarach wiejskich. Tradycyjna
produkcja rolna nie zapewnia wystarczających środków do utrzymania w większości
gospodarstw rolnych, koniecznością staje się więc rozwój działalności pozarolniczej. Zgodnie
z występującą w skali światowej tendencją przemian cywilizacyjnych, coraz większego
znaczenia nabiera rozwój sektora usług – „filaru” nowoczesnej gospodarki26. Na obszarach
wiejskich szczególne znaczenie w tym zakresie odgrywa turystyka wiejska, związana głównie

21

Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki, Departament Warunków śycia, GUS,
Warszawa 1998.
22
Turystyka i wypoczynek, GUS, Warszawa 2005, www.stat.gov.pl
23
Embacher H., Najodpowiedniejsze struktury organizacyjne dla wyspecjalizowanych produktów turystyki
wiejskiej, Suplement do materiałów konferencyjnych X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum
Turystycznego „Turystyka Wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii”,
Akademia Rolnicza w Krakowie, 2003, s. 19.
24
Werner, op.cyt.
25
Zasoby…, op.cyt.
26
Zaremba W., Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju usług na obszarach wiejskich, w: Jalinik M. (red.)
Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, s.13.
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z bazą noclegową indywidualnego zakwaterowania. Sprzyjające warunki rozwoju tej dziedziny
sektora usług występują w województwie podlaskim, które mimo olbrzymich zmian ciągle jest
jednym z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionów Polski, a jednocześnie posiada unikalne
walory przyrodnicze.
Walory przyrodnicze województwa podlaskiego a rozwój bazy noclegowej indywidualnego
zakwaterowania
Województwo podlaskie charakteryzuje się małym stopniem zanieczyszczenia
naturalnego środowiska przyrodniczego. Występują w nim tereny o wyjątkowych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych i duŜym stopniu czystości środowiska, np. największy w Europie
obszar bagien w dolinach rzek Narwi i Biebrzy, doliny rzek: Bugu z Nurcem, Narwi z Supraślą,
Biebrzą i Pisą, Czarnej Hańczy, Rospudy i Szeszupy, kompleks jezior Pojezierza Suwalsko–
Augustowskiego oraz jezior w rejonie Rajgrodu. Wyjątkowe walory przyrodnicze województwa
podlaskiego znajdują odzwierciedlenie w liczbie utworzonych parków narodowych – aŜ 4
(Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Węgierski) spośród 23 w Polsce znajdują się w tym
regionie, oraz rezerwatów przyrody. Udział powierzchni parków narodowych i rezerwatów
przyrody znajdujących się w województwie podlaskim w skali kraju, przedstawia rysunek 3.
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Rys.3. Struktura powierzchni parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce według
województw w 2005 roku.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 3, województwo podlaskie jest
niekwestionowanym liderem w zakresie posiadanych walorów przyrodniczych, co stanowi dobrą
podstawę do rozwoju turystyki wiejskiej.
W ramach podjętych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w woj. podlaskim
utworzono „wielkoprzestrzenny ekologiczny system obszarów chronionych”, który został
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uwzględniony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin. System ten
obejmuje prawie 32% powierzchni województwa, przy średniej dla Polski wynoszącej 30%.27
„Walory środowiska, na które składają się unikalne w skali Europy tereny bagienne,
puszcze, wielkie kompleksy leśne, urozmaicona rzeźba polodowcowa, jeziora, nieskaŜone
cywilizacją czyste powietrze, jak równieŜ róŜnorodne środowisko dziedzictwa kulturowego
stwarzają szansę dla rozwoju turystyki wiejskiej, kwalifikowanej, krajoznawczej oraz uzdrowisk”
– taką analizę mocnych stron rozwoju turystyki umieszczono w Projekcie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-201328.
W ramach prowadzonych przez Instytut Turystyki badań, podjęto próbę oceny
atrakcyjności turystycznej, atrakcyjności krajoznawczej oraz warunków do rozwoju agroturystyki
na poziomie gmin. Atrakcyjność wypoczynkowa została zaklasyfikowana według kategorii:
1 – bardzo mała; 2 – mała; 3 – średnia; 4 – duŜa;
atrakcyjność krajoznawcza według kategorii:
1 – mała; 2 – znacząca; 3 – duŜa; 4 – bardzo duŜa;
natomiast ocena warunków do rozwoju agroturystyki według kategorii:
1 – średniokorzystne; 2 – korzystne z ograniczeniami; 3 – korzystne; 4 – bardzo
korzystne;
przy czym Ŝadna z gmin wiejskich województwa podlaskiego nie uzyskała oceny bardzo
korzystnych warunków do rozwoju agroturystyki. Część gmin nie została zaklasyfikowana do
Ŝadnej z wymienionych kategorii, dlatego uwzględniono dodatkową kategorię – brak
atrakcyjności wypoczynkowej lub krajoznawczej.
Tabela 2 przedstawia wartości średnie wybranych charakterystyk podstawowych
jednostek samorządu lokalnego, obliczone dla gmin pogrupowanych zgodnie z przytoczonymi
kryteriami atrakcyjności wypoczynkowej i krajoznawczej. Jako dodatkowe kryterium podziału
przyjęto posiadanie zaewidencjonowanej w urzędzie gminy bazy noclegowej indywidualnego
zakwaterowania.
Analogicznego podziału dokonano względem oceny warunków do rozwoju
agroturystyki,
za
dodatkowe
kryterium
podziału
przyjmując
występowanie
zaewidencjonowanych kwater agroturystycznych. Wartości średnie wybranych charakterystyk
w tak wyodrębnionych grupach gmin przedstawia tabela 3.
Przedstawione w tabeli 2 wartości wskazują na znaczenie atrakcyjności wypoczynkowej
i krajoznawczej w podaŜy bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania, zarówno kwater
agroturystycznych jak teŜ pokoi gościnnych. W gminach wiejskich województwa podlaskiego
dominuje podaŜ obiektów i miejsc noclegowych wykorzystywanych przez cały rok. Nieznaczna
przewaga sezonowego uŜytkowania występuje tylko w grupie gmin o duŜej atrakcyjności
wypoczynkowej w przypadku miejsc noclegowych w pokojach gościnnych. Taka sytuacja
dotyczy głównie gmin Nowinka w powiecie augustowskim i Szypiliszki w powiecie suwalskim,
oferujących znacznie więcej miejsc sezonowych (Nowinka 155; Szypiliszki 88) niŜ całorocznych
(Nowinka 85; Szypiliszki 64) w pokojach gościnnych.
Liczba kwater agroturystycznych, oraz miejsc noclegowych w nich oferowanych,
wykazuje duŜą zaleŜność od atrakcyjności wypoczynkowej lub krajoznawczej gminy.
Dominującymi w tym zakresie są gminy BiałowieŜa w powiecie hajnowskim (40 obiektów, 343
miejsca) oraz Jeleniewo w powiecie suwalskim (33 obiekty, 419 miejsc), w dalszej kolejności
uplasowały się gminy: Narewka, Sejny i Suwałki, w których było zaewidencjonowanych po 21
obiektów w kategorii kwatery agroturystyczne w 2005 roku. Cechą BiałowieŜy jest najwyŜsza
w województwie atrakcyjność krajoznawcza, pozostałe gminy charakteryzują się duŜą
atrakcyjnością wypoczynkową.

27

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, czerwiec 2006 r., s.5-9.
28
TamŜe, s.12-14.
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Tabela 2.
Wartości średnie charakterystyk w grupach gmin zróŜnicowanych w aspektach:
atrakcyjności wypoczynkowej i krajoznawczej, oraz posiadania
bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania

Wyszczególnienie

Liczba gmin
Udział powierzchni lasów w powierzchni
gminy (w %)
Udział walorów wypoczynkowych
w powierzchni gminy (w %)
Atrakcyjność wypoczynkowa
Warunki do rozwoju agroturystyki
Atrakcyjność krajoznawcza

Ocena atrakcyjności wypoczynkowej i/lub krajoznawczej
gmin
nieposiadających
posiadających bazę noclegową
bazy noclegowej
4
3
2
1
3
2
1
10

11

16

17

1

12

15

44,2

33,9

26,0

20,6

46,1

25,4

17,7

66,1

58,4

28,2

6,6

46,4

36,4

7,6

3,8

2,9

1,8

1,0

3

1,8

1,0

2,4

2,8

2,3

2,8

3

3,0

2,5

2,4

1,8

1,9

1,0

1,8

1,0

Kwatery agroturystyczne na 10 000 mieszkańców gmin wiejskich
Obiekty

Miejsca
noclegowe

ogółem

59,0

24,5

8,6

5,2

0

0

0

całoroczne

36,5

18,1

6,7

3,8

0

0

0

sezonowe

22,5

6,4

1,9

1,4

0

0

0

ogółem

602,8

200,7

69,4

34,4

0

0

0

całoroczne

351,3

151,4

51,0

28,3

0

0

0

sezonowe

251,5

49,2

18,4

6,1

0

0

0

Pokoje gościnne na 10 000 mieszkańców gmin wiejskich
Obiekty

Miejsca
noclegowe

ogółem
całoroczne
sezonowe
ogółem
całoroczne

6,0
4,7
1,3

5,3
3,9
1,4

1,5
1,1
0,4

1,1
0,9
0,3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

162,0

68,0

20,6

24,4

0

0

0

80,1

51,0

17,8

22,6

0

0

0

17,0
2,9
1,8
0
0
0
sezonowe
81,9
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS oraz bazy gmin Instytutu
Turystyki.
Objaśnienia:
4 – duŜa atrakcyjność wypoczynkowa lub bardzo duŜa atrakcyjność krajoznawcza;
3 – średnia atrakcyjność wypoczynkowa lub duŜa atrakcyjność krajoznawcza;
2 – mała atrakcyjność wypoczynkowa lub znacząca atrakcyjność krajoznawcza;
1 – bardzo mała atrakcyjność wypoczynkowa lub mała atrakcyjność krajoznawcza lub brak
kategoryzacji obydwóch cech;

Na terenach o małej atrakcyjności wypoczynkowej zaewidencjonowanych jest
zdecydowanie mniej obiektów indywidualnego zakwaterowania o znacznie mniejszej liczbie
miejsc noclegowych. Ponadto w 28 gminach taka baza turystyczna nie występuje, przy czym
tylko jedna z nich – Szudziałowo w powiecie sokólskim, posiada średnią atrakcyjność
wypoczynkową. W tej jednostce występuje duŜy udział walorów wypoczynkowych
w powierzchni gminy (46,4%) oraz bardzo mały odsetek gospodarstw prowadzących działalność
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rolniczą i pozarolniczą (4,6%) i duŜy udział gospodarstw nie prowadzących Ŝadnej działalności
gospodarczej (23%). W aspekcie turystyki wiejskiej jest to więc gmina niewykorzystanych szans.
Zaobserwowana sytuacja potwierdza spostrzeŜenia literaturowe, Ŝe „rozwijanie
przedsięwzięć agroturystycznych odbywa się na ogół w sposób Ŝywiołowy i w większości oferty
mają charakter mało zróŜnicowany (najczęściej nocleg i ewentualnie wyŜywienie)”29, poniewaŜ
tego rodzaju oferty mogą być wystarczające tylko na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo lub
krajoznawczo. Znaczenie tych atrybutów środowiskowych dla rozwoju agroturystyki ilustruje
tabela 3.
Tabela 3.
Wartości średnie charakterystyk w grupach gmin zróŜnicowanych w aspektach: oceny
warunków do rozwoju agroturystyki,
oraz posiadania bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania

Wyszczególnienie

Liczba gmin
Udział powierzchni lasów w powierzchni
gminy (w %)
Udział walorów wypoczynkowych w
powierzchni gminy (%)
Atrakcyjność wypoczynkowa
Atrakcyjność krajoznawcza

Ocena warunków do rozwoju agroturystyki w gminach
Korzystne z
średniobrak
Korzystne
ograniczen
korzystn
klasyfikacji
iami
e
brak
baza brak baza brak
baza brak baza
28

28

2

2

9

3

5

5

26,1 21,3

39,9

26,1

44,6 13,5

29,5 29,8

41,9 21,1

35,1

15,2

37,1

3,2

24,7 26,6

2,8

1,8

2,5

2,0

1,9

1,0

3,0

1,7

1,7

1,5

2,0

1,0

2,1

1,0

1,5

2,0

Kwatery agroturystyczne na 10 000 mieszkańców gmin wiejskich
Obiekty

Miejsca
noclegowe

ogółem

21,4

0,0

11,6

0,0

37,8

0,0

24,5

0,0

całoroczne

14,2

0,0

11,6

0,0

32,6

0,0

4,0

0,0

sezonowe

7,2

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

20,5

0,0

ogółem

213,2

0,0

55,4

0,0

309,0

0,0

214,0

0,0

całoroczne
sezonowe

139,0
74,2

0,0
0,0

55,4
0,0

0,0
0,0

246,8
62,1

0,0
0,0

50,5
163,5

0,0
0,0

Pokoje gościnne na 10 000 mieszkańców gmin wiejskich
Obiekty

Miejsca
noclegowe

ogółem
całoroczne
sezonowe

2,9
2,4
0,6

1,7
1,4
0,4

0,0
0,0
0,0

0,6
0,6
0,0

1,0
1,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3,9
1,3
2,6

0,2
0,2
0,0

ogółem

60,8 29,7

0,0

11,4

17,3

0,0

75,9

4,4

całoroczne

30,8 24,3

0,0

11,4

17,3

0,0

57,9

4,4

sezonowe
30,0 5,4
0,0
0,0
0,0 0,0
17,9 0,0
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS oraz bazy gmin Instytutu
Turystyki.

W grupie 56 gmin wiejskich, w których istnieją korzystne warunki do rozwoju
agroturystyki, tylko połowa posiada zaewidencjonowane kwatery agroturystyczne. Średni udział

29
Wiatrak A.P., Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii
Rolniczej im. H. Kołątaja w Krakowie nr 402, Kraków 2003, s. 9.

Wpływ dodatków – białkowego, bakteryjnego lub chemicznego na skład…
259
_____________________________________________________________________________
walorów wypoczynkowych w powierzchni jednostek posiadających obiekty agroturystyczne
wynosi 41,9%, natomiast w tych gminach, które nie posiadają bazy agroturystycznej analogiczna
średnia wynosi tylko 21,1%. Większa róŜnica występuje w jednostkach mających korzystne
z ograniczeniami warunki do rozwoju agroturystyki, średni udział walorów wypoczynkowych
w gminach mających zaewidencjonowane kwatery agroturystyczne to 35,1%, wobec 15,2% dla
gmin bez tego typu obiektów. Największa róŜnica dotyczy grupy jednostek o średniokorzystnych
warunkach do rozwoju agroturystyki. W tej grupie średni udział walorów wypoczynkowych
w gminach posiadających bazę agroturystyczną wynosi 37,1%, a w gminach bez kwater
agroturystycznych tylko 3,2%.
Podsumowanie
Występująca w skali globalnej tendencja wzrostu zainteresowania turystyką alternatywną
wywołuje zmiany w popycie na turystyczną bazę noclegową – maleje znaczenie obiektów
zbiorowego zakwaterowania, a wzrasta znaczenie indywidualnego zakwaterowania w kwaterach
prywatnych.
Pokoje gościnne jako kategoria bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania,
wypełniają powstające „luki” po likwidacji obiektów zbiorowego zakwaterowania.
Województwo podlaskie posiada wyjątkowe walory przyrodnicze, co stanowi dobrą
podstawę do rozwoju turystyki wiejskiej. Liczba kwater agroturystycznych, oraz miejsc
noclegowych w nich oferowanych, wykazuje silną zaleŜność od atrakcyjności wypoczynkowej
lub krajoznawczej gminy.
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Abstract
The tendency involving a decline of significance of mass tourism and, on the other hand,
growing interest in alternative tourism entails change in demand for tourist accommodation; the
importance of mass accommodation decreases for the sake of increasing individual
accommodation in private houses. Over recent years in Poland, there has been a significant

260

M. Rosak, W. Zaremba

growth of accommodation space in agrotourstic cottage houses and guest houses. A high pace
of development of individual-oriented accommodation can be notably observed in Podlaskie
Voivodeship, whose unique natural habitat create good conditions for the development
of countryside tourism.
Analysis of facilities, i.e. individual accommodation potential of countryside region
in Podlaskie Voivodeship demonstrates its significant variation as regards tourist attraction
or natural habitat amongst particular self-governments
Key words: agrotouristic, tourist accommodation, commune
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Efektywność mleczarskiego gospodarstwa rolnego
Adam Rudzewicz

Streszczenie
Celem artykułu jest próba zdiagnozowania kondycji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
wyspecjalizowanego w produkcji mleka. Analizę oparto na wskaźnikach rentowności.
Przeprowadzone obliczenia wskazują, Ŝe analizowane gospodarstwo rolne jest
w dobrej kondycji finansowej.
Słowa kluczowe: rentowność, rachunek wyników, bilans
Wprowadzenie
Celem artykułu jest próba zdiagnozowania kondycji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
wyspecjalizowanego w produkcji mleka. Dla potrzeb artykułu analizę wskaźnikową ograniczono
jedynie do jednej kategorii – zyskowności.
Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa jest podstawowym narzędziem, którym
przedsiębiorca powinien się posługiwać w celu:
• uzyskania wiarygodnej podstawy do podejmowania bieŜących i strategicznych
decyzji, dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa i prognozowania jego
przyszłej sytuacji finansowej;
• kontroli zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych
załoŜeniami, jakie przyjmowano przy podejmowaniu decyzji;
• uzyskania informacji o tym, jak sytuację majątkową i finansową
przedsiębiorstwa oceniają jej wierzyciele oraz inni kontrahenci, a więc jaka jest
wobec nich pozycja negocjacyjna przedsiębiorstwa.
Wszystkie informacje, konieczne do dokonania oceny efektywności finansowej
przedsiębiorstwa, znajdziemy w bilansie i rachunku zysków i strat [Ochman 2001]. Efektywność
finansowa działalności przedsiębiorstwa powinna być oceniana w następujących kategoriach:
a) zyskowność (rentowność);
b) płynność finansowa;
c) zdolność do obsługi zadłuŜenia;
d) pozycja na rynku kapitałowym.
Gospodarstwo rolne z uwagi na przedmiot działalności jest specyficznym
przedsiębiorstwem. W jego skład wchodzą grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub
ich częściami, urządzeniami i inwentarzem [Cyrson 1996]. W warunkach rozwiniętej gospodarki
rynkowej stopniowo przekształca się w przedsiębiorstwo rolne.
W literaturze pojawia się kilka definicji gospodarstwa rolnego:
1) celowo zorganizowany zespół ludzi, ziemi i innych środków produkcji, którego
zadaniem jest wytwarzanie produktów rolniczych przez uprawę roślin i chów zwierząt
[Encyklopedia Ekonomiczno – Rolnicza 1964],
2) rolniczo-wytwórcza jednostka gospodarcza, obejmująca obszar gruntu umoŜliwiający
produkcję rolniczą i opierający swą działalność na zespole sił wytwórczych
zorganizowanych w jedną organiczną całość na zasadzie wzajemnego zharmonizowania,
3) celowo zorganizowany, mający własne kierownictwo, zespół ludzi, ziemi
i pozostałych środków produkcji, który zajmuje się produkcją roślinną
i/lub zwierzęcą,
4) zgodnie z kodeksem cywilnym za gospodarstwo rolne uwaŜa się:
„grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami

262

A. Rudzewicz

i inwentarzem, jeŜeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą,
oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”,
5) gospodarstwo rolne to samodzielna jednostka produkcyjna w rolnictwie; rozporządza
środkami produkcji (ziemia, narzędzia) oraz siłą roboczą; zróŜnicowane w zakresie
własności, organizacji i sposobów produkcji30,
6) w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników za gospodarstwo rolne uwaŜa się
kaŜde gospodarstwo słuŜące prowadzeniu działalności rolniczej, którą z kolei rozumie
się jako działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji
ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej(Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25,
z późn. zm),
7) najprostsza forma organizacji działalności gospodarczej, utrwalona i utrzymująca się
zwłaszcza w systemie gospodarki chłopskiej o powierzchni powyŜej 1 ha uŜytków
rolnych i uŜytkowane rolniczo przez osoby fizyczne [Woś 1998].
Charakterystyka analizowanego podmiotu
Wprowadzenie unijnych standardów higieniczno-sanitarnych przyczynia się do poprawy
jakości produkowanego mleka i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mleka
i przetworów mlecznych. Powinno to spowodować31:
– wzrost zaufania polskich konsumentów do produktów mleczarskich produkowanych
w polskich mleczarniach,
– poprawę jakości produkowanych przetworów bez dodatkowych zabiegów, a więc
obniŜkę kosztów przetwórstwa,
– wzrost sprzedaŜy przetworów mlecznych na eksport.
W konsekwencji umoŜliwia to wzrost cen płaconych rolnikom. Zgodnie z oczekiwaniami
ekspertów ceny skupu mleka wykazują silny trend wzrostowy (tab.1).
Tabela 1.
Przeciętne ceny skupu mleka krowiego
Rok
Cena za litr w zł
2000
0,78
2004
0,87
2005
0,93
2006
0,93
2007
I-VI: 0,98
VII-XII: 1,16
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Małego Rocznika Statystycznego 2006 i 2008

Badane gospodarstwo rolne, połoŜone jest w obrębie wsi Pisanica w gminie Kalinowo.
Powierzchnia ogólna gospodarstwa wynosi 57,38 ha w tym 53,96 ha uŜytków rolnych i 3,42 ha
pozostałych gruntów (są to ziemie głównie klasy III i IV). Głównym kierunkiem działalności
gospodarstwa jest produkcja mleka. Pogłowie inwentarza Ŝywego gospodarstwa rolnego
przedstawia tabela 2.

30
31

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Witryna internetowa http//encyklopedia.pwn.pl stan na 12.11.2007r.
Serwis internetowy "Agro-Info" prowadzony przez Biuro Programów Wiejskich Fundacji Fundusz
Współpracy www.agro-info.org.pl (Serwis informacyjny powstał na zlecenie Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej w ramach działań Programu Agro-Info i funkcjonuje od 2001).
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Tabela 2. Pogłowie zwierząt w gospodarstwie
Stan na
Lp.

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

w sztukach fizycznych
1

krowy mleczne

32

35

40

2

jałówki cielne

6

8

8

3

jałówki 0,5-1,5 roku

8

8

8

4

cielęta do 0,5 roku

7

8

8

5

opasy

1

1

1

Źródło: Badane gospodarstwo

Stado podstawowe obecnie liczy 40 sztuki i 8 sztuk jałówek cielnych. Rynkiem zbytu dla
rolnika jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie. Średnia wydajność mleka od
jednej krowy kształtuje się na poziomie ok. 5000 litrów. Rocznie z gospodarstwa oddawanych
jest około 161 tys. litrów mleka. Na wszystkich gruntach ornych uprawiane są zboŜa na ziarno,
kukurydza na kiszonkę oraz trawy w uprawie polowej. UŜytki zielone (łąki i pastwiska)
przeznaczone są do produkcji pasz objętościowych pod potrzeby inwentarza Ŝywego – bydła
mlecznego. Na wszystkich gruntach ornych stosowana jest właściwa agrotechnika i nawoŜenie
mineralne oraz pełna ochrona roślin.
Prawidłowa technologia uprawy roślin oraz terminowe wykonywanie siewu, zabiegów
ochrony roślin i nawoŜenia gleb pozwala na uzyskiwanie plonów zbóŜ na poziomie 3 – 5t/ha,
kukurydzy 500 dt/ha i siana ok. 55 dt/ha, przy średnio intensywnym poziomie produkcji. Trawy
są skarmiane w postaci zielonek, siana, kiszonek i sianokiszonek.
Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa
Zarządzanie gospodarstwem rolnym w sytuacji gospodarki rynkowej wymaga
podejmowania waŜnych i trudnych rozstrzygnięć: jakie produkty wytwarzać, jak duŜo
produkować, jakie stosować technologie, kiedy i gdzie dokonywać sprzedaŜy, w jaki sposób
finansować prowadzoną działalność rolniczą.
Tabela 3.
Wybrane elementy bilansu gospodarstwa
Stan na koniec roku
2006
2007
w zł
AKTYWA OGÓŁEM
961876
1687250
1986542
748130
1482958
1652561
A
Aktywa trwałe
213746
204292
333982
B
Aktywa obrotowe
PASYWA OGÓŁEM
961876
1687250
1986542
939375
1050930
1371822
A
Kapitał własny
22500
636320
614720
B
Zobowiązania razem
0
0
0
C
Przychody przyszłych okresów razem
Źródło: Na podstawie Tabeli XIV Raportu Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego – dane badanego
gospodarstwa
Lp.

Wyszczególnienie

2005

Przy szukaniu odpowiedzi na takie pytania, niezbędne jest uzyskiwanie we właściwym
czasie odpowiednich informacji i wykorzystywanie ich w procesie decyzyjnym. SłuŜy temu

A. Rudzewicz

264

prowadzona rachunkowość. Podstawowe wyniki ekonomiczne dotyczące działalności badanego
gospodarstwa zawarto w tabeli 4.
Rachunek wyników oraz bilans są podstawowymi dokumentami, na podstawie których
dokonuje się oceny efektywności badanego gospodarstwa. Rachunek wyników zawiera
informacje na temat kosztów ponoszonych w wyniku działalności, osiąganych przez daną
jednostkę. Bilans natomiast jest dokumentem ewidencji wartości majątku przedsiębiorstwa
(aktywa) oraz źródeł pochodzenia tego majątku (pasywa).
Tabela 4.
Rachunek wyników gospodarstwa rolnego
Wyszczególnienia

Stan na koniec roku w zł
2005
2006
2007

Dynamika w %
2006
2007

Przychody ze sprzedaŜy towarów i
181212
191848
226508
5,87
18,07
produktów
- koszty operacyjne
62869
69554
71551
10,63
2,87
+ saldo bieŜących dopłat i
32560
38465
38465
18,13
0,00
podatków
= Zysk (strata) na działalności
150903
160759
193422
6,53
20,32
operacyjnej
- koszty finansowe
277
5712
7359
1962,09
28,83
+ przychody finansowe
0
0
0
0,00
0,00
= Zysk brutto na działalności
150626
155047
186063
2,93
20,00
gospodarczej
- straty nadzwyczajne
536
1020
981
90,30
-3,82
+ zyski nadzwyczajne
0
0
0
0,00
0,00
= Zysk brutto
150090
154027
185082
2,63
20,16
- obowiązkowe obciąŜenia
1711
1920
2013
12,21
4,84
wyniku
= Dochód z rodzinnego gospodarstwa
148379
152107
183069
2,51
20,35
rolnego
Źródło: Tabela IX Raportu Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego – dane badanego gospodarstwa

Majątek przedsiębiorstwa w 2006 roku zwiększył się w stosunku do roku 2005.
W strukturze majątku przedsiębiorstwa zwiększył się udział aktywów trwałych a udział aktywów
obrotowych minimalnie spadł. Decydującym czynnikiem wysokiego wzrostu aktywów trwałych
był fakt, iŜ wybudowano w 2006 roku nową oborę – wzrosła wartość środków trwałych
(budynków). W roku 2007 majątek przedsiębiorstwa wzrósł w stosunku do roku 2006.
W strukturze przedsiębiorstwa zwiększyły się aktywa obrotowe i trwałe. W 2006 roku miał
miejsce bardzo wysoki wzrost kapitału obcego. Wzrost zadłuŜenia związany jest z zaciągniętym
kredytem długoterminowym na budowę obory. Natomiast w roku 2007 w strukturze źródeł
finansowania wzrósł wyraźnie kapitał własny.
Wskaźniki rentowności zwane równieŜ wskaźnikami zyskowności są podstawowymi
miernikami efektywności działalności kaŜdego przedsiębiorstwa. Wskaźniki te w badanym
gospodarstwie przyjmują następujące wartości:
1. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy (ROS) – słuŜy do oceny całokształtu działalności
przedsiębiorstwa. Określa wielkość zysku przypadającą na jednego złotego sprzedaŜy. Oblicza
się go według następującej formuły [Waśniewski 1997]:
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zysk netto x 100
przychody ze sprzedaŜy
2005 rok =

148379 x 100

= 81,88 %

181212
2006 rok =

152107 x 100

= 79,28 %

191848
2007 rok =

183063 x 100

= 80,82 %

226508

Wskaźnik rentowności w gospodarstwie kształtuje się na wysokim poziomie. W 2005
roku wyniósł 81,88 %, co oznacza, Ŝe kaŜdy jeden złoty sprzedaŜy jest w stanie wygenerować aŜ
81,88 groszy zysku. W 2006 roku wskaźnik ten spadł o 2,6 %. Natomiast w 2007 roku wskaźnik
rentowności sprzedaŜy osiągnął wartość 80,82 % i był wyŜszy o 1,54 % niŜ w roku ubiegłym.
2. Wskaźnik rentowności aktywów ogółem (ROA) majątku – charakteryzuje ogólną zdolność
aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysków. Wskaźnik ten ukazuje jednocześnie
efektywność zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten oblicza się według wzoru
[Cyrson 1996]:
zysk netto x 100
aktywa ogółem
2005 rok =

148379 x 100

= 15,43 %

961875
2006 rok =

152107 x 100

= 9,01 %

1687250
2007 rok =

183063 x 100

= 9,21 %

1986542

Wskaźnik rentowności aktywów ogółem charakteryzuje ogólną zdolność aktywów
przedsiębiorstwa do generowania zysków. Z wyliczeń wynika, Ŝe wskaźnik ten w 2005 roku
osiągnął wartość 15,43 %. W roku 2006 wskaźnik spadł o 6,42 %. Natomiast w 2007 roku
rentowność aktywów wykazała pozytywny wzrost i osiągną wartość 9,21 %.
3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – odzwierciedla stosunek zysku netto do
przeciętnego stanu łącznej kwoty zaangaŜowanego kapitału własnego w firmie. Wskaźnik ten
ilustruje zdolność firmy do generowania zysku z kaŜdego złotego kapitału własnego właścicieli
przedsiębiorstwa. Im wyŜsza wartość tego wskaźnika, tym wyŜsze moŜliwości uzyskania
satysfakcjonujących dywidend oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Wzór na obliczenie tego
wskaźnika przyjmuje następujący układ [Wypych 1997]:
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zysk netto x 100
kapitał własny
2005 rok =

148379 x 100

= 15,79 %

939375
2006 rok =

152107 x 100

= 14,47 %

1050930
2007 rok =

183063 x 100

= 13,34 %

1371822

Z wyliczeń wynika, Ŝe wskaźnik rentowności kapitału własnego ma tendencję spadkową.
W 2005 roku osiągnął on wartość najwyŜszą – 15,79 %. W roku 2006 wskaźnik ten spadł o 1,32
%. Natomiast w 2007 roku osiągnął wartość 13,34 %, co oznacza, Ŝe kaŜdy jeden złoty kapitału
własnego jest w stanie wygenerować około 13 groszy zysku.
Wnioski
Efektywne działanie, to przede wszystkim wykorzystanie racjonalnie posiadanego
majątku, zasobów ludzkich i środków finansowych. Przedsiębiorstwo winno dokonywać analizy
struktury majątku i kapitału, wyposaŜenia technicznego, zdolności produkcyjnych oraz oceniać
źródła przychodów i kosztów ich uzyskania. W długiej liście umiejętności poŜądanych
do prowadzenia gospodarstwa rolnego waŜne miejsce zajmuje umiejętność posługiwania
się rachunkiem ekonomicznym, którą musi opanować nowoczesny rolnik.
Wszystkie wskaźniki rentowności w badanym gospodarstwie w analizowanym okresie
osiągają wartości dodatnie. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa jest na dość wysokim
poziomie. Przeprowadzone obliczenia wskazują, Ŝe analizowane gospodarstwo rolne
jest w dobrej kondycji finansowej.
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Efficiency of rural milk enterprise
Abstract
The purpose of the article is attempt to diagnose economic condition of rural enterprise
specialised in milk production. The analysis is based on profitability indicators. The results show
that the enteprise has good financial conditions.
Key words: profitability, income account, balance sheet
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Płodozmiany energetyczne – alternatywa dla polskiego rolnictwa
Witold Rzepiński
Streszczenie
Zapotrzebowanie na produkty rolnicze będą określały lokalne rynki światowe
w standardach i ilościach wyznaczonych przez konsumentów oraz zapotrzebowanie przemysłu
i światowej energetyki. Zmieniają się funkcje i zadania płodozmianu we współczesnym
rolnictwie, które musi szybko reagować na zapotrzebowanie współczesnych rynków. Realizacja
płodozmianów energetycznych w polskich gospodarstwach rolnych, gdzie elementami
zmianowania są rośliny zboŜowe sprawia, Ŝe w sytuacjach kryzysowych mogą być one
alternatywnie wykorzystane w systemie bezpieczeństwa Ŝywnościowego lub energetycznego.
Anomalie pogodowe w skali kraju i świata są tutaj mocnym uzasadnieniem.
Słowa kluczowe: agrobiznes, agrobiomasa, bioenergia, płodozmiany energetyczne
Wprowadzenie
Płodozmian określa kierunki produkcji roślinnej, jakie wynikają z potrzeb gospodarstwa
rolnego, w szczególności jego produkcji zwierzęcej a takŜe zapotrzebowanie na produkcję
towarową gospodarstwa. W ten sposób określa się coroczną strukturę zasiewów i ustala typy
zmianowania, mające do spełnienia określoną rolę produkcyjną i agrotechniczną. Płodozmian jest
bowiem podstawowym elementem systemu organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwie
rolnym. Konstrukcja płodozmianu, uwzględniająca warunki przyrodniczo-ekonomiczne,
wskazuje na stopień intensywności produkcji danego gospodarstwa rolnego. Wielowiekowe
doświadczenia polskiej praktyki rolniczej oraz wieloletnie badania naukowe w kraju i Europie,
pozwoliły na opracowanie polskiego systemu gospodarki płodozmianowej, uwzględniającego
polskie uwarunkowania w czasie, kiedy on powstawał – prof. Świętochowski i jego szkoła
w latach 1957-1969.
Aktualnie, w dobie globalizacji i funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej,
istnieją inne uwarunkowania. Polskie rolnictwo musi respektować rygory określone przez
Wspólną Politykę Rolną, a takŜe dostarczać produkty Ŝywnościowe i nieŜywnościowe
w warunkach światowej konkurencji, w standardach jakościowych tak, jak tego wymaga klient
na róŜnych lokalnych rynkach świata. Zatem, system gospodarki płodozmianowej w Polsce
musiał się zmienić i stał się on bardziej prorynkowy. Często realizowany jest w gospodarstwach
wielkoobszarowych, przez osoby spoza rolnictwa upatrujące rolnictwo w kategoriach tylko
agrobiznesowych. Wydaje się, Ŝe zapotrzebowanie na produkty rolnicze będą określały lokalne
rynki światowe w standardach i ilościach określanych przez konsumentów oraz zapotrzebowanie
przemysłu i światowej energetyki. Zmieniają się funkcje i zadania płodozmianu
we współczesnym rolnictwie, które musi szybko reagować na zapotrzebowania współczesnych
rynków. Opinie znawców przedmiotu co do funkcji współczesnych płodozmianów są raczej
zbieŜne.
Autor niniejszego opracowania podaje za Jończykiem [Jończyk 2005], który twierdzi,
Ŝe poprawnie dobrany płodozmian do warunków siedliskowych i ekonomiczno-organizacyjnych
gospodarstwa, powinien:
•
umoŜliwiać utrzymanie moŜliwie wysokiej aktywności biologicznej gleby, co ogranicza
poraŜenie uprawianych roślin przez specyficzne choroby i szkodniki przenoszone na
rośliny następcze za pośrednictwem gleby i resztek poŜniwnych, których chemiczne
zwalczanie jest trudne albo wręcz niemoŜliwe,
•
stwarzać warunki wzrostu lub przynajmniej zachowanie na stałym poziomie Ŝyzności
gleby, dzięki utrzymaniu dodatniego bilansu glebowej substancji organicznej,
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•
•

ograniczać nasilenie uciąŜliwych gatunków chwastów,
ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze poprzez
efektywne wykorzystanie przemysłowych środków produkcji (nawozy mineralne,
chemiczne środki ochrony roślin),
•
zwiększać stabilność ekonomiczną gospodarstwa poprzez ograniczanie wahań wielkości
plonów i dochodów w latach,
•
stwarzać warunki do moŜliwie pełnego wykorzystania zasobów gospodarstwa (ziemia,
zasoby siły roboczej i sprzęt).
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, iŜ produkcja roślinna w niektórych
gospodarstwach rolnych na terenie Polski realizowana moŜe być w oparciu o płodozmiany
energetyczne złoŜone z roślin dotychczas uprawianych na potrzeby Ŝywnościowe i paszowe.
Przemysł a takŜe energetyka zawodowa, zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na ziemiopłody
wcześniej przeznaczane na potrzeby Ŝywnościowe, udział produktów rolnych przeznaczonych
na cele nieŜywnościowe szybko zwiększa się.
W Polsce wykreowała się grupa gospodarstw rolnych, która w oparciu o nowoczesne
technologie produkuje i dostarcza na rynek róŜne produkty w standardach jakich oczekuje
konsument i przemysł, upatrując w tym procesie źródła dochodów dla godnej egzystencji
własnych rodzin. Jednak znaczna część gospodarstw, najczęściej zajmuje się produkcją
artykułów Ŝywnościowych na samozaopatrzenie, pozostając przy tzw. tradycyjnym rolnictwie.
Sytuacja ta sprawia, Ŝe w gospodarstwach realizowane są róŜne płodozmiany co wynika
z zapotrzebowania na produkty z danego gospodarstwa. Zatem, w poszczególnych
gospodarstwach płodozmiany pełnią róŜne funkcje, jest to bowiem zaleŜne od oczekiwań
właścicieli, często zorientowanych na korzyści jakie wynikają z realizacji Wspólnej Polityki
Rolnej. Łatwo więc przewidzieć, Ŝe gospodarstwa towarowe poprzez stosowanie nowoczesnych
technologii produkcji, będą produkowały Ŝywność bezpieczną o wysokich parametrach
jakościowych ale takŜe surowiec dla przemysłu. Wzrasta zainteresowanie prowadzących
gospodarstwa rolne (szczególnie większe) produkcją agrobiomasy przeznaczonej na produkcję
energii. W związku z koniecznością ograniczenia efektu cieplarnianego i nakazami produkcji
czystej energii, istnieje duŜe zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju biomasę do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej, a ostatnio na potrzeby biogazu, do czego skłania osiągnięcie
wyŜszej efektywności energetycznej, a takŜe wykorzystanie biopaliw marginalnych często
obciąŜających środowisko. Produkcja biogazu postrzegana jest jako działalność proekologiczna
o akceptowanej wysokiej efektywności energetycznej. Stwierdzenie to dotyczy głównie bliskiej
dostępności zasobów biomasy wykorzystywanej do produkcji biogazu. DuŜe ilości biomasy
trzeba dostarczyć do fermentowni a potem je stamtąd zabrać, najczęściej wywoŜąc na grunty
orne w ilościach bezpiecznych dla środowiska. Warto się w tym miejscu zastanowić, czy
dostarczanie agrobiomasy na potrzeby energetyki zawodowej i przetwarzanie jej na energię
elektryczną lub cieplną jest zasadne z punktu widzenia efektywności energetycznej? Wydaje się,
Ŝe nie. Do takiego stwierdzenia skłaniają między innymi badania Kaszaka z 2006 roku [Kaszak
2006]. OtóŜ efektywność energetyczna słomy w postaci peletów i brykietów wynosiła 94,5 –
94,9%, zaś odpadów leśnych suszonych mechanicznie (pelety) 80,5%, zrębków suszonych na
słońcu 96%, natomiast trocin bez suszenia w postaci peletu 97,6%, a w postaci brykietu 98,1%.
Jak moŜna się odnieść do praktyk pozyskiwania biomasy „za wszelką cenę” pomijając
proekologiczny aspekt produkcji czystej energii? Czy moŜna akceptować produkcję peletów na
bazie drewna pochodzącego „zza wschodniej granicy” w kontekście czystej energii i wysokiej
efektywności energetycznej? Wydaje się, Ŝe w produkcji bioenergii w Polsce odnotowano
znacznie więcej faktów budzących wątpliwości takiego postępowania. W produkcji bioenergii,
wyznacznikiem powinna być efektywność energetyczna, wszystkie inne działania, które tego nie
uwzględniają mają charakter spekulacyjny. Trudno uwierzyć, Ŝe produkcja rzepaku
z przeznaczeniem na biodisel, poczynając od momentu siewu do wykorzystania jako materiał
pędny, jest proekologiczna i wysokoefektywna energetycznie, zwaŜywszy, Ŝe większość oleju
jest sprzedawana za granicę a wytłoki rzepakowe najczęściej spalane w elektrowniach. Innym
nierozwaŜnym działaniem polskiego agrobiznesu i gospodarki energetycznej jest produkcja
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kukurydzy w polskich gospodarstwach rolnych, a następnie jej sprzedaŜ - w formie kiszonki
a nawet zielonki - na potrzeby biogazowni rolniczych za granicą. Tego rodzaju działania
zuboŜają naszą gospodarkę w energię odnawialną oraz nie pozwalają jej zaliczyć do bilansu
krajowego, pomimo, Ŝe istnieją zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Ponadto, wskutek
uprawy roślin intensywnych, pozostaje jeszcze skaŜone środowisko. Takie działania
są w sprzeczności z zintegrowanym planowaniem energetycznym w gminie. Władze gminy
są odpowiedzialne za realizację gospodarki energetycznej na jej terenie, która musi być zgodna
z załoŜeniami polityki energetycznej Państwa. Zadania samorządów zostały określone w Prawie
Energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami Art.
18 i 19).
W Polsce istnieje duŜe zapotrzebowanie na biomasę podyktowane gwałtownym
rozwojem agroenergetyki. Majtkowski [Majtkowski 2006] podaje, Ŝe w 2010 roku moŜe ono
kształtować się na poziomie 11,2 mln ton. Z wcześniejszych szacunków wynikało, Ŝe produkcja
biomasy na potrzeby agroenergetyki w naszym kraju będzie oparta o rośliny energetyczne,
dostosowane do zróŜnicowanych wymagań glebowo-klimatycznych i moŜliwości technicznych
gospodarstw.
Dzisiaj pogląd ten z róŜnych względów naleŜy nieco zweryfikować, poniewaŜ niektóre
uwarunkowania zostały przeszacowane. Jednym z nich jest zmniejszenie się światowych rezerw
Ŝywnościowych a takŜe wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w kraju i na
świecie. Inne były równieŜ oczekiwania co do plonowania roślin energetycznych, często obcych
w naszych ekosystemach. Potwierdziły się takŜe obawy niebezpieczeństwa nagromadzenia
agrofagów powodujących zwiększenie uszkodzeń przez choroby i szkodniki. Funkcjonowanie
wieloletnich plantacji roślin energetycznych w ekosystemie moŜna przyrównać do tradycyjnych
monokultur roślin rolniczych. Zaobserwowano juŜ wiele patogenów na wierzbie, o czym
informują Harasimowicz-Herman [Harasimowicz-Herman 2005 a,b] i Tomczyk [Tomczyk 2004
a,b, 2005, 2006]. Z badań Sądeja [Pilarek 2008] wynika, Ŝe większość szkodników pokarmowo
związana jest z krzewiastymi gatunkami wierzb, występuje ponad 100 gatunków z czego
najliczniejszą grupą są ryjkowce. Szkodniki atakują takŜe ślazowiec pensylwański, o czym
donoszą Borkowska i Styk [Borkowska, Styk 2005]. Niektórzy badacze [Faber 2008] zauwaŜyli,
Ŝe plantacje wierzby są atrakcyjnym siedliskiem dla małych ssaków, płazów, i gadów,
co przyczynia się do wzrostu bioróŜnorodności (bezkręgowce) w stosunku do gruntów ornych.
Istotnym czynnikiem, który sprzyja zwiększeniu uszkodzeń przez choroby i szkodniki
na roślinach energetycznych jest brak warunków zimowych przez kilka lat w Polsce. Stanowi
to równieŜ powaŜne utrudnienie w ich zbiorze.
Wdaje się, Ŝe wprowadzanie duŜych ilości gatunków roślin energetycznych obcych dla
naszych ekosystemów jest niezasadne. Sytuacja ta moŜe prowadzić do zjawisk, które trudno
dzisiaj określić. Zadziwiającym jest fakt postrzegania agroenergetyki jako nowego elementu
polskiego agrobiznesu. Niektórzy badacze [Majtkowski 2006] wręcz twierdzą, Ŝe –
„agroenergetyka powinna jak najszybciej stać się nowym kierunkiem w polskim rolnictwie”.
Autor niniejszego opracowania uwaŜa, Ŝe agroenergetyka to kierunek, który juŜ dawno
funkcjonuje w polskim rolnictwie. Rolnictwo od dawna generuje energię, bowiem transport
towarów w gospodarce i w wojsku od wielu wieków wspierała trakcja konna bądź inne zwierzęta
pociągowe, karmione paszami produkowanymi przez rolników. Konie a takŜe inne zwierzęta
były uŜywane jako siła do napędu róŜnych maszyn. Konna siła pociągowa zaczęła tracić
na znaczeniu dopiero po II wojnie światowej, bowiem wtedy błyskawicznie rozwinął
się przemysł motoryzacyjny. Motoryzacja rolnictwa sprawiła, Ŝe bardzo zmniejszyło
się pogłowie koni, spadło zapotrzebowanie na owies. Aktualnie od rolnictwa oczekuje
się dostarczenia innych produktów, z których moŜna wyprodukować czystą energię nie skaŜając
środowiska. Tym produktem jest agrobiomasa, wykorzystywana w energetyce zawodowej
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. MoŜna ją wykorzystać teŜ do produkcji biogazu
razem z odchodami zwierzęcymi i innymi produktami odpadowymi z rolnictwa.
Z całą pewnością, energetyka zawodowa będzie musiała zmienić sposób pozyskiwania
surowca energetycznego, bowiem agrobiomasa posiada wady: duŜa objętość, konieczność
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transportu na dalsze odległości, ograniczona podaŜ, prasowanie wymaga duŜych nakładów
energii i jest nieefektywne. Transport biomasy ma zastosowanie na bliskich odległościach.
Koszty zaopatrzenia energetyki zawodowej w biomasę będą rosły, gdyŜ droŜeje transport oraz
koszty brykietowania. Sam zabieg brykietowania nie jest dostępny dla większości rolników,
dlatego nie mogą sprzedawać słomę do elektrowni. Wszystkie te uwarunkowania spowodują
wzrost ceny energii elektrycznej. Decyzja zakupu słomy w balotach z pewnością zwiększy jej
lokalną podaŜ, a rozdrabnianie w elektrowni moŜe okazać się bardziej efektywne energetycznie
i ekonomicznie jak brykietowanie. Energetyka zawodowa preferuje dzisiaj biomasę prasowaną,
poniewaŜ w procesie współspalania z węglem jest w stanie spalić więcej biomasy w jednostce
czasu - osiąga się w ten sposób lepsze parametry energetyczne i ekonomiczne.
Aby poprawić efektywność produkcji energii z agrobiomasy, energetyka
zawodowa - zdaniem autora - musi inaczej zorganizować jej produkcję. Biorąc pod uwagę fakt,
iŜ polska energetyka jest technicznie przestarzała i zuŜyta, konieczne są nakłady na nowe
instalacje. Być moŜe dobrym rozwiązaniem okaŜe się produkcja energii w oparciu o biogaz
z lokalnych biogazowi rolniczych złoŜonych z róŜnych podmiotów w formie klastra,
finansowanych głównie przez energetykę zawodową, wspierane finansowo z projektów UE.
Doświadczenia innych krajów (Niemcy) wskazują, Ŝe jeśli zagwarantowana jest korzystna cena
energii oraz uruchomione preferencyjne finansowanie, wówczas rozwija się faktycznie nowy
kierunek w agrobiznesie jakim jest produkcja biogazu. Taka działalność musi uzyskać wsparcie
finansowe z zewnątrz, poniewaŜ gospodarstwa rolne same z siebie nie wygenerują dodatkowych
środków finansowych, przeznaczonych na inwestycje.
Tak więc, w najbliŜszym czasie zdecydowanie wzrośnie zapotrzebowanie
na agrobiomasę. Będzie to biomasa przeznaczona na potrzeby energetyki zawodowej (spalanie)
oraz produkcji biogazu z wykorzystaniem odchodów zwierzęcych i innych materiałów
z produkcji rolniczej.
Zwiększenie produkcji biomasy w wielu gospodarstwach rolnych moŜe spowodować
konieczność wprowadzenia zmian w konstrukcji płodozmianów. Rolnicy będą musieli
dokonywać wyboru między produkcją Ŝywności a produktami nieŜywnościowymi, mając
świadomość, Ŝe są to dwie najczęściej wykluczające się moŜliwości. Organizacja produkcji
w gospodarstwach będzie wymagała wprowadzenia płodozmianów energetycznych, a więc
takich, gdzie ponad 50% powierzchni będzie zajęta pod produkcję ziemiopłodów
przeznaczonych na potrzeby bioenergetyki. Elementami zmianowania w konstrukcji
płodozmianów energetycznych będą rośliny rolnicze od dawna występujące w polskich
agroekosystemach, natomiast rośliny energetyczne jako najczęściej obce wieloletnie kultury
rolne w naszym rolnictwie będą tworzyły monokulturowe plantacje energetyczne. Dlatego nie
zachodzi potrzeba włączania ich do energetycznych płodozmianów. Produkcja biomasy
w systemach płodozmianowych stwarza alternatywną szansę do wykorzystania jej na Ŝywność
bądź produkty nieŜywnościowe. Znajomość technologii produkcji bioenergii z produktów
rolniczych sprawia, Ŝe aktualnie kaŜdy z tych produktów moŜe być źródłem energii. Decyzja jaką
podejmie producent rolny odnośnie przeznaczenia ziemiopłodów, które wyprodukował, zaleŜna
będzie od przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej i energetycznej. Z badań Dobka
[Dobek 2007] przeprowadzonych w latach 2003-2005 wynika, Ŝe wskaźnik efektywności
ekonomicznej produkcji biodiesla z rzepaku wynosi 1,47 i jest opłacalny, zaś produkcja
bioetanolu z pszenicy ozimej jest nieopłacalna, bowiem wskaźnik opłacalności wynosi 0,68.
Jak widać analiza jest konieczna, gdyŜ pozwala podjąć właściwą decyzję. Prowadzenie
gospodarstwa rolnego postrzegane jest dzisiaj wyłącznie w kategoriach ekonomicznych
a wsparcie finansów publicznych dotyczy głównie ochrony krajobrazu przyrodniczego.
Świadomość ekonomiczna producentów rolnych wzrasta a maleją sentymenty i przyzwyczajenia.
W agrobiznesie, podobnie jak w innych biznesach, prowadzi się takŜe grę rynkową. Dobrze,
Ŝe rolnicy będą mieli alternatywne moŜliwości zbytu swoich produktów. Oprócz tradycyjnych
rynków Ŝywnościowych duŜe zapotrzebowanie sygnalizuje przemysł, natomiast energetyka
zawodowa pochłonie kaŜdą ilość dostarczonej agrobiomasy, zaś rynek biogazu rolniczego
w Polsce dopiero się tworzy. Wydaje się, Ŝe zapotrzebowanie na słomę i masę fermentacyjną
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w Polsce będzie ogromne, jednak nie powinno zagrozić produkcji Ŝywności. PoniewaŜ cena
energii na całym świecie rośnie, naleŜy domniemywać, Ŝe w tej sytuacji cena energii elektrycznej
i Ŝywności w Polsce wzrośnie.
Elementami zmianowania w konstrukcji płodozmianu energetycznego będą wszystkie
gatunki zbóŜ kłosowych, kukurydza na ziarno i silos, rzepak, GPS, gorczyca jako międzyplon.
Mniejsze znaczenie będą miały buraki cukrowe i ziemniaki z uwagi na mniejszą efektywność
energetyczną i skaŜenie środowiska. Z płodozmianu energetycznego będzie moŜna pozyskać
surowiec do produkcji energii elektrycznej (spalanie słomy) , biodiesla, bioetanolu, biogazu.
Istnieje obawa, aby nie spowodować zuboŜenia gleby w próchnicę poprzez zbyt rabunkowe
pozyskiwanie biomasy. NaleŜy analizować bilans próchnicy w glebie i zgodnie
z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej podnosić jej zawartość aby zachować Ŝyzność gleby.
Pewnym wsparciem w uzupełnieniu próchnicy moŜe być realizacja programów
rolnośrodowiskowych poprzez stosowanie międzyplonów. Pozyskiwanie słomy na cele
energetyczne w ilości nie zuboŜającej poziom próchnicy w glebie ma takŜe działanie sanitarne,
poniewaŜ ogranicza występowanie chorób grzybowych (naczyniowa pasiastość zbóŜ, fuzariozy)
oraz ogranicza kompensację uciąŜliwych chwastów ozimych. Zbyt częste przyorywanie słomy
zbóŜ ozimych prowadzi do spadków plonów zbóŜ ale pozwala utrzymać zrównowaŜony bilans
próchnicy w glebie. Oddziaływanie słomy na aktywność gleby jest zdecydowanie mniejsza jak
nawozów naturalnych. Zatem, wyjęcie części plonu słomy z obiegu substancji organicznej
w glebie moŜe ograniczyć występowanie chorób zbóŜ i mikotoksyn w ich ziarnie, a takŜe
ograniczy występowanie uciąŜliwych chwastów. Takie postępowanie jest wręcz konieczne
zwaŜywszy, Ŝe udział zbóŜ w strukturze zasiewów przekracza ponad 70%.
Przy realizacji płodozmianu energetycznego zachodzi konieczność stosowania nawozów
naturalnych - pozwoli to zachować zrównowaŜony bilans próchnicy. Dostępność tych nawozów
jest jeszcze powszechna ale nie na terenie całego kraju. Dzieje się tak, kiedy słoma pozyskiwana
jest jako materiał energetyczny. Zupełnie inna sytuacja wystąpi przy produkcji biogazu, wówczas
okresowo moŜe wystąpić problem z zagospodarowaniem masy pofermentacyjnej /faza wegetacji
roślin/. Wydaje się, Ŝe wyraźne wyodrębnienie produkcji bioenergii w agrobiznesie ograniczy
niekorzystne zjawiska w rolnictwie spowodowane przekroczeniem progu uproszczenia
zmianowania i całej produkcji rolnej.
Konieczność wprowadzenia proekologicznych działań oraz zasad Dobrej Praktyki
Rolniczej sprawia, Ŝe pewne funkcje zmianowania juŜ dzisiaj zyskały na znaczeniu. Dotyczy
to głównie akumulacji materii organicznej, poprawy struktury gleby, ograniczenia strat
składników nawozowych, a takŜe ograniczenia nasilenia chorób i szkodników, regulacji
zachwaszczenia, uwzględnienie wymagań pokarmowych i wodnych roślin.
Zdaniem autora, aktualnie moŜna zaobserwować, Ŝe niektórzy zarządzający większymi
gospodarstwami rolnymi w Polsce, w systemie organizacji produkcji roślinnej wprowadzili
płodozmiany energetyczne. Coraz większe zapotrzebowanie na agrobiomasę i bioetanol sprawia,
Ŝe produkcja zbóŜ w Polsce nie jest przeznaczana na Ŝywność i pasze. Często były to zboŜa
o zaniŜonej jakości ziarna i słomy. W sytuacji, gdy udział zbóŜ w strukturze zasiewów w wielu
gospodarstwach przekraczał 70%, wyjęcie części agrobiomasy z obiegu w danym gospodarstwie
moŜe mieć działanie sanitarne – pod warunkiem, Ŝe w płodozmianie nie zostanie zachwiany
bilans próchnicy. Zapotrzebowanie energetyki zawodowej na agrobiomasę jest nieograniczone
i bardzo atrakcyjne ekonomicznie, jednak pewną barierą jest wymóg jej peletowania bądź
brykietowania. Istnieje takŜe duŜe zapotrzebowanie na ziarno zbóŜ do produkcji bioetanolu
- w Polsce aktualnie najwięcej wykorzystuje się Ŝyta i świeŜego bądź kiszonego ziarna
kukurydzy. Taka sytuacja daje pewien komfort producentom rolnym, poniewaŜ zwiększa się
zapotrzebowanie na produkty roślinne głównie zboŜa, których produkcję juŜ dobrze opanowali.
W perspektywie pojawia się zapotrzebowanie na wsad do produkcji biogazu. PowyŜsze
propozycje będą adresowane do obszarowo większych gospodarstw rolnych.
Zasadne jest zatem stwierdzenie, iŜ płodozmiany energetyczne są alternatywą dla
polskiego rolnictwa, bowiem tradycyjnie produkowane ziemiopłody w gospodarstwach rolnych
mogą być przeznaczane na produkcję Ŝywności lub energii.
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Płodozmian energetyczny
jako alternatywa dla produkcji

Ŝywności
energii

Wybór naleŜy do zarządzającego gospodarstwem a decyzja zaleŜeć będzie od ceny
produktu w grze rynkowej. Aktualnie bowiem potencjał gospodarstwa rolnego mierzony jest
poziomem Ŝywotności ekonomicznej a nie wolumenem produkcji. Realizacja płodozmianów
energetycznych w polskich gospodarstwach rolnych, gdzie elementami zmianowania są rośliny
zboŜowe i rzepak sprawia, Ŝe w sytuacjach kryzysowych mogą być alternatywnie wykorzystane
w systemie bezpieczeństwa Ŝywnościowego lub energetycznego. Potwierdzeniem takiego
rozumowania niech będą anomalie pogodowe w skali kraju i świata.
Podsumowanie
Płodozmiany energetyczne mogą stanowić w większych gospodarstwach rolnych
podstawowy element systemu organizacji produkcji roślinnej.
W sytuacjach kryzysowych /anomalie pogodowe/ płodozmiany energetyczne mogą być
wykorzystywane w systemie bezpieczeństwa Ŝywnościowego lub energetycznego.
Produkcja bioenergii moŜe stanowić w przyszłości znaczną część dochodów dobrze
zorganizowanych podmiotów polskiego agrobiznesu.
W systemie produkcji roślinnej realizacja płodozmianu energetycznego moŜe być zgodna
z zasadą rolnictwa zrównowaŜonego.
Bioenergię moŜna produkować ze wszystkich ziemiopłodów wyprodukowanych
w polskich gospodarstwach rolnych.
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Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. ( Dz. U. Nr 54 poz. 348 z późniejszymi
zmianami).
Rotation of energetic crops – alternative for Polish agriculture
Abstract
Agricultural products’ requisition has been very important factor in creation of global
market driven by standards and quantities required by consumers and plant manufacturers. The
functions of crops have had influence on changing the agriculture, which needs to meet the
requirements of modern market. Materialization of rotation of energetic crops on Polish farms
conduces to alternative use of them in food safety system or system of energetic safety. Global
and local weather anomalies are solid substantiation.
Key words: agribusiness, bio – energy, Energetic rotation of crops
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Analiza zaplecza surowcowego
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
Jolanta Sienkiewicz, Dorota Kruszewska

Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie zaplecza surowcowego Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Piątnicy. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę mleczarni z producentami
mleka oraz efekty z niej wynikające. Ponadto dokonano analizy bazy surowcowej pod kątem
jakości skupowanego mleka, liczebności utrzymywanych przez rolników stad oraz sposobu ich
utrzymania. W pracy wykorzystano informacje udostępnione przez OSM w Piątnicy, a takŜe
posłuŜono się narzędziem badawczym w postaci ankiety. Badanie wykonano w okresie czerwieclipiec 2007 roku na terenie objętym skupem przez OSM w Piątnicy.
Słowa kluczowe: zaplecze surowcowe mleczarni, jakość mleka
Wprowadzenie
Akcesja Polski do UE wymusiła szereg zmian strukturalnych polskiego mleczarstwa
zarówno w sferze produkcji, jak i przetwórstwa. Głównym skutkiem przyjęcia standardów
unijnych stała się koncentracja sektora. Powstała duŜa liczba gospodarstw specjalizujących się
w produkcji mleka, a wielu rolników utrzymujących małe stada, musiało zaprzestać działalności.
Proces koncentracji produkcji mleka był wymuszony przez koncentrację jego przetwórstwa.
Mleczarnie, chcąc pozostać efektywne i konkurencyjne, musiały stawić czoła problemom
nierównej jakości surowca, którą najtrudniej było utrzymać w najmniejszych stadach.
Jednocześnie, odbiór mleka w małych ilościach od najdrobniejszych producentów stał się zbyt
kosztowny [Grądzki 2005; Szajner, Szczególska 2007].
Dla rolników wyznacznikiem opłacalności produkcji mleka stało się posiadanie
dostatecznej liczebności krów i ich produktywność. Dla mleczarni natomiast najwaŜniejszym
wyzwaniem stało się pozyskanie mleka jak najwyŜszej jakości, zgodnej z wymaganiami norm
oraz podniesienie standardów technicznych i technologicznych produkcji. Liderzy sektora zaczęli
stosować dodatki do cen skupu mleka, za posiadanie certyfikatów powiatowych lekarzy
weterynarii, wynoszące nawet 25-30% ceny podstawowej mleka. W rezultacie nastąpił wzrost
cen skupu mleka, przy postępującym ich zróŜnicowaniu.
Przez ostatnie lata najwyŜsze ceny za mleko otrzymywali rolnicy z województwa
podlaskiego, w którym skoncentrowane są największe i najsprawniej działające mleczarnie, oraz
w którym znajduje się najwięcej rolników spełniających unijne wymogi weterynaryjne.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy w grudniu 2004 roku miała najwyŜszą średnią
cenę skupu mleka w kraju wynoszącą 117 zł/100 litrów. W 2006 roku producenci mleka
otrzymali średnio brutto 134 zł/100 litrów. Cena ta była jednocześnie jedną z najwyŜszych
płaconych w krajach Unii Europejskiej [Śledziewski 2007].
Lepsze ceny za mleko płacone polskim producentom sprzyjają inwestycjom
i modernizowaniu gospodarstw. Dowodem tego jest bardzo duŜe zainteresowanie rolników
dodatkowymi kwotami mlecznymi z krajowej rezerwy. System kwotowania opiera się na
zasadzie, Ŝe kaŜdy kraj członkowski otrzymuje limit na wyprodukowanie określonej ilości mleka,
przy czym nie ma moŜliwości wymiany limitów pomiędzy krajami członkowskimi
[Malak-Rawlikowska 2007].
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka wnioskuje o racjonalne
zwiększenie krajowej kwoty mlecznej, tak aby jej zwiększenie nie spowodowało znaczącego
spadku ceny surowca. Ponadto Federacja wystąpiła do Ministra Rolnictwa o rozwaŜenie
moŜliwości zwrócenia się do Komisji Europejskiej o zwiększenie krajowej ilości referencyjnej
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tłuszczu z 3,9% na 4%, co zwiększyłoby krajową kwotę o około 160 mln kilogramów mleka
[Lewandowski 2008].
Metodyka badań
Praca powstała dzięki dwóm źródłom informacji. Jednym z nich była dokumentacja
udostępniona przez OSM w Piątnicy, drugim ankieta. Kwestionariusz ankiety składał się z części
głównej i metryczki, która miała charakter informacyjny i dotyczyła identyfikacji badanych
przedstawicieli producentów mleka. Ankieta zawierała czternaście pytań i była anonimowa.
Badanie wykonano w okresie czerwiec-lipiec 2007 roku na terenie objętym skupem przez OSM
w Piątnicy. Kwestionariusz skierowano do grupy 20 losowo wybranych producentów mleka,
wśród których byli przedstawiciele małych gospodarstw, utrzymujących do 20 krów (6 rolników)
oraz duŜych gospodarstw, utrzymujących powyŜej 40 krów (14 rolników). Rolnicy odpowiadali
m.in. na pytania dotyczące ich współpracy z mleczarnią w Piątnicy, ilością i wydajnością
mleczną utrzymywanych w gospodarstwie krów, sposobem ich utrzymania i doju, jakością
pozyskiwanego mleka, jak równieŜ sposobem odbioru surowca z gospodarstwa.
Omówienie wyników
Przedmiotem działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy jest przede
wszystkim przetwórstwo mleka oraz wyrób serków, śmietany i twarogu. Spółdzielnia prowadzi
skup mleka w oparciu o własne punkty skupu mleka oraz bezpośrednio z gospodarstw rolników,
którzy uczestniczą w programie pozyskiwania mleka najwyŜszej jakości. Program ten został
wdroŜony z początkiem lat 90-tych ubiegłego wieku. Od 1992 roku Spółdzielnia aktywnie
uczestniczy w Polsko-Szwajcarskim Programie „Poprawy jakości mleka surowego”. Uzyskane
rezultaty to zdecydowana poprawa jakości mikrobiologicznej i zdrowotnej mleka. Mleko
pozyskiwane jest z zachowaniem wysokich wymogów sanitarnych, schłodzone bezpośrednio
po udoju i przewoŜone specjalnymi samochodami-cysternami.
Na przełomie 1994 i 1995 roku Spółdzielnia uczestniczyła w realizacji kontraktu
usługowego PHARE dotyczącego projektu „Produkcja mleka w regionach Polski północnowschodniej”. Wykonawcą projektu było konsorcjum w składzie: Instytut Zootechniki
w Krakowie i International Dairy Consultants B.V. z Holandii.
Na początku 1997 roku zostało utworzone przez mleczarnie w Piątnicy i Kolnie przy
wsparciu strony szwajcarskiej – Laboratorium Oceny Surowca i Doradztwa Rolniczego. Celem
utworzenia i funkcjonowania laboratorium była poprawa jakości mleka jako surowca
do produkcji wysokowartościowych wyrobów mleczarskich. Jednocześnie od 1994 roku
Spółdzielnia zaczęła wyposaŜać punkty skupu w nowoczesne urządzenia do odbioru,
magazynowania i chłodzenia mleka, gwarantujące sprawną obsługę dostawców oraz utrzymanie
dobrej jakości surowca. Zmodernizowane zostały punkty skupu mleka, które prowadzą odbiór
surowca od dostawców 2 razy dziennie tj. rano i wieczorem. W ciągu 2 godzin po udoju, rolnicy
dostarczają surowiec mleczny do punktu skupu, gdzie jest on schładzany do temperatury 4°C.
Dbając o wysoką jakość mleka mleczarnia w Piątnicy udziela pomocy gospodarstwom
podejmującym specjalizację w produkcji mleka. Wsparcie Spółdzielni obejmuje następujące
zadania:
1. Doradztwo indywidualne i instruktaŜ zbiorowy (pokazy) w zakresie:
 produkcji pasz gospodarskich i wykorzystania uŜytków zielonych,
 higieny doju i pozyskiwania mleka wysokiej jakości,
 modernizacji i mechanizacji prac w oborze,
 wpływu na łagodzenie sezonowości produkcji mleka.
2. Pomoc w zakresie zaopatrzenia gospodarstw w podstawowe środki niezbędne w procesie
produkcji wysokiej jakości mleka, tj. środki myjąco-dezynfekujące, drobny sprzęt
(cedzidła, konwie, filtry), dodatki mineralne, itp.
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3. Spółdzielnia z własnych środków udziela rolnikom poŜyczki na poprawę jakości mleka
(zakup chłodziarek, dojarek, modernizację obór) oraz na zwiększenie produkcji mleka
(zakup jałówek hodowlanych, krów, maszyn do zbioru pasz).
4. Wprowadzono motywacyjny system zapłaty za mleko, w strukturze ceny za mleko 48%
stanowi dopłata do jakości, 37% zapłata za tłuszcz i białko oraz 15% dopłata do ilości
sprzedaŜy i udziału członkowskiego.
W świetle przeprowadzonych badań, rolnicy współpracę ze Spółdzielnią oceniają
pozytywnie – 60% (12 osób) wybrało najwyŜszą ocenę z moŜliwych, określając współpracę
jako dobrą, zaś 40% (8 osób) – jako raczej dobrą (tab. 1).
Tabela 1.
Ocena współpracy mleczarni w Piątnicy z rolnikiem
OCENA WSPÓŁPRACY
OSM W PIĄTNICY
Z PRODUCENTEM

ILOŚĆ UZYSKANYCH
ODPOWIEDZI

% UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

12

60

RACZEJ DOBRA

8

40

TRUDNO OCENIĆ

0

0

DOBRA

RACZEJ ZŁA

0

0

ZŁA

0

0

Badanie ankietowe wykazało ponadto, Ŝe rolnicy chętnie korzystają z proponowanych
przez mleczarnię kursów i szkoleń. Dla 70% ankietowanych jest to częsta forma współpracy
z zakładem przetwórczym, dla 25% sporadyczna, a tylko 5% respondentów przyznało, iŜ nie
uczestniczy w organizowanych przez mleczarnię szkoleniach (tab. 2).
Tabela 2.
Udział ankietowanych w szkoleniach organizowanych przez OSM w Piątnicy
UDZIAŁ W SZKOLENIACH

ILOŚĆ UZYSKANYCH
ODPOWIEDZI

% UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

TAK

14

70

NIE

1

5

SPORADYCZNIE

5

25

Teren działania OSM w Piątnicy to 6 gmin: ŁomŜa, Piątnica, Wizna, Śniadowo,
Miastkowo i Nowogród. Odbiór mleka odbywa się bezpośrednio z zagród od rolników – GS, tym
sposobem skupuje się około 80% surowca, a takŜe za pośrednictwem punktów skupu mleka –
PSM, tzw. zlewni. Najdalej połoŜony punkt skupu znajduje się w odległości 40 km od
Spółdzielni. Bardzo waŜnym celem działania mleczarni jest sprawny odbiór surowca z PSM i GS
oraz jak najszybsze dostarczenie go do zakładu mleczarskiego.
Z danych udostępnionych przez OSM w Piątnicy, wynika, iŜ Spółdzielnia przyjmuje
mleko tylko klasy extra i super extra, przy czym ta ostatnia jest wewnętrzną oceną jakości mleka
ustaloną przez mleczarnię w Piątnicy. Wymagania klasy extra są zgodne z obowiązującą Polską
Normą, z której wynika, Ŝe ogólna liczba bakterii w mleku surowym nie moŜe przekraczać 100
tysięcy w 1 ml, natomiast liczba komórek somatycznych 400 tysięcy w 1 ml. W mleku
zakwalifikowanym do klasy super extra dopuszczalna liczba bakterii w 1 ml winna wynosić
do 20 tysięcy.
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PowyŜsze dane dotyczące klasy skupowanego przez OSM w Piątnicy surowca
potwierdzają takŜe wyniki ankiety. Respondenci (20 rolników) przyznali, Ŝe całość zdawanego
przez nich mleka znajduje się w klasie extra (62,8%) lub super extra (37,2%) – tab. 3.
ZauwaŜyć przy tym naleŜy, Ŝe gospodarstwa duŜe (powyŜej 40 sztuk bydła) – rys. 1,
które nastawione są na produkcję mleka, odstawiają 42% surowca w klasie super extra,
a gospodarstwa o małej liczbie krów sprzedają 26% (o 16% mniej) mleka o podwyŜszonych
wymaganiach.
Tabela 3.
Klasa mleka zdawanego przez właścicieli ankietowanych gospodarstw do OSM w Piątnicy
GOSPODARSTWA

OGÓŁEM
[%]

KLASA MLEKA

DUśE

[%]

GOSPODARSTWA MAŁE
[%]

EXTRA

62,8

58,0

74,0

SUPER EXTRA

37,2

42,0

26,0

Rysunek 1. Liczba krów mlecznych w analizowanych gospodarstwach
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W badaniu ankietowym zwrócono ponadto uwagę na produktywność krów.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, Ŝe średnia wydajność od krowy wynosi 5 712,1 litrów, przy
czym wyŜszą wydajność mleczną krów (średnio o 2 336,3 l) uzyskują producenci prowadzący
duŜe gospodarstwa, w których utrzymują minimum 40 sztuk bydła – tab. 4.
Tak wysoka wydajność oraz bardzo dobra jakość surowca sprawiły, Ŝe OSM w Piątnicy
juŜ w roku 2001 pozyskiwała 83,2% mleka w klasie extra.
W kolejnych latach były to wartości coraz wyŜsze, osiągając w roku 2006 wielkość
96,5% surowca skupionego w klasie extra i super extra [Śledziewski 2007].

Analiza zaplecza surowcowego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
279
______________________________________________________________________________
Tabela 4.
Wydajność mleczna krów (2006 r.) w analizowanych gospodarstwach
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYDAJNOŚĆ ŚREDNIA (20 GOSP.)

J.M.

WYDAJNOŚĆ

l

5 712,1

l

6 413,0

l

4 076,7

W TYM:

WYDAJNOŚĆ ŚREDNIA –
GOSPODARSTWA DUśE (14 GOSP.)
WYDAJNOŚĆ ŚREDNIA –
GOSPODARSTWA MAŁE (6 GOSP.)

Warto takŜe podkreślić, Ŝe praktycznie w Spółdzielni nie ma szczytów skupu mleka.
RóŜnice wahań między skupem w maju, uwaŜanym za miesiąc o najwyŜszych dochodach
w roku, a styczniem wynoszą niespełna 10%.
Z przeprowadzonej ankiety wynika ponadto, Ŝe wszyscy producenci mleka (100%
badanych) kładą duŜy nacisk na higienę doju i czystość obory. Zapewnienie i utrzymanie
odpowiedniego dla poszczególnych grup zwierząt mikroklimatu jest oczywistym warunkiem
decydującym o sukcesie w produkcji mleka.
W gospodarstwach objętych badaniem (20 gospodarstw) stosuje się udój mechaniczny.
PrzewaŜnie jest to hala udojowa „rybia ość”. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie, które
szczególny nacisk kładzie na komfort doju. Dój z boku zapewnia dobry dostęp do wymienia oraz
moŜliwość obserwacji krowy. Odpowiednio dobrane bramki wejściowe i wyjściowe, regulowane
bariery piersiowe oraz profilowane bariery tylne zapewniają płynny ruch zwierząt
i bezpieczeństwo dojarza. Po udoju we wszystkich badanych gospodarstwach mleko jest
schładzane, a jego odbiór odbywa się co drugi dzień.
W duŜych gospodarstwach specjalistycznych skup mleka w całości przeprowadzany jest
bezpośrednio z zagrody (14 gospodarstw) – tab. 5. W małych gospodarstwach (do 20 krów)
4 rolników na 6 badanych (66,6%) odstawia mleko do punktów skupu.
Tabela 5.
Sposób odbioru mleka w analizowanych gospodarstwach
SPOSÓB ODBIORU MLEKA
BEZPOŚREDNIO
Z ZAGRODY

PUNKTY SKUPU MLEKA
(ZLEWNIE)

OGÓŁEM
[%]

DUśE GOSPODARSTWA
[%]

MAŁE GOSPODARSTWA [%]

80,0

100,0

33,3

20,0

0,0

66,6

Producenci mleka, którzy wzięli udział w ankiecie wypowiedzieli się równieŜ na temat
stanu technicznego swoich gospodarstw. W świetle badań w kaŜdym analizowanym
gospodarstwie w przeciągu ostatnich 15 lat miała miejsce modernizacja, budowa czy teŜ
przebudowa obory. W efekcie tych działań rolnicy poprawili warunki higieniczno-sanitarne
panujące w oborach, a w konsekwencji uzyskali mleko o wysokiej jakości.
Polepszenie warunków bytowych zwierząt miało takŜe swoje odbicie w mniejszej
zapadalności krów na chorobę mastitis. Fakt ten potwierdzili ankietowani producenci mleka,
którzy pytani byli o choroby, jakie przeszły utrzymywane przez nich krowy mleczne w ciągu
ostatnich 5 lat. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, Ŝe tylko w 3 gospodarstwach (15%) wystąpiła
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w trakcie tego okresu choroba mastitis, przy czym rolnicy podkreślali, Ŝe była ona wynikiem
zmiany pasz treściwych.
Dla pełniejszego zobrazowania bazy surowcowej Spółdzielni, ankietowani rolnicy
wypowiedzieli się takŜe na temat struktury obsady utrzymywanych stad.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, Ŝe średnia obsada krów mlecznych w małym stadzie
(6 gospodarstw) wynosi 14 sztuk (9-21 szt.), w duŜym natomiast (14 gospodarstw) 56 sztuk
(40-78 szt.) – tab. 6, rys. 1.
Tabela 6.
Liczba krów mlecznych w analizowanych gospodarstwach
WYSZCZEGÓL-

1

2

9

10 11 13 17 21 40 42 44 46 48 50 54 57 59 62 65 68 71 78

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NIENIE

LICZBA KRÓW
MLECZNYCH
W STADZIE

Analizując strukturę obsady badanych 20 stad zaobserwować moŜna, Ŝe w regionie
łomŜyńskim dominuje rasa czarno-biała (83%), po niej natomiast rasa czerwono-biała (17%) –
tab. 7. Przy czym udział rasy czarno-białej w duŜych gospodarstwach wynosi ponad 87% i jest
o 18,8% większy w porównaniu do małych gospodarstw (68,4%).
Rasa czarno-biała jest podstawową rasą hodowlaną w Polsce – stanowi prawie 90%
populacji bydła krajowego. Jest to bydło doskonalone w kierunku mlecznym. Zalety tej rasy
to umiarkowane wymagania paszowe, dobra zdrowotność, płodność i długowieczność, poprawna
budowa wymion, a takŜe spokojny temperament.
Tabela 7.
Struktura obsady stada w gospodarstwach objętych badaniem

Rasa

SUMA KRÓW

SUMA KRÓW

SUMA KRÓW

W ANALIZOWANYCH

W DUśYCH

W MAŁYCH

GOSPODARSTWACH

GOSPODARSTWACH

GOSPODARSTWACH

[SZT.]

[%]

[SZT.]

[%]

[SZT.]

[%]

CZARNO-BIAŁA

720

83

586

87,2

134

68,4

CZERWONO-BIAŁA

146

17

86

12,8

62

31,6

RAZEM

868

100

672

100

196

100

Rasa czerwono-biała to druga pod względem liczebności rasa w kraju, występuje
głównie w południowo-zachodniej części kraju. Reprezentuje mleczno-mięsny typ uŜytkowy
o bardziej zaznaczonych cechach mięsnych niŜ bydło rasy czarno-białej. Do jej zalet zalicza się
dobre przygotowanie do trudnych warunków środowiskowych, małe wymagania paszowe, dobrą
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płodność, zdrowotność oraz długowieczność. Daje mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka
[Strzetelski i in.2004].
Rolników uczestniczących w badaniu ankietowym zapytano takŜe o system utrzymania
bydła stosowany w gospodarstwie. Spośród 20 producentów mleka, 13 prowadzi
wolnostanowiskowy system utrzymania krów (65% gospodarstw), zaś 7 system stanowiskowy
(35%) – tab. 8.
Tabela 8.
System utrzymania bydła stosowany w gospodarstwach objętych badaniem
ILOŚĆ UZYSKANYCH

SYSTEM UTRZYMANIA

ODPOWIEDZI

WOLNOSTANOWISKOWY
STANOWISKOWY

% UZYSKANYCH ODPOWIEDZI

13

65

7

35

W oborze wolnostanowiskowej krowy mają swobodę poruszania, w ten sposób mogą
zaspokajać swoje naturalne potrzeby, mają zapewniony ruch i kontakt z innymi osobnikami
w stadzie. Ten system utrzymania zbliŜony do naturalnego, wpływa korzystnie na wydajność
zwierząt. Ponadto krowy rzadziej chorują na choroby kończyn i wymion oraz są bardziej płodne.
Zalety obory wolnostanowiskowej to takŜe większa moŜliwość mechanizacji i automatyzacji
produkcji, łatwiejsza, lŜejsza i bezpieczniejsza obsługa krów (jeden pracownik obsługuje większą
liczbę zwierząt), łatwiejszy, bardziej efektywny i higieniczny dój.
Obory stanowiskowe dla bydła są stosowane głównie w gospodarstwach małych
i średniej wielkości. W oborach tych bydło trzymane jest na uwięzi z grupowym lub
indywidualnym wiązaniem i zwalnianiem. Są to obory ściółkowe lub bezściółkowe.
Badanie ankietowe wykazało ponadto, Ŝe co drugi gospodarz (z 20 badanych) korzysta
w okresie letnim z wypasu krów na pastwiskach – 55% respondentów – tab. 9.
Tabela 9.
Stosowanie wypasu pastwiskowego w analizowanych gospodarstwach
WYPAS PASTWISKOWY W OKRESIE
LETNIM

ILOŚĆ UZYSKANYCH ODPOWIEDZI

% UZYSKANYCH
ODPOWIEDZI

PROWADZONY

11

55

BRAK WYPASU

9

45

Stosowanie wypasu na pastwiskach to przede wszystkim korzyści ekonomiczne,
podyktowane Dobrą Praktyką Rolniczą. Pastwiskowe wykorzystanie uŜytków zielonych spełnia
rolę ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych. Bydło moŜe się paść na uŜytkach
zielonych połoŜonych w skrajnie róŜniących się siedliskach, nawet mokrych. Wypasy
na pastwiskach dostarcza najtańszej pełnowartościowej paszy, która szczególnie w okresie letnim
moŜe być jedyną karmą dla bydła.
Wnioski
1. Kierunek współpracy Spółdzielni w Piątnicy z rolnikami (szkolenia, poŜyczki
na modernizację gospodarstw, motywacyjny system zapłaty za mleko) okazał się niezwykle
trafny. Działania mleczarni miały ogromny wpływ na wzrost świadomości rolników
i ułatwiły im dostosowanie warunków utrzymania i doju bydła do kryteriów panujących

282

J. Sienkiewicz, D. Kruszewska

w Unii Europejskiej. Konsekwencją tej współpracy jest satysfakcja producentów mleka oraz
mocna pozycja OSM w Piątnicy na rynku produktów mleczarskich.
2. Dzięki właściwej polityce mleczarni, moŜliwy jest skup surowca (96,5% w 2006 r.) w klasie
extra i super extra – klasie mleka o podwyŜszonych wymaganiach. Ten stan rzeczy ma
z kolei swoje odzwierciedlenie w cenie płaconej rolnikom, która jest jedną z najwyŜszych
w kraju.
3. W 2007 roku 80% surowca odbierane było bezpośrednio z zagród od rolników, a tylko 20%
za pośrednictwem punktów skupu mleka.
4. W duŜych gospodarstwach specjalistycznych skup mleka w całości przeprowadzany jest
bezpośrednio z zagrody. Tylko 33% spośród badanych rolników, prowadzących
gospodarstwa o małej liczebności krów mlecznych, odstawia mleko do punktów skupu.
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Abstract
The aim of the diploma paper was to present the material base of the Regional Milk
Collective in Piątnica. Special attention was paid to the cooperation with Regional Milk
Collective in Piątnica and the positive sides of it. What is more, the analyses of the material base,
the quality of milk, number of herds and their treatment were made. The information used in this
survey was provided by the Regional Milk Collective in Piątnica. Additionally, to support the
idea of this paper a special type of a questionnaire was prepared and discussed. The research on
the subject matter was carried in June and July 2007 on the area of the milk storage.
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Wpływ warunków meteorologicznych
na przezimowanie muraw Ŝycicowych
Krzysztof Starczewski, Agnieszka Affek-Starczewska

Streszczenie
Celem pracy jest ocena wpływu warunków meteorologicznych na przezimowanie runi
trawnikowej w zaleŜności od składu gatunkowego muraw trawnikowych, a zwłaszcza
procentowego udziału Ŝycicy trwałej w mieszance. Badania były realizowane w oparciu
o dwa doświadczenia polowe załoŜone w czterech powtórzeniach. Prowadzone w latach 2002 –
2006 w układzie split blok. Jednostką doświadczalną było poletko o powierzchni 1m2. Badania
prowadzono na murawach z róŜnym (20%, 40%, 60% i 80%) udziałem Ŝycicy trwałej
i murawach odmianowych Ŝycicy trwałej: Inka, Sabor, Lisuna i Figaro. Przebieg warunków
pogodowych w poszczególnych latach miał większy wpływ na przezimowanie muraw
Ŝycicowych w siewie czystym niŜ na murawy mieszankowe. Murawy mieszankowe zimowały
lepiej niŜ murawy odmianowe w siewie czystym. Badania wykazały istotny wpływ składu
mieszanek na ich zimotrwałość. Poszczególne odmiany róŜniły się stopniem przezimowania.
Najlepiej zimowała odmiana Sabor.
Słowa kluczowe: Ŝycica trwała, Lolium perenne, przezimowanie, murawy, trawniki
Wprowadzenie
Bez względu na rodzaj trawnika, głównymi komponentami darni pozostają trawy
[Stawicka i Wysocki 2003]. Tereny zadarnione niezmiennie pozostają podstawowym
składnikiem zieleni w miastach i na wsi pomimo wprowadzania do niej nowych gatunków roślin
okrywowych [Latocha 2002].
Trawniki by dobrze spełniały swą funkcję zarówno estetyczną jak i biologiczną muszą
być dostosowane pod względem gatunkowym do siedliska i poddawane zabiegom
pielęgnacyjnym. Dobrze utrzymany trawnik ze zwartą, intensywnie zieloną trawą daje wraŜenie
ładu. Panuje przekonanie, Ŝe obecność zadbanych, równych, zawsze wykoszonych trawników
w otoczeniu zarówno domów mieszkalnych jak i firm dobrze świadczy o poziomie Ŝycia
właścicieli oraz prowadzonej przez nich działalności.
Jedną z cech, która w warunkach klimatycznych Polski moŜe mieć szczególne znaczenie
dla wartości uŜytkowej trawnika jest przezimowanie [Jankowski i inni 1999a].
Głównym celem niniejszej pracy jest ocena wpływu warunków meteorologicznych
na przezimowanie runi trawnikowej w zaleŜności od składu gatunkowego muraw trawnikowych,
a zwłaszcza procentowego udziału Ŝycicy trwałej w mieszance.
Metodyka badań
Badania przeprowadzono na jednym z podstawowych gatunków traw gazonowych, jaką
jest Ŝycica trwała Lolium perenne, która jest zaliczana do jednej z najbardziej wartościowych
traw, a co za tym idzie, bardzo często uŜywana jest jako komponent mieszanek trawnikowych.
Gatunek ten był testowany zarówno w mieszankach jak i w siewie czystym (monokultury).
W monokulturach Ŝycica trwała była reprezentowana przez polską odmianę Inka oraz trzy
zagraniczne odmiany: Lisuna (Niemcy), Sabor (Holandia) i Figaro (Dania) zarejestrowanych
w Rejestrze Odmian. Porównanie odmiany krajowej z zagranicznymi miało na celu zbadanie
ich przydatności do zakładania trawników w warunkach klimatycznych wschodniej części
Wysoczyzny Siedleckiej.
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Badania były realizowane w oparciu o dwa doświadczenia polowe załoŜone
w czterech powtórzeniach. Prowadzone w latach 2002 – 2006 w układzie split blok. Jednostką
doświadczalną było poletko o powierzchni 1m2.
Jedno doświadczenie stanowił trawnik mieszankowy, gdzie do jego załoŜenia uŜyto
indywidualnie zaprojektowanych mieszanek z róŜnym udziałem Ŝycicy trwałej (Doświadczenie
I), drugie natomiast stanowiło trawnik Ŝycicowy, gdzie rośliną testową były odmiany Ŝycicy
trwałej (Doświadczenie II).
Do trawników mieszankowych (Doświadczenie I) były przygotowane mieszanki
sporządzone na bazie Ŝycicy trwałej Lolium perenne Inka, której udział procentowy
w mieszankach był czynnikiem zmiennym. Mieszanki nazwano zgodnie ze wzrastającym
udziałem Ŝycicy trwałej odpowiednio:
•
M1 – 20%,
•
M2 – 40%,
•
M3 – 60%,
•
M4 – 80%.
Skład poszczególnych mieszanek przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Skład gatunkowo-odmianowy badanych w doświadczeniu mieszanek trawnikowych
(projekt własny)
Nazwa
mieszanki

M1

M2

M3

M4

Gatunki

Udział w %

Odmiany

Ŝycica trwała Lolium perenne
kostrzewa czerwona Festuca rubra
kostrzewa owcza Festuca ovina
kostrzewa róŜnolistna Festuca heterophylla
mietlica pospolita Agrostis tenuis
Ŝycica trwała Lolium perenne

20
20
20
20
20
40

Inka
Adio
Noni
Sawa
Niwa
Inka

kostrzewa czerwona Festuca rubra
kostrzewa owcza Festuca ovina
kostrzewa róŜnolistna Festuca heterophylla
mietlica pospolita Agrostis tenuis

15
15
15
15

Adio
Noni
Sawa
Niwa

Ŝycica trwała Lolium perenne

60

Inka

kostrzewa czerwona Festuca rubra
kostrzewa owcza Festuca ovina
kostrzewa róŜnolistna Festuca heterophylla
mietlica pospolita Agrostis tenuis

10
10
10
10

Adio
Noni
Sawa
Niwa

Ŝycica trwała Lolium perenne

80

Inka

kostrzewa czerwona Festuca rubra
kostrzewa owcza Festuca ovina
kostrzewa róŜnolistna Festuca heterophylla
mietlica pospolita Agrostis tenuis

5
5
5
5

Adio
Noni
Sawa
Niwa

W siewie czystym (Doświadczenie II) badano cztery odmiany Ŝycicy trwałej, które oznaczono:
•
O1 – Lolium perenne Inka
•
O2 – Lolium perenne Lisuna
•
O3 – Lolium perenne Sabor
•
O4 – Lolium perenne Figaro
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Przed załoŜeniem doświadczeń oznaczono skład granulometryczny gleby, odczyn gleby
oraz jej zasobność w makro i mikroelementy. Badania wykonano w Okręgowej Stacji Chemiczno
Rolniczej w Wesołej w 2002 roku. Dane meteorologiczne z lat 2003-2005 wykorzystano
ze Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Siedlcach. W celu określenia czasowej
i przestrzennej zmienności elementów meteorologicznych oraz oceny ich wpływu na przebieg
wegetacji i rozwój roślin obliczono współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa [Bac i inni
1993], dzieląc sumę opadów miesięcznych przez jedną dziesiątą sumy średnich dobowych
temperatur dla tego miesiąca.
W kaŜdym roku badań (2004-2006) oceniano przezimowanie traw gazonowych wiosną
po ruszeniu wegetacji (około 20 kwietnia), gdy warunki termiczne były korzystne dla rozwoju
muraw trawnikowych, określając procent Ŝywych roślin na poszczególnych poletkach.
Uzyskane wyniki badań poddano weryfikacji statystycznej. Przeprowadzono analizę
wariancji, odpowiednią dla modelu split- blok. Dla istotnych źródeł zmienności (czynników
i interakcji) dokonano szczegółowego porównania średnich testem Tukey’a, przy poziomie
istotności P ≤ 0,05 [Trętowski i Wójcik 1991].
Warunki prowadzenia badań
Doświadczenia prowadzono w latach 2004 – 2006 roku na terenie Siedlec.
Pod względem geograficznym Siedlce połoŜone są na obszarze Wysoczyzny Siedleckiej, która
według Kondrackiego [2002] naleŜy do prowincji NiŜu Środkowoeuropejskiego, podprowincji
Nizin Środkowopolskich, makroregionu Nizina Południowopodlaska.
Doświadczenia trawnikowe prowadzono na glebie zaliczanej według klasyfikacji
Dobrzańskiego i Zawadzkiego [1995] do działu gleb antropogenicznych, rzędu kulturoziemnych,
typu hortisoli, wytworzonej z piasku słabo gliniastego. Z danych Katedry Łąkarstwa
i Kształtowania Terenów Zieleni AP wynika, Ŝe badana gleba miała odczyn zasadowy zarówno
w roztworze KCl jak i H2O (tab. 2). Charakteryzowała się bardzo wysoką zawartością fosforu
i magnezu, a niską zawartością potasu. Ponadto badana gleba wykazywała wysoką zasobność
w miedź i cynk, oraz średnią zasobność w mangan.
Tabela 2
Właściwości chemiczne badanej gleby
Zawartość
w%
N-ogólny
0,29

Zawartość w
mg/100g s.m.
N-NO3
N-NO4
21,13
40,80

Zawartość składników
gleby w mg/100g gleby
P2O5
K2O
Mg
90
5,5
11,4

Zawartość
w mg/l
Ca
2740

pH
w KCl
7,20

Cu

Zawartość składników w mg/1000g gleby
Zn

Mn

28,7

150,7

162,0

w H2O
7,24

Przebieg warunków meteorologicznych
Warunki klimatyczne miejsca prowadzenia doświadczeń są według Gumińskiego [1948]
charakterystyczne dla IX – wschodniej dzielnicy rolniczo – klimatycznej Polski, która posiada
właściwości klimatu przejściowego między klimatem morskim a kontynentalnym. Średnia roczna
temperatura powietrza waha się w granicach 6,7 – 6,9 °C, a w okresie letnim średnia dobowa
temperatura powietrza wynosi 15°C. Występuje tu od 50 do 60 dni mroźnych, a z przymrozkami
od 110 do 138. Opady roczne kształtują się na poziomie 550 – 650 mm, przy czym nie są one
częste, lecz obfite. Okres wegetacji rozpoczyna się w pierwszej dekadzie kwietnia i kończy
się w III dekadzie października, a więc trwa 200 – 220 dni. Czas zalegania pokrywy śnieŜnej
wynosi od 80 – 87 dni [Kondracki 2002].
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Tabela 3
Współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa w poszczególnych miesiącach okresów
wegetacyjnych w latach 2002 – 2005
Lata
2002
2003
2004
2005

IV
0,42
1,31
1,58
0,35

V
0,48
0,70
2,37
1,94

VI
1,48
1,22
0,99
1,06

VII
0,94
0,75
1,03
1,59

VIII
0,53
1,13
1,25
0,49

IX
0,83
0,92
0,45
0,41

X
2,79
2,78
1,09
0,08

legenda
<=0,5
0,51 – 0,69
0,70 – 0,99
> 1,0

– silna posucha
– posucha
– słaba posucha
– brak posuchy

W okresie prowadzenia badań warunki meteorologiczne były zróŜnicowane (tab. 4).
W roku załoŜenia doświadczenia (2002) wartości współczynnika hydrotermicznego
[Bac i inni 1993] (tab. 3) wskazują na silną posuchę w kwietniu i maju (bezpośrednio przed i po
siewie nasion). Brak wody wpłynął niekorzystnie na wschody roślin, a słaba posucha w lipcu
i wrześniu oraz posucha w sierpniu niekorzystnie wpłynęła na rozwój roślin. Jedynie w czerwcu
(75,1mm) i październiku (59,2mm) rośliny miały odpowiednie zaopatrzenie w wodę opadową
(tab. 3). W pozostałych miesiącach roku suma opadów w poszczególnych miesiącach była niŜsza
od analogicznej sumy z wielolecia a suma opadów w okresie wegetacyjnym (IV – X) w roku
2002 była niŜsza od sumy opadów z wielolecia o 24% (o 91,6mm). Jednocześnie średnia
temperatura powietrza w sezonie wegetacyjnym była wyŜsza od średniej z wielolecia o 1,5°C
przy średniej rocznej wyŜszej od wielolecia o 1,4°C. Okres zimowy 2002/2003 (grudzień – luty)
był zimniejszy od średniej temperatur z wielolecia w tych miesiącach o -1,5°C. Pokrywa śnieŜna
zalegała od grudnia 2002 do końca kwietnia 2003 osiągając maksymalną grubość (16cm)
w lutym 2003.
W roku 2003 (tab. 4) odnotowano więcej opadów w sezonie wegetacyjnym niŜ w roku
2002. Ich rozkład w czasie (brak posuchy w kwietniu, czerwcu, sierpniu i październiku oraz słaba
posucha w maju, lipcu i wrześniu – tab. 3) wpłynął korzystnie na rozwój badanych traw.
Największe opady zanotowano w sierpniu (62,2mm) i czerwcu (61,7mm). Opady sezonu
wegetacyjnego 2003 były jednak niŜsze od średniej z wielolecia o 20%
(o 76,6mm). W 2003 roku najcieplejszym miesiącem był lipiec (średnia temp. 19,8°C) przy
średniej temperatur z okresu wegetacyjnego większej o 0,4°C od średniej
z wielolecia. W okresie zimowym 2003/2004 okrywa śnieŜna pojawiła się w styczniu 2004
i utrzymała się do marca, w którym to osiągnęła maksymalną grubość 21cm.
W kolejnym (2004) roku wielkość opadów w sezonie wegetacyjnym była największa
z badanego okresu i wynosiła 335,7mm (tab. 4), co jednak stanowi 88% średniej sumy opadów
dla tego okresu z wielolecia. W roku 2004 praktycznie w ciągu całego sezonu wegetacyjnego
panowały dobre warunki wodne (brak posuchy) z wyjątkiem czerwca (gdzie wystąpiła słaba
posucha) i września, (kiedy to miała miejsce silna posucha – tab. 3). NajwyŜszy poziom opadów
zanotowano w maju (81,6mm), a najniŜszy we wrześniu (17,5mm). Średnia temperatura z okresu
wegetacyjnego 2004 była najniŜsza (13,3°C) w badanym okresie i była zbliŜona do średniej
z wielolecia (13,2°C). Pokrywa śnieŜna w sezonie zimowym 2004/2005 wystąpiła juŜ
w listopadzie i z przerwami utrzymywała się do połowy marca 2005 osiągając w tym miesiącu
maksymalną grubość (27cm). W ostatnim roku badań (2005) rośliny były albo dostatecznie
zaopatrzone w wodę (miesiące: maj, czerwiec, lipiec – brak posuchy) albo cierpiały na duŜy jej
niedobór (kwiecień, sierpień wrzesień i październik – silna posucha – tab. 2). Największe opady
zanotowano w lipcu – 94,1mm, a najmniejsze w październiku (2,0mm) i kwietniu (8,9mm).
Średnie temperatury były zbliŜone do średnich z wielolecia (większe o 0,6°C), przy czym
najcieplejszym miesiącem był lipiec ze średnią temperaturą 19,7°C (tab. 4).

2002
2003
2004
2005
2006
Średnie z
wielolecia
1960-2003

Lata

2002
2003
2004
2005
2006
Średnie z
wielolecia
1960-2003

Lata

II
58,0
10,5
43,2
37,9
8,1

22,6

25,2

-2,4

-3,5

I
35,6
23,5
30,3
33,7
0,6

II
3,3
-6,0
-0,9
-3,9
-4,7

I
-1,7
-3,7
-5,6
0,7
-7,7

26,4

III
32,1
16,4
62,6
32,5
6,7

1,5

III
4,3
1,3
2,9
-0,9
-1,7

36,1

53,0

72,7

69,6

62,1

17,2

52,4

37,7

X
59,2
44,0
32,2
2,0
22,0

17,8

Suma opadów atmosferycznych (mm)
IV
V
VI
VII
VIII
IX
10,8
24,2
75,1
58,6
32,2
31,9
26,1
32,0
61,7
44,5
62,2
36,5
36,4
81,6
45,2
53,5
69,3
17,5
8,9
75,1
48,9
94,1
24,9
18,0
29,8
39,6
24,0
16,2
227,6
20,9

16,2

7,8

13,3

X
7,1
5,3
9,8
8,5
9,9

12,7

7,5

Średnie miesięczne temperatury powietrza (°C)
IV
V
VI
VII
VIII
IX
8,6
16,7
16,9
20,8
20,1
12,8
6,7
15,3
16,9
19,8
18,3
13,2
7,7
11,5
15,2
17,3
18,5
13,0
8,5
12,9
15,4
19,7
16,9
14,6
8,4
13,6
17,2
22,3
18,0
15,4

38,4

XI
32,9
25,5
46,8
23,4
22,3

2,6

XI
3,9
4,9
3,3
3,0
5,0

32,8

XII
6,8
40,6
16,2
68,0
10,6

-1,5

XII
-7,4
0,8
1,5
-0,8
3,2

383,6

Suma IV
-X
292,0
307,0
335,7
271,9
380,1

13,2

Średnia
IV - X
14,7
13,6
13,3
13,8
15,0

529,0

Suma
roczna
457,4
423,5
534,8
467,4
428,4

7,4

Średnia
roczna
8,8
7,7
7,9
7,9
8,2

Tabela 4
Warunki meteorologiczne w latach 2002-2006 ze Stacji Hydrologiczno Meteorologicznej w Siedlcach
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Opierając się na wynikach pomiarów meteorologicznych, z których wynika, Ŝe średnie
temperatury z lat prowadzenia badań zarówno całoroczne jak i w sezonie wegetacyjnym były
wyŜsze od średnich z wielolecia, a sumy opadów w badanych okresach wegetacyjnych niŜsze od
sum z wielolecia, moŜna zaliczyć analizowane lata do suchych [Kaczorowska 1962].
Wyniki badań i dyskusja
Murawy mieszankowe
Spośród czterech mieszanek trawnikowych (tab. 5) najlepszym przezimowaniem
w całym okresie badawczym charakteryzowała się mieszanka M4 z 80% udziałem Ŝycicy trwałej
(74,6% Ŝywych roślin). Istotnie najwyŜszym wskaźnikiem przezimowania mieszanka
ta charakteryzowała się w 2004roku (78,8% roślin Ŝywych) (tab.5). RóŜnice w zimowaniu
pozostałych mieszanek były natomiast statystycznie nieistotna. Luty, marzec i kwiecień tego
roku naleŜały do stosunkowo ciepłych. Średnie temperatury tych miesięcy były wyŜsze
od średnich z wielolecia. (tab. 4) W lutym i marcu wyŜsza była równieŜ suma opadów, co mogło
mieć
wpływ
na
kondycję runi
i szybką
regenerację
Ŝycicy.
Z
kolei
w 2005 roku najbardziej zimotrwałą okazała się mieszanka M2 z 40% udziałem Ŝycicy trwałej
(76,9% Ŝywych roślin), stosunkowo dobrze przezimowały równieŜ mieszanki
z 20% i 80% udziałem Ŝycicy. W roku 2006 najlepiej zimowała mieszanka M1 (79,4% Ŝywych
roślin). W tym roku średnie temperatury lutego i marca były znacznie niŜsze od średnich
z wielolecia, zdecydowanie mniejsza była równieŜ suma opadów (tab.4)
Tabela 5
Przezimowanie trawników w zaleŜności od sezonów wegetacyjnych i stosowanych mieszanek
Mieszanki
trawnikowe

2004

2005

2006

śr.

M1 (20% L.p.)

67,5

71,9

79,4

72,9

M2 (40% L.p.)

71,3

76,9

69,4

72,5

M3 (60% L.p.)

65,6

65,0

72,5

67,7

M4 (80% L.p.)

78,8

71,3

73,8

74,6

śr.
70,8
dla lat
dla mieszanek (M)
lata x mieszanki (M)

71,3

73,8

71,9

NIR 0,05

Lata badań

n.i.
6,1
10,6

Najgorzej zimującą okazała się mieszanka M3, która w latach 2004 i 2005 uzyskiwała
najniŜsze noty przezimowania, odpowiednio 65,5% i 65,0% roślin Ŝywych. NaleŜy podkreślić,
Ŝe średni stopień przezimowania darni zwiększał się w kolejnych latach, chociaŜ róŜnice między
średnimi dla poszczególnych lat były statystycznie nieistotne, na zwiększenie odporności traw
nie miało wpływu występowanie niedoborów wody w okresie wegetacyjnym poprzedzającym
pomiary.
Murawy odmianowe
W analizowanych trzech latach (tab. 6) istotnie najlepiej przezimowały rośliny
w 2006 roku, kiedy odsetek Ŝywych roślin przekroczył 70%. NaleŜy podkreślić,
Ŝe w kolejnych latach badań stopień przezimowania muraw trawnikowych zwiększał się,
a róŜnice w stopniu przezimowania między rokiem 2004 i 2006 były statystycznie istotne
(tab. 6). Wyraźnie lepiej wraz z upływem czasu zimowały odmiany: Inka i Lisuna, odwrotną
tendencję zanotowano natomiast w przypadku odmiany Sabor (tab. 6)
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Tabela 6
Przezimowanie trawników (% Ŝywych roślin) w zaleŜności od lat badań i stosowanych
odmian Ŝycicy trwałej
Odmiany Ŝycicy
trwałej

2004

2005

2006

śr.

O1 (L.p. Inka)

49,4

67,5

73,8

63,5

O2 (L.p. Lisuna)

51,3

65,0

68,1

61,5

O3 (L.p. Sabor)

76,3

70,6

70,0

72,3

O4 (L.p. Figaro)

72,5

58,1

68,8

66,5

śr.
62,3
dla lat
dla odmian (O)
lata x odmiany (O)

65,3

70,2

65,9

NIR 0,05

Lata badań

5,3
4,6
8,1

Z pośród badanych odmian Ŝycicy trwałej najwyŜszy stopień przezimowania
w pierwszych dwóch latach badań posiadały murawy trawnikowe odmiany Sabor, odpowiednio
76,3 i 70,6% Ŝywych roślina w trzecim roku odmiany Inka (73,8% Ŝywych roślin).
Grabowski i inni [2003] wykazali, Ŝe istnieją istotne róŜnice w przezimowaniu
mieszanek traw gazonowych i odmian Ŝycicy trwałej. Ci sami autorzy zaobserwowali generalnie
słabsze przezimowanie odmian Lolium perenne niŜ mieszanek. W przypadku Lolium perenne
stopień przezimowania jednak moŜe mieć mniejsze znaczenie, gdyŜ trawa ta szybko regeneruje
uszkodzenia [Jankowski i inni 1999b]. W przedstawionych badaniach równieŜ lepiej zimowały
murawy mieszankowe
Wnioski
1. Praktyczne znaczenie w prowadzeniu trawników ma ich przezimowanie. Badania
wykazały istotny wpływ składu mieszanek na ich zimotrwałość.
2. Poszczególne odmiany róŜniły się stopniem przezimowania. Najlepiej zimowała
odmiana Sabor, natomiast odmiana Inka najlepiej przezimowała w roku 2006.
3. Przebieg warunków pogodowych w poszczególnych latach miał większy wpływ na
przezimowanie muraw Ŝycicowych w siewie czystym niŜ na murawy mieszankowe.
Murawy mieszankowe zimowały lepiej niŜ murawy odmianowe w siewie czystym.
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Abstract
One from most important features of lawn is last through the winter. The aim of this
study was to assess the meteorological conditions on turf grass according to botanical
composition of mixture. In the years 2002-2006 the experiment was carried out under field
conditions, in a split – block design, with four replications and 1-m2 plots. Four cultivars of
perennial ryegrass, Lolium perenne, were compared: Inka, Lisuna, Sabor and Figaro as well as
four grass mixtures, based mainly on the perennial ryegrass, Lolium perenne, cv. Inka.
Experiment showed that on winter-resistance had the essential influence composition of mixtures.
The weather conditions during experiment had larger influence on winter-resistance perennial
ryegrass monoculture than on mixed turf grasses The best of hardiness from cultivars of Lolium
perenne had Sabor cv. and from mixtures – M4 with 80% part of perennial ryegrass.
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Poszukiwanie zaleŜności pomiędzy obecnością uŜytków zielonych
w gospodarstwach rolnych a ich atrakcyjnością agroturystyczną
Arkadiusz Swędrzyński

Streszczenie
Celem pracy było poszukiwanie zaleŜności pomiędzy obecnością uŜytków zielonych
w gospodarstwie a ich atrakcyjnością turystyczną na tle gospodarstw nie prowadzących takiej
działalności. Obiektem badawczym były gospodarstwa agroturystyczne trzech wybranych
powiatów Wielkopolski.
Jak się okazuje większość gospodarstw jest nastawiona na całoroczną działalność
turystyczną. Turystyka, jest dla nich głównym lub dodatkowym kierunkiem działalności.
Na obecnym etapie badań nie moŜna stwierdzić, Ŝe uŜytki zielone są istotnym elementem
atrakcyjności turystycznej gospodarstw określanych mianem agroturystycznych. Oceniane
gospodarstwa agroturystyczne dysponują jednak większym arsenałem uŜytków zielonych niŜ
pozostałe gospodarstwa powiatu nie prowadzące działalności turystycznej. UŜytki zielone
ocenianych gospodarstw nie są teŜ właściwie wykorzystywane jako paszowiska.
Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, uŜytki zielone, agroturystyka
Wprowadzenie
W ostatnich latach daje się zauwaŜyć znaczny rozwój agroturystyki w Polsce [Sikora
1999]. Głównym motorem jej rozwoju jest poszukiwanie przez właścicieli gospodarstw rolnych
dodatkowych źródeł dochodu, przy wykorzystaniu posiadanych, a nie wykorzystanych w pełni,
zasobów pracy, powierzchni mieszkalnej, czy taniej Ŝywności. Działalnością agroturystyczną
są takŜe zainteresowane inne podmioty gospodarcze wsi, a samo gospodarstwo rolne, zwłaszcza
na terenach predysponowanych do uprawiania turystyki, często szybko marginalizuje działalność
rolniczą na rzecz szeroko rozumianej turystyki wiejskiej. Czynnikami nader istotnymi dla
rozwoju agroturystyki są walory krajobrazowe okolicy, zwłaszcza jego róŜnorodność oraz bliskie
sąsiedztwo dzikiej przyrody [Majewski i Lane 2003, Młynarczyk 2002, Sikora 1995].
Typowa agroturystyka związana jest z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego,
w którym moŜliwość obserwowania lub uczestniczenia w procesie produkcji roślinnej czy
zwierzęcej jest waŜną atrakcją turystyczną. Szczególną ofertę stanowią gospodarstwa
o ekstensywnej, wielokierunkowej produkcji rolniczej opartej o tradycyjne technologie. Takie
gospodarstwa utrzymują kilka gatunków zwierząt gospodarskich, prowadzą wypas bydła, owiec,
czy koni, pozyskują zielonki i siano z wielogatunkowych łąk [Drzewiecki 1995, Majewski
i Lane 2003].
Atrakcyjność turystyczna gospodarstwa jest tak waŜnym problemem, Ŝe podejmowana
jest w pracach badawczych. Analizuje się poszczególne jej elementy. Jednym z nich jest
obecność uŜytków zielonych w strukturze uŜytków rolnych gospodarstw prowadzących
działalność agroturystyczną. UŜytki zielone są bowiem nieodzownym ogniwem w łańcuchu
produkcji pasz dla przeŜuwaczy, koni i innych zwierząt gospodarskich oraz stanowią waŜny
element kształtowania krajobrazu i mikroklimatu.
Celem pracy było poszukiwanie zaleŜności pomiędzy obecnością uŜytków zielonych
w gospodarstwach agroturystycznych, w wybranych powiatach Wielkopolski a ich atrakcyjnością
turystyczną.

292

A. Swędrzyński
Miejsce i sposób przeprowadzenia badań

Badania przeprowadzono w latach 2005-2006 w gospodarstwach agroturystycznych
trzech powiatów Wielkopolski: międzychodzkiego (20 gospodarstw) oraz kościańskiego
(14 gospodarstw) i śremskiego (6 gospodarstw). Powiat międzychodzki, o duŜej lesistości
i bogatych, jak na warunki Wielkopolski, walorach krajobrazowych, jest jednym
z atrakcyjniejszych w regionie pod względem turystycznym. Odznacza się dobrze rozwiniętą
infrastrukturą turystyczną, skoncentrowaną jednak w kilku miejscowościach. Stwarza
to doskonałe moŜliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych mogących zaoferować
ustronność i bliŜszy kontakt z naturą. Powiaty śremski i kościański wyróŜniają dobre warunki dla
produkcji rolniczej, zwłaszcza w kontekście jakości gleb. Natomiast charakteryzuje je monotonia
krajobrazu typowa dla środkowej części regionu. Tym niemniej i w tych powiatach część
gospodarstw szuka swojej drogi rozwoju w podejmowaniu działalności agroturystycznej.
Prace badawcze polegały na pozyskaniu, w oparciu o metodę ankietową, danych
posiadających istotne znaczenia dla funkcjonowania gospodarstwa, takich jak: struktura gruntów,
kierunki produkcji roślinnej czy zwierzęcej oraz elementy działalności agroturystycznej.
Badaniami objęto wszystkie gospodarstwa agroturystyczne spośród zarejestrowanych
w Poznańskim Towarzystwie Agroturystycznym oraz tych, które wyszukano przy pomocy
internetu.
Wyniki badań
W ocenie objętych badaniami gospodarstw zwrócono przede wszystkim uwagę na rangę
jaką pełni w nich agroturystyka. Zdecydowana ich większość prowadzi całoroczną działalność
agroturystyczną. Dla 65% objętych badaniami gospodarstw powiatu międzychodzkiego
agroturystyka jest głównym kierunkiem działalności gospodarstwa. Natomiast tylko dla 33 %
gospodarstw powiatu śremskiego (tab.2) i 28% - kościańskiego (tab.3). Dla pozostałych
gospodarstw agroturystyka ma charakter drugorzędny. Poza agroturystyką głównymi kierunkami
działalności dla badanych gospodarstw jest produkcja roślinna, rzadziej zwierzęca. Tylko bardzo
nieliczne gospodarstwa świadczą wyłącznie usługi agroturystyczne nie zajmując się inną sferą
produkcji.
Zwrócono teŜ uwagę na liczbę turystów przyjmowanych przez właścicieli w ciągu roku,
uznając ją za wiarygodny wskaźnik atrakcyjności. Jak się okazuje gospodarstwa przyjmują
przeciętnie od 34,2 do 50,8 turystów w ciągu roku. Gospodarstwa utrzymujące się wyłącznie z
agroturystyki przyjmują więcej, nawet powyŜej 150 turystów w ciągu roku, co równieŜ nie jest
liczbą bardzo wysoką (tab.1-3) Niewątpliwie liczba turystów jest determinowana liczbą pokoi
gościnnych i łóŜek oraz długością sezonu agroturystycznego w gospodarstwie. JednakŜe nie jest
to zaleŜność wprost proporcjonalna.
Przedstawione powyŜej zainteresowanie agroturystyką przez właścicieli gospodarstw
próbuje się odnieść do niektórych cech gospodarstw (tab.4-6). Jak się okazuje, przeciętnie
wielkość gospodarstwa agroturystycznego kształtuje się na poziomie 12 ha w powiecie
kościańskim, 21 ha w powiecie śremskim i 24 ha w powiecie międzychodzkim. Uwagę zwraca
duŜa rozpiętość w wielkości gospodarstw. Najmniejsze dysponuje powierzchnią nieco ponad
1 hektar, największe – 160 ha. Zazwyczaj około 80% powierzchni gospodarstw zajmują grunty
orne, niekiedy mniej. Prawie kaŜde gospodarstwo posiada sady owocowe o powierzchni na ogół
nie przekraczającej 1 hektara.
Nie wszystkie, ale zdecydowana większość gospodarstw, posiada trwałe uŜytki zielone.
Ich udział w strukturze uŜytków rolnych mieści się w granicach od 22,67% do 38,6%.
Sporadycznie występują gospodarstwa o 94% udziale uŜytków zielonych w strukturze uŜytków
zielonych. Jest to udział wysoki, wyŜszy niŜ w gospodarstwach nie prowadzących działalności
agroturystycznej. PrzewaŜa uŜytkowanie pastwiskowe, co jest równieŜ ewenementem
w odniesieniu do pozostałych gospodarstw Wielkopolski. Zazwyczaj łąki i pastwiska są oddalone
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o blisko 1,5 km od zabudowań. Gospodarstwa agroturystyczne chowają róŜne gatunki zwierząt –
najczęściej świnie i konie, drób i bydło – wyjątkowo, a sporadycznie owce.
Dyskusja i podsumowanie
Wielkopolska jest regionem typowo rolniczym. JednakŜe zróŜnicowanie warunków
przyrodniczych, wpływa na odmienny poziom i specyfikę produkcji rolniczej poszczególnych
gmin i powiatów. Te same przyczyny leŜą u podstaw zróŜnicowania ich atrakcyjności
turystycznej. W literaturze spotyka się wiele przykładów na to, Ŝe trwałe uŜytki zielone jako
paszowiska mogą być niezwykle waŜnym elementem gospodarstwa agroturystycznego, wydatnie
zwiększającym jego atrakcyjność [Sznajder, Przezbórska 2006, Kozłowski i wsp. 2006,
Młynarczyk, 2002].
Najdobitniejszym podkreśleniem roli trwałych uŜytków zielonych dla atrakcyjności
agroturystycznej jest wymienienie ich udziału, jako jednego z 7 zaproponowanych przez
Drzewieckiego [1995], kryteriów kształtowania atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej.
Zgodnie z tymi kryteriami udział łąk i pastwisk powinien przekraczać 30% uŜytków rolnych.
Analizowane w pracy gospodarstwa agroturystyczne w wielu przypadkach spełniają
to kryterium. Większy udział uŜytków zielonych w tych gospodarstwach, niŜ w pozostałych – nie
prowadzących działalności agroturystycznej nie wynika jednak zapewne ze świadomości
właścicieli co do ich roli w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej, zwłaszcza, Ŝe bardzo często
nie są wykorzystane w produkcji zwierzęcej, nawet takiej ukierunkowanej wyłącznie na
działalność agroturystyczną.
Wydaje się, Ŝe duŜy udział trwałych uŜytków zielonych w strukturze gospodarstwa mógł
być bodźcem do poszukiwań nowych form działalności w sytuacji drastycznego spadku pogłowia
bydła i owiec w latach dziwięćdziesiątych ubiegłego stulecia, a w konsekwencji przyczynił się do
podejmowania działalności agroturystycznej. Tym niemniej sytuacja taka sprawia,
Ŝe gospodarstwa te posiadają duŜy potencjał w odniesieniu do moŜliwości poprawy wizerunku
gospodarstwa, zwłaszcza na drodze ponownego podjęcia chowu zwierząt roślinoŜernych –
zarówno gatunków gospodarskich jak i utrzymywanych wyłącznie z uwagi na działalność
agroturystyczną gatunków ozdobnych i rekreacyjnych.
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Quest for relationships between the presnece of grasslands in agricultural farms and their
agro-touristic attractiveness
Abstract
The objective of this study was to try and find interrelations between the presence
of grasslands in agricultural farms and their touristic agro-attractiveness in comparison with
farms which are not involved in this type of activities. The object of investigations comprised
agro-touristic farms situated in three selected administrative districts in the region
of Wielkopolska.
It turned out that the majority of the examined farms are prepared to provide agrotouristic services all the year round. Tourism is either the main or additional direction of their
activities. At the present stage of research, it is not possible to conclude whether grasslands
constitute a significant element of attractiveness of farms considered as agro-touristic farms.
However, the examined agro-touristic farms have greater grassland areas in comparison with the
remaining farms of the three selected districts and which are not involved in touristic activities.
The grasslands of the concerned farms are not utilised properly as pastures.
Key words: agricultural farm, grasslands, agro-tourism
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Tabela 1
Charakterystyka działalności agroturystycznej analizowanych gospodarstw powiatu
międzychodzkiego.
Kierunki działalności gospodarstwa

Liczba
turystów
w ciągu
roku

Aktywność
agroturystyczna
na przestrzeni
roku

Główny

Drugorzędny

Ilość pokoi/
łóŜek
gościnnych

I

Hodowla bydła
opasowego

Agroturystyka

4/10

70

całoroczna

II

Agroturystyka

Hodowla koni

2/5

50

całoroczna

III

Agroturystyka

-

4/9

25

całoroczna

IV

Produkcja roślinna

Agroturystyka

3/7

20

sezonowa

V

Agroturystyka

-

3/7

30

sezonowa

VI

Agroturystyka

Produkcja
roślinna

4/10

48

całoroczna

VII

Agroturystyka

-

4/8

20

całoroczna

VIII

Agroturystyka

Produkcja
roślinna

3/8

25

całoroczna

IX

Agroturystyka

-

4/10

20

całoroczna

X

Agroturystyka

Produkcja
zwierzęca,
roślinna

3/6

35

całoroczna

XI

Hodowla trzody
chlewnej

Agroturystyka,
produkcja
roślinna

5/12

120

całoroczna

XII

Agroturystyka

-

2/6

40

sezonowa

XIII

Agroturystyka

-

4/11

30

całoroczna

XIV

Hodowla ryb

Agroturystyka

3/6

40

całoroczna

XV

Hodowla trzody
chlewnej

Produkcja
roślinna,
agroturystyka

4/9

35

sezonowa

XVI

Agroturystyka

Produkcja
roślinna i
zwierzęca

4/9

28

całoroczna

XVII

Agroturystyka

Produkcja
roślinna i
zwierzęca

3/6

19

sezonowa

XVIII

Produkcja roślinna

Agroturystyka

3/7

30

całoroczna

XIX

Produkcja roślinna

Agroturystyka

3/11

50

całoroczna

Agroturystyka

Produkcja
roślinna

5/12

150

całoroczna

Gospodarstwo

XX
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Tabela 2
Charakterystyka działalności agroturystycznej analizowanych gospodarstw powiatu
kościańskiego.
Kierunki działalności gospodarstwa
Gospodarstwo
Główny

Drugorzędny

Ilość pokoi/
łóŜek
gościnnych

Liczba
turystów
w ciągu
roku

Aktywność
agroturystyczna
na przestrzeni
roku
całoroczna

I

Produkcja roślinna

Agroturystyka

2/5

ok. 25

II

Agroturystyka

Produkcja roślinna

2/4

ok. 20

sezonowa

III

Hodowla trzody
chlewnej

Agroturystyka

3/6

ok. 60

całoroczna

IV

Hodowla trzody
chlewnej

Agroturystyka

2/6

ok. 25

całoroczna

V

Agroturystyka

Produkcja roślinna

3/6

ok. 65

całoroczna

VI

Hodowla trzody
chlewnej

Agroturystyka

2/4

ok. 35

całoroczna

VII

Produkcja roślinna i
zwierzęca

Agroturystyka

2/5

ok. 40

sezonowa

VIII

Hodowla trzody
chlewnej

Agroturystyka

2/4

ok. 30

całoroczna

IX

Produkcja roślinna

Agroturystyka

3/6

ok. 25

sezonowa

X

Produkcja roślinna i
zwierzęca

Agroturystyka

2/5

ok. 25

sezonowa

XI

Agroturystyka

Chów zwierząt
alternatywnych

2/4

ok. 30

całoroczna

XII

Hodowla bydła
mlecznego

Agroturystyka

2/4

ok. 15

całoroczna

XIII

Produkcja roślinna

Agroturystyka

2/4

ok. 35

sezonowa

XIV

Agroturystyka

-

4/9 + pole
namiotowe

ok. 50

całoroczna
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Tabela 3
Charakterystyka działalności agroturystycznej analizowanych gospodarstw powiatu śremskiego.
Gospodarstwo

Kierunki działalności
gospodarstwa
Główny
Drugorzędny

Ilość pokoi/
łóŜek
gościnnych

Liczba turystów
przyjmowanych
w ciągu roku

Czasdziałalności
agroturystycznej

I

Hodowla
trzody
chlewnej

Hodowla owiec
i kóz
Agroturystyka

2/4

ok. 20

całoroczna

II

Produkcja
zwierzęca

Agroturystyka

2/6

ok. 25

całoroczna

III

Agroturystyka

-

?/5

ok. 50

całoroczna

IV

Produkcja
opasów i
Ŝywca
jagnięcego

Agroturystyka

2/5

ok. 60

całoroczna

V

Agroturystyka

-

3/6

ok. 100

całoroczna

VI

Produkcja
roślinna

Agroturystyka

3/8

ok. 50

całoroczna

Tabela 4
Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych powiatu międzychodzkiego.
Cecha
Powierzchnia gospodarstwa (ha)
Grunty orne (ha)
Sady (ha)
Trwałe uŜytki zielone
- powierzchnia (ha)
- udział w strukturze uŜytków rolnych (%)
- odległość od zabudowań (km)
WaŜniejsze gatunki zwierząt
gospodarskich (sztuk):
- trzoda chlewna
- bydło
- owce
- konie
- drób

średnia
24,00
15,50
0,35

Wartość
minimalna
1,20
0,50
0,10

2,81
22,67
1,37

0,25
1,43
0,00

10,00
61,53
10,00

80,8
11,7
1,0
4,0
29,5

3
1
1
1
2

300
50
1
13
50

maksymalna
160,00
143,00
0,50
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Tabela 5
Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych powiatu kościańskiego
Cecha
Powierzchnia gospodarstwa (ha)
Grunty orne (ha)
Sady (ha)
Trwałe uŜytki zielone
- powierzchnia (ha)
- udział w strukturze uŜytków rolnych (%)
- odległość od zabudowań (km)
WaŜniejsze gatunki zwierząt gospodarskich
(sztuk):
- trzoda chlewna
- bydło
- owce
- konie
- drób

średnia
11,86
10,08
0,53

Wartość
minimalna
1,72
0,74
0,10

maksymalna
43,00
30,00
1,00

2,48
38,6
1,79

0,12
1,90
0,05

6,50
94,00
9,00

105,1
8,6
6,0
2,7
31,9

2
1
6
2
11

600
30
6
3
70

Tabela 6
Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych powiatu śremskiego
Cecha
Powierzchnia gospodarstwa (ha)
Grunty orne (ha)
Sady (ha)
Trwałe uŜytki zielone
- powierzchnia (ha)
- udział w strukturze uŜytków rolnych (%)
- odległość od zabudowań (km)
WaŜniejsze gatunki zwierząt
gospodarskich (sztuk):
- trzoda chlewna
- bydło
- owce
- konie
- drób

Dr Arkadiusz Swędrzyński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
E-mail: aswedrzy@au.poznan.pl

średnia
20,60
16,80
3,25

Wartość
minimalna
3,00
0,00
1,00

maksymalna
50,50
20,00
5,50

7,96
24,40
1,52

0,50
5,00
0,20

28,29
57,90
6,00

14,0
10,5
32,7
8,8
72,5

7
1
6
2
20

25
20
55
17
200

Problem zalesiania gruntów porolnych w powiecie Bielsk Podlaski
Teresa Szmurło, Zofia Benedycka
Streszczenie
Zalesianie - to wprowadzanie roślinności leśnej na tereny zajmowane dotychczas przez
inny rodzaj uprawy lub inną formę uŜytkowania ziemi. Poprzez zalesianie terenów porolnych
następuje wyłączenie z produkcji rolnej najsłabszych gruntów, zapobieganie procesom
degradującym gleby (erozja, wyjaławianie, skaŜenie), wzmocnienie ekologicznej funkcji
obszarów zalesianych oraz zwiększenie udziału lasów. Celem badań była ocena realizacji
programu zalesiania terenów porolnych w latach 2004 – 2006 w powiecie Bielsk Podlaski.
Stwierdzono, Ŝe zalesianie terenów porolnych na obszarze powiatu Bielsk Podlaski
w latach 2004 – 2006 spotkało się z niewielkim zainteresowaniem ze strony rolników. W latach
tych łączna powierzchnia gruntów rolnych zaplanowana i przeznaczonych do zalesienia wyniosła
50 ha. W całym powiecie bielskim w tym okresie zalesiono jedynie 20,40 ha (40%) gruntów
porolnych, co zwiększyło lesistość powiatu o 0,13 %.
Słowa kluczowe: zalesianie, grunty porolne, wnioski, dotacje
Wprowadzenie
W wyniku zmiennych losów historycznych lesistość naszego kraju malała na przestrzeni
wieków, osiągając najniŜszy poziom w połowie lat czterdziestych ubiegłego stulecia (22,7%).
Odwrócenie tego niekorzystnego procesu nastąpiło dopiero po II wojnie światowej, czemu
początkowo sprzyjały trudności w zagospodarowaniu tzw. ziem odzyskanych, a następnie
przemiany demograficzne i socjalne zachodzące w Ŝyciu wsi do końca lat osiemdziesiątych.
Łącznie w latach 1946-1990 zalesiono ponad 1,3 mln hektarów gruntów osiągając prawie 28procentową lesistość kraju [Skolud 2006]. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku przyniosły
rolnictwu nowe wyzwania, związane zarówno z zagospodarowaniem terenów po państwowych
gospodarstwach rolnych, jak równieŜ z łagodzeniem skutków strukturalnego bezrobocia na wsi
i poprawą opłacalności produkcji rolnej. Potrzeba uregulowania tych problemów ponownie
zwróciła uwagę na zalesianie gruntów jako istotny instrument polityki rolnej i środowiskowej.
W efekcie podjętych działań Rada Ministrów przyjęła w 1995 r. Krajowy Program Zwiększania
Lesistości (KPZL), zakładający osiągnięcie 30- procentowej lesistości kraju do 2020 roku
[Gorzelak 1999]. Większość zadań KPZL z załoŜenia jest realizowana na gruntach prywatnych,
dlatego teŜ bardzo waŜne są formy pomocy właścicielom tych gruntów. Fakt ten nabrał
szczególnego znaczenia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej [Jankowiak 2005].
Programy wsparcia leśnictwa i zalesiania w początkowym okresie członkostwa Polski w Unii
Europejskiej zostały opracowane i są zarządzane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
(Dz. U. Nr 46, poz. 392) grunty mogą być przeznaczone do zalesienia jeŜeli spełniają co najmniej
jeden z niŜej wymienionych warunków:
1. są gruntami klasy VIz, VI i V a takŜe klasy IV jeŜeli ich powierzchnia w łącznej
powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia nie przekracza 10%,
2. są gruntami połoŜonymi na stoku o średnim nachyleniu powyŜej 15%,
3. są gruntami zdegradowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie
gruntów rolnych i leśnych [ Dz. U. Nr 16, poz. 78] i jeŜeli jest przewidziany do zalesienia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu [ Dz. U. Nr 46, poz. 392].
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Płatność na zalesianie dzieli się na:
1.
wsparcie na zalesienie- wypłacana po wykonaniu zalesienia, płatność zryczałtowana
za poniesione koszty, ewentualne grodzenie w przeliczeniu na hektar,
2.
premię pielęgnacyjną- zryczałtowana płatność za poniesione koszty pielęgnacji uprawy
przez 5 lat, wypłacana corocznie w przeliczeniu na hektar,
3.
premię zalesieniową- zryczałtowana płatność za utracone dochody, wypłacana przez 20 lat
w przeliczeniu na hektar, wysokość premii zalesieniowej uzaleŜniona jest od wysokości
uzyskiwanego dochodu z rolnictwa [Dz. U. Nr 60, poz.424].
Środki krajowe wspierające zalesienia są to przepisy ustawy o lasach. Ustawa ta
wprowadza zasadę częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów zalesienia gruntów porolnych
ze środków budŜetowych. Oprócz tych środków mogą być wykorzystywane środki finansowe
pochodzące z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, funduszu
leśnego oraz funduszu ochrony gruntów rolnych. Wsparcie udzielane ze środków funduszu
leśnego jest jednym z wielu dostępnych instrumentów realizowanych przez Krajowy Program
Zwiększania Lesistości (KPZL) na gruntach niepaństwowych. Wsparcie to polega na dostawie
sadzonek drzew i krzewów leśnych niezbędnych do zalesienia. W przypadku potrzeby
wykonania większego zakresu prac zalesieniowych, związane z tym wydatki są pokrywane
równieŜ z KPZL.
Celem niniejszych badań była ocena realizacji programu zalesiania terenów porolnych
w latach 2004 – 2006 w powiecie Bielsk Podlaski.
Materiał i metody
Badania dotyczyły zalesień gruntów porolnych przeprowadzonych w latach 2004-2006
na terenie powiatu Bielsk Podlaski. W badaniach uwzględniono:
- strukturę uŜytkowania gruntów w powiecie,
- wyznaczony roczny limit zalesienia powierzchni gruntów rolnych,
- ilość wykonanych planów zalesienia,
- ilość złoŜonych wniosków na zalesianie (pozytywnie rozpatrzonych),
- powierzchnię gruntów rolnych zalesionych w latach 2004 – 2006,
- wielkość dofinansowania zalesień jaka trafiła do rolników.
Dane pozyskano z powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Bielsku Podlaskim, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, Nadleśnictwa
Rudka oraz analizę dokumentów uzyskanych z gmin w Brańsku, Rudce, Wyszkach, Orli, Boćki,
Bielsk Podlaski dotyczących zagospodarowania przestrzennego gmin.
Powiat bielski połoŜony jest na Równinie Bielskiej, którą od północy okala Dolina
Górnej Narwi, zaś jej wschodnią część zajmuje Puszcza Białowieska. Na terenie powiatu
bielskiego połoŜone są dwa miasta: Bielsk Podlaski i Brańsk oraz sześć gmin wiejskich: Bielsk
Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki. Powiat Bielsk Podlaski administracyjnie
podzielony jest na 6 gmin (mapa 1).
Podmiotem badań było zakładanie upraw leśnych na terenach porolnych w powiecie
Bielsk Podlaski. W powiecie tym terenami przeznaczonymi do zalesienia zgodnie z Ustawą z 8
czerwca 2001 o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia były grunty rolne klasy V i VI,
których powierzchnia wynosiła 34.526 ha. UŜytkowane były jako grunty orne, uŜytki zielone
i lasy i grunty leśne oraz pozostałe grunty czyli grunty pod zabudowaniami, nieuŜytkami,
drogami, cmentarzami. Produkcyjność tych gleb była bardzo niska.
Wyniki badań
Powierzchnia wszystkich gruntów w powiecie w 2006 roku wynosiła 71 363 hektarów,
z czego największą część stanowiły uŜytki rolne (72,5%). Lasy i grunty leśne zajmowały
powierzchnię 15 518 ha, co stanowiło 21,7% w strukturze uŜytkowania ziemi. Pozostałą część
stanowiły grunty pod zabudowaniami, drogami, cmentarzami oraz nieuŜytki - 4 108 ha
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(Tabela 1). W powiecie bielskim występowało duŜe zróŜnicowanie uŜytkowania gruntów
w poszczególnych gminach. Największa powierzchnia obszarów leśnych znajdowała się
w gminach: Rudka (40,7% powierzchni gminy) i Brańsk (28%), natomiast najmniejszą
lesistością charakteryzowały się gminy: Bielsk Podlaski (tylko 5,3%) i Orla (13,2%).
Grunty rolne przeznaczone do zalesienia w latach 2004-2006 określone zostały
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmin (Tabela 2). Zaplanowano
do zalesienia 50 ha gruntów rolnych na terenie całego powiatu Bielsk Podlaski. Największy limit
pod zalesienia był wyznaczony w 2006 r. (50%), a najmniejszy w 2004 (16%). Największa
powierzchnia pod zalesianie była wyznaczona dla gmin o najmniejszej lesistości - Orla – 17 ha
i Bielsk Podlaski – 16 ha. Łączna powierzchnia gruntów rolnych zalesionych w latach 2004 –
2006 wyniosła 20,40 ha (Tabela 3). W gminie Orla zalesiono 7,10 ha a w gminie Bielsk
Podlaski – 6,40 ha, natomiast w gminach: Wyszki – 1,15 ha, Rudka – 1,30 ha i Boćki – 1,70 ha.
Gruntami zalesionymi na terenie powiatu były grunty naleŜące do V i VI klasy bonitacyjnej
(Tabela 4). Do zalesiania terenów porolnych w powiecie Bielsk Podlaski najczęściej
wykorzystywano takie gatunki drzew, jak: - modrzew europejski i polski (Md) – (Larix
Polonica), sosna zwyczajna (So) - (Pinus), świerk pospolity (Św) - (Pivea Abies), brzoza
brodawkowata (Brz) - (Betula Pendula = Betula Verrucosa), olsza czarna (Olcz) – (Alnus
Glutinosa), co udokumentowano fotografiami (Fot.1 i 2). W wyniku tych zabiegów uprawowych
w latach 2004-2006 lesistość powiatu wzrosła o 0,13%.
Wszystkie działania związane z zalesianiem gruntów rolnych finansowane były w 80%
z środków Unii Europejskiej i 20% z krajowym. Działania tego programu dotyczyły wsparcia
zalesiania gruntów uŜytkowanych rolniczo, a takŜe zapewnienia odpowiedniej pielęgnacji nowo
załoŜonych upraw leśnych we wczesnych etapach ich rozwoju [ Zalesienie gruntów rolnych
2006]. W powiecie Bielsk Podlaski liczba wniosków złoŜonych i pozytywnie rozpatrzonych na
zalesianie terenów porolnych była adekwatna do planowanej powierzchni (Tabela 5). Z danych
wynika, Ŝe w latach 2004 – 2006 rolnicy złoŜyli łącznie 32 wnioski na zalesianie. Najwięcej
wniosków wpłynęło z gmin: Orla – 12 i Bielsk Podlaski – 10, natomiast najmniej z gmin: Boćki,
Rudka, Wyszki tylko po 2 wnioski z kaŜdej gminy. Wielkość dotacji jaka wpłynęła do rolników
na zalesianie terenów porolnych uzaleŜniona była od: powierzchni deklarowanej do zalesienia,
stosowanego zabezpieczenia przed zwierzyną (dotyczy to stosowania ogrodzenia z siatki),
proporcji gatunków iglastych do liściastych, ukształtowania terenu na którym połoŜona jest
działka rolna przeznaczona do zalesienia, zastosowania repelentów, od wysokości dochodów
z rolnictwa uzyskanych przez producenta rolnego (od tego zaleŜy wysokość premii
zalesieniowej). Łączna powierzchnia zalesiona w latach 2004 – 2006, wynikająca z wydanych
decyzji, wyniosła 20,40 ha. Kwota zrealizowanych dotacji na zalesianie terenów porolnych
w tych latach na obszarze powiatu bielskiego wyniosła - 172 701 zł, z czego wsparcie na
zalesianie wyniosło 95 428 zł, zabezpieczanie przed zwierzyną 16 800 zł, premia pielęgnacyjna
14 483 zł, premia zalesieniowa 45 990 zł (Tabela 6). Pomoc finansowa jaką rolnicy otrzymali
z tytułu zalesienia 1 hektara gruntów porolnych w latach 2004-2006 wyniosła łącznie 8 440 zł/ha.
W kolejnych latach wypłacana moŜe być premia pielęgnacyjna w kwocie 420 zł i premia
zalesieniowa – 1400 zł. Po upływie pięciu lat od zalesienia nastąpić moŜe, z mocy prawa,
przekwalifikowanie uprawy leśnej w ramach gruntów ornych na grunty leśne. Dofinansowanie
dalsze będzie ograniczone do premii zalesieniowej – 1400 zł rocznie przez następne 15 lat.
Łączne dofinansowanie, jakie moŜna otrzymać z tytułu zalesienia 1ha gruntów ornych, w ciągu
20 lat, wyniesie 34 680 zł.
Wnioski
Zalesianie terenów porolnych na obszarze powiatu Bielsk Podlaski w latach 2004 – 2006
spotkało się z niewielkim zainteresowaniem ze strony rolników. W latach tych łączna
powierzchnia gruntów rolnych zaplanowana i przeznaczonych do zalesienia wyniosła 50 ha.
W całym powiecie bielskim w tym okresie zalesiono jedynie 20,40 ha (40% ) gruntów porolnych,
co zwiększyło lesistość powiatu o 0,13 %.
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Mimo szeroko rozpowszechnionej informacji o moŜliwościach ubiegania się o dotacje na
zalesianie terenów porolnych skorzystało z niej niewielu rolników. Świadczy o tym mała ilość
złoŜonych wniosków o dofinansowanie.
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The Problem of Afteragricultural Ground Afforestatation in Bielsk Podlaski County
Abstract
Afforestatation means implementing of forest vegetation to the areas which were
occupied by another type of cultivation or another form of land use before. Due to the
afteragricultural areas afforestatation follows the excluding of the weakest soil from the
agricultural production,prevention of the processes causing soil degradation (errosion,
sterilization,contamination), reinforcement of ecological function of afforested areas as well as
widening of forest ratio of afteragricultural ground afforestatation in the years 2004-2006 in
Bielsk Podlaski County.
It has been stated that afteragricultural ground afforestatation in the area of Bielsk
Podlaski County in the years 2004-2006 meets with a slight interest among farmers.In these years
the total area of agricultural lands planning and intended to afforest was 50 ha. Merely 20,40
ha(40%) of agricultural ground was afforested in this period in Bielsk Podlaski County. Thus, the
area of forests in the county increased by 0,13 %.
Key words: afforestatation, afteagricultural ground, applications, grants
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Ryc. 1. Powiat Bielsk Podlaski z uwzględnieniem gmin wg Zarząd Powiatu Bielsk Podlaski 2006
Tabela 1.
Struktura uŜytkowania ziemi w 2006 roku w ha (%)
Gminy

Grunty orne
(ha)

UŜ ytki zielone
(ha)

Lasy i grunty
leśne (ha)

1 278
(68,0)
1 343
(41,4)
9 671
(41,7)
8 137
(51,0)
2 055
(29,3)
8 662
(42,0)

438
(23,3)
726
(22,4)
7 070
(30,5)
4 668
(29,3)
1 570
(22,3)
6 119
(30,0)

99
(5,3)
916
(28,3)
4 929
(21,2)
2 101
(13,2)
2 854
(40,7)
4 619
(22,0)

65
(3,4)
255
(7,9)
1 519
(6,6)
1 036
(6,5)
540
(7,7)
1 233
(6,0)

1 880
(100)
3 240
(100)
23 189
(100)
15 942
(100)
7 019
(100)
20 633
(100)

31 146
(43,7)

20 591
(28,8)

15 518
(21,7)

4 108
(5,8)

71 363
(100)

Bielsk Podlaski
Brańsk
Boćki
Orla
Rudka
Wyszki

Razem

Pozostałe grunty
i nieuŜytki (ha)

Razem

Tabela 2.
Powierzchnia gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia w powiecie Bielsk Podlaski.
Gminy
Bielsk Podlaski
Brańsk
Boćki
Orla
Rudka
Wyszki
Razem

2004
4
4
8

2005
2006
Powierzchnia w ha
5
7
3
4
2
2
6
7
3
1
2
17
25

Razem
16
7
4
17
3
3
50
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Tabela 3.
Powierzchnia gruntów rolnych zalesionych w latach 2004 – 2006
w poszczególnych gminach powiatu.
Gmina

Powierzchnia (w ha)
2004
1,00
2,00
3,00

Bielsk Podlaski
Brańsk
Boćki
Orla
Rudka
Wyszki
Razem

2005
2,80
0,75
2,40
0,50
6,45

2006
2,60
2,00
1,70
2,70
1,30
0,65
10,95

Razem
6,40
2,75
1,70
7,10
1,30
1,15
20,40

Tabela 4.
Powierzchnia gruntów klasy V i VI zalesionych na terenie powiatu Bielsk Podlaski.
Klasa bonitacyjna gleby
Powierzchnia zalesiona (w ha)
7,9
12,5
20,40

V
VI
Razem

Tabela 5.
Liczba wniosków złoŜonych na zalesianie w latach 2004-2006
na terenie powiatu Bielsk Podlaski.
Gmina
Bielsk Podlaski
Brańsk
Boćki
Orla
Rudka
Wyszki
Razem

2004
2
3
5

Liczba złoŜonych wniosków
2005
2006
4
4
1
3
2
4
5
2
1
1
10
17

Razem
10
4
2
12
2
2
32

Tabela 6.
Kwoty dofinansowania na zalesianie terenów porolnych na obszarze powiatu Bielsk
Podlaski w latach 2004 – 2006.

Forma pomocy

Zrealizowane płatności na zalesianie w latach
2004 – 2006
w [ PLN]

Wsparcie na zalesianie
Zabezpieczanie przed zwierzyną
Premia pielęgnacyjna
Premia zalesieniowa

95 428
16 800
14 483
45 990

Razem

172 701
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Fot. 1. Tereny porolne zalesione na obszarze powiatu Bielsk Podlaski z zastosowaniem sosny
zwyczajnej (Pinus) i świerka pospolitego (Pivea abies)

Fot. 2. Tereny porolne zalesione na obszarze powiatu Bielsk Podlaski z zastosowaniem brzozy
brodawkowatej (Betula Pendula ) i modrzewia polskiego (Larix Polonica).
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Zasady załoŜenia grupy producentów rolnych
przez rolników indywidualnych w formie spółki z o.o.
Romuald Waśniewski

Uwagi wstępne
W prawie rolnym nie występuje samodzielna instytucja spółki rolnej. Jednak pomimo
braku odrębnego i zarazem samodzielnego zespołu przepisów regulujących wprost instytucję
spółki rolnej, np. w k.c. lub k.s.h. zasadnie moŜna stwierdzić, Ŝe taka spółka juŜ istnieje
w systemie prawa. Charakter spółki rolnej ma takŜe grupa producentów rolnych (dalej: g.p.r.)
mająca formę spółki z o.o.
Proces załoŜenia g.p.r. w formie spółki z o.o. regulują w pierwszej kolejności przepisy
k.s.h., a następnie unormowania ustawy z 15 IX 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw (dalej: u.g.p.r.)32. Wymieniona ustawa nie wyłączyła od
stosowania określonych przepisów k.s.h., ani nie wprowadziła odnośnie spółki z o.o. całkowicie
odrębnych rozstrzygnięć. Przepisy tej ustawy regulują jednak odmiennie od k.s.h. niektóre
kwestie dotyczące trybu tworzenia g.p.r. – spółki z o.o. Stwierdzenie to dotyczy zwłaszcza:
a. kwalifikacji podmiotowych rolników,
b. celu spółki,
c. obligatoryjnej treści umowy spółki,
d. wyłączenia moŜliwości wniesienia wkładu niepienięŜnego w postaci prawa
własności nieruchomości rolnej33.
Celem pracy jest przedstawienie zasad zakładania g.p.r. w formie spółki z o.o. Wymaga
to omówienia trzech zagadnień. Pierwszym jest dokonanie ogólnej charakterystyki spółki rolnej,
a drugim przedstawienie jej podstawowych cech szczególnych (prawnorolnych). Cechy te zostały
juŜ ustalone oraz szerzej omówione w literaturze prawnorolnej34. Trzecie natomiast zagadnienie
sprowadza się do ustalenia podstawowych zasad obowiązujących podczas zakładania grup
producenckich. Uwzględniono w nich równieŜ zasady udzielania pomocy finansowej tym
podmiotom. Oprócz tego wymieniono formy wsparcia finansowego g.p.r. w zakresie
preferencyjnego kredytu i opodatkowania.
Problem spółki rolnej
W teorii prawa rolnego wyróŜnia się indywidualne i zespołowe formy gospodarowania,
rozumianego jako łączenie pracy, ziemi, kapitału i organizacji w celu uzyskania produktu
rolnego. Uczestnikami tak rozumianego procesu gospodarowania są określeni producenci rolni.
Są nimi albo rolnicy indywidualni albo producenci rolni, będący jednocześnie osobami
prawnymi35.

32

Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.
Por. R. Waśniewski, Utworzenie grupy producentów rolnych w formie spółki z o.o., Studia Iuridica
Agraria, t. III, Białystok 2002, s. 121.
34
Por. D. Łobos-Kotowska, Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji, Sosnowiec 2006, s. 166;
takŜe, Prawna forma organizacji i funkcjonowania grup producentów rolnych, Studia Iuridica Agraria, t.
III, Białystok 2002, s. 118.
35
Zob. M. Urban, Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, Warszawa 1982, s. 247.
33
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Zgodnie z przepisem art. 6 ustawy z 11 IV 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego36
za rolnika indywidualnego uwaŜa się osobę fizyczną będącą właścicielem lub dzierŜawcą
nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni uŜytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,
prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą
w gminie na obszarze której połoŜona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
tego gospodarstwa. Przedstawiona definicja zrównuje tytuł własności i dzierŜawy w zakresie
niezbędnym do zakwalifikowania określonej osoby fizycznej jako rolnika indywidualnego.
W przeszłości w przepisach prawa rolnego traktowano gospodarstwo rolne przewaŜnie jako
gospodarstwo zorganizowane na gruntach własnych osoby prowadzącej w sensie ekonomicznym
tę jednostkę produkcyjną. Natomiast według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
gospodarstwo rodzinne moŜe być w całości prowadzone przez rolnika indywidualnego, takŜe na
gruntach dzierŜawionych stanowiących własność osoby fizycznej lub prawnej, w tym równieŜ
Skarbu Państwa.
Maksymalną powierzchnię gospodarstwa rodzinnego wprowadzono w celu
przeciwdziałania nadmiernej koncentracji ziemi. Nabywana nieruchomość rolna nie moŜe
przekroczyć 300 ha. W skład tej powierzchni wlicza się równieŜ powierzchnię gruntów
dzierŜawionych. Ta norma powierzchniowa ma zapobiegać tworzeniu gospodarstw
wielkoobszarowych, które nie są zaakceptowane przez środowiska wiejskie. Ponadto jej
ustanowienie jest równieŜ podyktowane potrzebą dostosowania polskiego prawa do prawa
krajów europejskich.
Rolnik indywidualny musi osobiście prowadzić gospodarstwo rolne (rodzinne). Pojęcie
to oznacza podejmowanie przezeń wszystkich decyzji dotyczących prowadzenia działalności
rolniczej w tym gospodarstwie. Mówiąc ogólnie działalność wytwórcza w rolnictwie oznacza
produkcję (przetwórstwo) roślinną lub zwierzęcą, w tym takŜe produkcję ogrodniczą, sadowniczą
i rybną. Indywidualny producent rolny musi takŜe posiadać teoretyczne lub praktyczne
kwalifikacje rolnicze. Za pierwsze uwaŜa się uzyskanie, zasadniczego, średniego lub wyŜszego
wykształcenia rolniczego, zaś za drugie osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracę
w nim przez okres co najmniej 3 lat. Rolnik indywidualny ma obowiązek zamieszkiwania
w gminie w której połoŜona jest jedna nieruchomość rolna, będąca przedmiotem jego własności.
JeŜeli jego nieruchomości są połoŜone w kilku gminach, to osoba ta musi zamieszkiwać
w gminie w której znajduje się przynajmniej jedna z jego nieruchomości.
Zarówno w polskim, a takŜe wspólnotowym prawie rolnym nie mamy prawnej definicji
pojęcia prowadzenie gospodarstwa rolnego. Prowadzący gospodarstwo to osoba kierująca nim
w sposób samodzielny i na własny rachunek. Z kolei w wymienionym pojęciu mieszczą
się czynności polegające na podejmowaniu decyzji produkcyjnych, nadzór nad ich
wykonywaniem, jak równieŜ nawiązywanie lub rozwiązywanie określonych stosunków rolnych.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego moŜe takŜe polegać na zarządzaniu nim.
Producentami rolnymi mającymi cechę osobowości prawnej są jedynie rolnicze
spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, których przedmiotem
działalności jest prowadzenie, w sensie ekonomicznym, zespołowego gospodarstwa rolnego37.
Wśród form prawnoorganizacyjnych producentów rolnych brak jest natomiast spółki rolnej jako
instytucji prawnej.

36

Dz. U. Nr 64, poz. 592. Zob. takŜe, P. Blajer, Pojęcie rolnika indywidualnego w ustawie o kształtowaniu
ustroju rolnego, Studia Iuridica Agraria, t. VI, Białystok 2002, s. 210.

37

W kwestii współczesnych koncepcji restrukturyzacji spółdzielni rolniczych por. T. Hunek, Przydatność
rozwiązań spółdzielczych w procesie formowania nowego ładu ekonomicznego w rolnictwie, Wieś
i Rolnictwo 1993, z. 2; D. Mierzwa, Funkcjonowanie przedsiębiorstw spółdzielczych w świetle prawa,
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2003, nr 2 i J. Paliwoda, Zagadnienia prawne spółdzielni produkcji rolnej,
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W doktrynie prawnorolnej stwierdza się ogólnie brak szczególnej konstrukcji instytucji
spółek rolnych i jednocześnie podkreśla się potrzebę ich ustanowienia38. Co więcej ustalono
takŜe niektóre cechy prawnorolne (szczególne) tej kategorii spółek, mające na celu ich
dostosowanie do wymogów rolnictwa zespołowego. Spółka rolna będąca w ujęciu podmiotowym
nowym rodzajem producenta rolnego ma stanowić instrument rozwoju gospodarstw rolnych.
Jej istota powinna opierać się na dwóch wymogach, tj. rolniczym charakterze prowadzonej
działalności oraz rodzinnym charakterze gospodarstwa rolnego.
MoŜna podać cechy szczególne spółki rolnej39. I tak spółka ta powinna mieć charakter
spółki zawodowej. Powinna wykazywać ona przewagę pracy nad kapitałem. Wspólnikami
powinny być osoby godne zaufania, bo tylko to zapewni zsynchronizowanie działań wspólników
dla realizacji załoŜonego celu. Wspólnikami mogą być równieŜ osoby spoza grona rodziny.
Ich liczbę naleŜy ograniczyć do kilku osób tak, aby kaŜdy z nich mógł brać udział
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Wymagane byłoby równieŜ odpowiednie przygotowanie
wspólników oraz uzyskanie przez nich kwalifikacji teoretycznych do prowadzenia
produkcji rolnej.
Kolejną sprawą związaną ze spółką rolną byłoby ograniczenie do minimum formalności
związanych z jej utworzeniem. Postępowanie rejestracyjne tej spółki naleŜałoby ograniczyć
do minimum uzasadnionego bezpieczeństwem obrotu gospodarczego. Jednak koniecznym
wymogiem pozostałoby z pewnością zachowanie formy pisemnej oraz wpis spółki
do odpowiedniego rejestru.
Podstawowym prawem i obowiązkiem wspólników spółki rolnej byłoby prowadzenie
spraw spółki oraz połączenie funkcji zarządczych i właścicielskich. UniemoŜliwiłoby
to jednoosobowe kierownictwo spółką. Dałoby jednocześnie podstawę do udziału wszystkich
wspólników na równych prawach w podejmowaniu decyzji. Wszystkie decyzje w takich
spółkach powinny być podejmowane kolegialnie większością głosów. Natomiast decyzje
w istotnych kwestiach mogłyby być podejmowane jednogłośnie. W sprawach niecierpiących
zwłoki wspólnik byłby uprawniony do dokonania określonej czynności bez uchwały
wspólników.
Wspólnicy spółki rolnej mieliby obowiązek wnoszenia wkładów gotówkowych lub
aportowych, a w szczególności osobistego świadczenia usług na rzecz tego podmiotu.
W ten sposób wszyscy zainteresowani mieliby zapewniony aktywny udział w spółce.
Jej natomiast zadania powinny być podzielone równo między wszystkich wspólników, przy
uwzględnieniu ich kwalifikacji zawodowych. Zyski osiągane przez spółkę rolną podlegałyby
równemu podziałowi między wspólnikami. Producenci rolni, którzy wnieśliby do spółki
wyłącznie wkład w postaci własnej pracy, powinni być wyłączeni od udziału w stratach. Istotne
jest takŜe to, Ŝe odpowiedzialność wspólników za zobowiązania tej spółki byłaby ograniczona.
Rozwiązania odmienne mogłoby oznaczać niepodejmowanie przez wspólników decyzji
ryzykownych, nieposzerzanie składu osobowego spółki o inne osoby.
KaŜdy wspólnik spółki rolnej mógłby przenieść ogół praw i obowiązków w spółce
na inną osobę. Na dokonanie tej czynności musiałby jednak uzyskać zgodę wszystkich
wspólników. W razie natomiast wystąpienia wspólnika ze spółki naleŜałoby ustalić zasady
rozliczenia z występującym wspólnikiem, tak aby zapewnić mu zwrot wkładów wniesionych,
takŜe wkładów w postaci jego pracy na rzecz spółki. Wystąpienie wspólnika nie powinno
naruszyć stabilizacji gospodarstwa spółkowego.

38

Zob. R. Budzinowski, Zmiany prawa rolnego. Tendencje rozwoju, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny 2002, nr 2, s. 162; S. Prutis, Adekwatność instrumentów prawnych do potrzeb rozwoju
polskiego rolnictwa, [w:] J. Ledziński (red.), Z zagadnień prawa cywilnego, Białystok 1991, s. 89;
A. Lichorowicz, Gospodarstwo rolne a kodeks handlowy, PUG 1998, nr 7–8.
39
Szczegółowiej w tej kwestii D. Łobos-Kotowska, Gospodarstwo..., s. 162.
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Spółka rolna powinna być objęta takimi samymi jak rolnicy indywidualni obciąŜeniami
podatkowymi, a rolnicy – wspólnicy tych spółek powinni być poddani przepisom
ubezpieczeniowym dotyczącym rolników, a nie pracowników40.
Instytucja spółki rolnej występuje w państwach członkowskich UE. MoŜna ogólnie
powiedzieć, Ŝe jest ona skrzyŜowaniem spółki prawa cywilnego i handlowego. Jako pierwszy
omawianą tu spółkę utworzył ustawodawca francuski. Spółka rolna jest takŜe uregulowana
w prawie belgijskim, holenderskim41 i włoskim42.
Zasady utworzenia grupy producentów rolnych w formie spółki z o.o.
Spółki rolne nie są obecnie samodzielną instytucją wyraźnie wyodrębnioną w przepisach
k.c. lub k.s.h. Jednak pomimo braku odrębnego, samodzielnego zespołu przepisów regulujących
wprost instytucję spółki rolnej, np. w k.c. lub k.s.h. zasadnie moŜna wykazać jej byt prawny.
Indywidualizacja spółki rolnej następuje głównie poprzez określenie przedmiotu jej działalności.
Spółką rolną, a ściślej rolniczą spółką z o.o. jest grupa producentów rolnych w formie
spółki z o.o. unormowana przepisami w k.s.h.
Grupa producentów rolnych jest to jednostka organizacyjna utworzona z własnej
inicjatywy przez producentów rolnych jednej branŜy i przez nich kontrolowana43. Grupę mogą
załoŜyć w formie spółki z o.o., spółdzielnie lub rolnicze zrzeszenia branŜowe, osoby fizyczne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w sensie prawnym proces załoŜenia grupy składa się z dwóch
etapów. Pierwszy z nich obejmuje załoŜenie konkretnej jednostki organizacyjnej w jednej
z wymienionych form prawnych, mającej osobowość prawną. Natomiast w etapie drugim
dokonuje się stwierdzenia w formie decyzji administracyjnej, Ŝe ta jednostka spełnia kryteria
grupy producentów rolnych. Wskutek tego podlega ona wpisowi w rejestrze grup uznanych.
Rejestracja grupy producentów rolnych ma charakter czynności administracyjnoprawnej.
Z punktu widzenia ekonomicznego, za grupę uznaje się zespół producentów tworzony oddolnie
w trybie dobrowolnym w celu wspólnego zbywania swojej produkcji. Według innego,
ekonomicznego określenia grupą tą jest wolne zrzeszenie powołania do Ŝycia dla prowadzenia
wspólnej działalności, najczęściej zbytu swej produkcji44.
Tworzenie grup ma na celu dostosowanie produkcji rynkowej do warunków rynkowych,
poprawę efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem
jej ilości i jakości, koncentracji podaŜy oraz organizowania sprzedaŜy produktów rolnych, a takŜe
ochrony środowiska naturalnego. W swojej treści działalność grup producenckich moŜe więc
obejmować: organizację zaopatrzenia rolników w środki produkcji, organizację marketingu dla
wybranych produktów rolnych, organizację produkcji i jej sprzedaŜ na lokalnych rynkach,
prowadzenie działalności usługowej, podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, wspólne
prowadzenie negocjacji45.
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Zorganizowanie się producentów rolnych w grupy i zespołowe działanie pozwala
ograniczyć koszty produkcji i sprzedaŜy produktów rolnych poprzez wspólne zakupy,
magazynowanie, dystrybucję produktów oraz obsługę handlową i rozliczeń finansowych,
wspólne inwestycje i efektywniejsze wykorzystanie sprzętu rolniczego i majątku trwałego oraz
zmniejszenie konkurencji na rynku konkretnego producenta rolnego poprzez wyeliminowanie
wewnętrznej konkurencji.
Grupy producentów rolnych zrzeszają wyłącznie producentów rolnych w celu sprzedaŜy
produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych członków. Uzyskane ze sprzedaŜy środki
trafiają do członków w całości, jedynie po odliczeniu kosztów danej operacji. Przepisy ustawy
z 15 IX 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
określiły jedynie bardzo ogólnie prawną formę działania grupy producentów rolnych,
pozostawiając w tym zakresie wybór jej załoŜycielom. Przepis art. 3 ust 1 tej ustawy definiuje
bowiem grupę producentów rolnych jako przedsiębiorcę posiadającego osobowość prawną, pod
warunkiem, Ŝe:
• tworzą ją producenci jednego produktu rolnego lub grupy produktów (producent, który
prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu kilku produktów powinien być
członkiem kilku grup producentów rolnych);
• działa na podstawie statutu lub umowy;
• składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, z których Ŝaden nie moŜe mieć
więcej niŜ 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników;
• osiąga odpowiedni procent udokumentowanych przychodów ze sprzedaŜy produktów
wytwarzanych w gospodarstwach jej członków;
• określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości
i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do
sprzedaŜy.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 VII 2003 r. w sprawie wykazu
produktów i grup produktów dla których mogą być tworzone g.p.r. minimalnej rocznej wielkości
produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków g.p.r.46 określiło produkty oraz grupy
produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych oraz postawiło
dodatkowe wymogi w postaci określenia minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej
netto oraz minimalnej liczny członków grupy – 5 osób.
W praktyce najlepszym sposobem na załoŜenie g.p.r. jest utworzenie grupy inicjatywnej
składającej się z rolników osiągających najwyŜsze wyniki produkcyjne. Jej zadaniem jest
koordynowanie działań zmierzających do ustalenia przedmiotu działania grupy, określenia
wielkości, ilości, asortymentu, produkcji, a takŜe wybranie potencjalnych rynków zbytu.
DuŜym atutem załoŜenia grupy jest moŜliwość skorzystania z dotacji. W 2004 r.
uruchomiony został program wspierający grupy producenckie zarejestrowane po 1 V 2004 r.
„Wsparcie dla grup producentów rolnych” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW). W latach 2004–2006 dla grup w ramach tego działania przewidziano 25,4 mln euro,
z czego ponad 20 mln euro pochodzi z budŜetu Unii Europejskiej. Skorzystanie z dotacji jest
ograniczone wykazem produktów i grup produktów, które podlegają dotacji, np.: produkty
regionalne, buraki cukrowe, ziemniaki, ziarno.
Grupa starająca się o dotację składa wniosek do Oddziału Regionalnego ARiMR.
Po rocznym okresie prowadzenia działalności przez grupę liczonym od dnia wydania decyzji
o jej rejestracji g.p.r. moŜe złoŜyć do tej Agencji wniosek o wypłatę środków finansowych.
Wypłaty dotacji są realizowane w formie rocznych płatności w okresie pierwszych 5 lat od daty
wpisania grupy do rejestru. Kwota wsparcia jest naliczana na podstawie wartości
udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaŜy produktów lub grup produktów.
Wysokość dotacji w kolejnych pięciu latach wynosi odpowiednio: 5%, 5%, 4%, 3%, 2% wartości
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produkcji sprzedanej do kwoty 1 mln euro, 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1,%, 1,5% wartości produkcji
sprzedanej powyŜej 1 mln euro. Wysokość wsparcia nie moŜe jednak przekroczyć:
• w pierwszym i drugim roku działalności – 100 tys. euro,
• w trzecim roku – 80 tys. euro,
• w czwartym roku – 60 tys. euro
• w piątym roku – 50 tys. euro.
Grupy utworzone przed 1 maja 2004 r. są nadal wspierane wg zasad obowiązujących
przed tą datą. Tym jednostkom pomoc finansowa przyznawana jest na ich wniosek. Pomoc
ta przeznaczona jest na załoŜenie i wsparcie ich działalności administracyjnej w okresie
pierwszych pięciu lat działania. Pomoc finansowa dla grupy wynosi:
• w pierwszym roku – 5%,
• w drugim roku – 4%,
• w trzecim roku – 3%,
• w czwartym roku – 2%,
• w piątym roku – 1% udokumentowanych rocznych przychodów ze sprzedaŜy
produktów dla których grupa została utworzona, nie moŜe ona jednak
przekroczyć kosztów załoŜenia grupy i rocznego kosztu jej działalności
administracyjnej.
W okresie pięciu lat od wpisania grupy do rejestru moŜe ona teŜ liczyć na zwolnienie
z podatku od nowo wybudowanych bądź zmodernizowanych budynków i budowli oddanych do
uŜytkowania oraz wykorzystywanych przez grupę na działalność statutową47.
Pomoc finansowa ze środków publicznych przyznana grupom podlega zwrotowi
w całości lub w części w kaŜdym przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.
Grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty inwestycyjne
o rocznym oprocentowaniu dla kredytobiorców w wysokości 0,25 stopy redyskontowej weksli,
na takich zasadach jak dla kredytów inwestycyjnych w przetwórstwie rolno-spoŜywczym.
Uznane organizacje producentów mogą uzyskać dodatkową pomoc finansową
od ARiMR na dofinansowanie funduszu operacyjnego przeznaczonego na realizację programu
operacyjnego.
Uwagi końcowe
Obecnie istniejące formy prawnoorganizacyjne prowadzenia gospodarstwa rolnego
rodzinnego nie są w pełni dostosowane do potrzeb rolnictwa rodzinnego. Dlatego naleŜy
poszukiwać nowych form grupowego współdziałania w konstrukcji tych form. Trzeba
uwzględnić specyfikę działalności rolniczej oraz ustanowienie odpowiednich warunków
działania gospodarstw rodzinnych. Idei tej słuŜy instytucja spółki rolnej, której konstrukcja
prawnoorganizacyjna znana juŜ jest prawu rolnemu.
Grupy producentów rolnych są w większości zorganizowane w formie spółki z o.o.
lub spółdzielni. Stwarzają one – niezaleŜnie od formy prawnej – nowe, większe moŜliwości
działania, umoŜliwiają obniŜenie kosztów produkcji oraz ograniczają ryzyko produkcyjne.
Tymczasem rozdrobnienie indywidualnych producentów rolnych powoduje trudności
w zaspokajaniu coraz większych wymagań rynku rolnego. Połączenie sfery rynkowej wielu
gospodarstw rolnych zwiększa ich siłę ekonomiczną oraz moŜliwości działania na rynku. Otwiera
równieŜ nowe formy zbytu produktów rolnych z których pojedynczy rolnicy nie mogą korzystać.
Oprócz tego wzmacnia ich pozycję negocjacyjną w kontaktach handlowych z odbiorcami
produktów i dostawcami środków produkcji. Grupa producentów rolnych ma moŜliwość
tańszego nabycia środków produkcji rolnej oraz ustalenia korzystniejszych warunków płatności
i dostaw produktów roślinnych i zwierzęcych.
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Malwa pastewna (Malva verticillata L.) – cenną rośliną pastewną
Waldemar Zielewicz, Stanisław Kozłowski, Beata Oleszkiewicz

Streszczenie
Malwa pastewna to roślina jednoroczna jara. Jej wegetację przerywają dopiero jesienne
przymrozki. System korzeniowy malwy pastewnej wyróŜnia korzeń palowy, silnie rozgałęziony
na kaŜdym poziomie profilu glebowego. Na glebach przepuszczalnych jej korzenie mogą
dorastać do 1 metra. Pędy malwy pastewnej mogą osiągać wysokość nawet 2 metrów,
wytwarzając wiele drobnych, bocznych rozgałęzień. W strukturze pędu dominują łodygi,
natomiast liście posiadają niewielki udział. Prace badawcze prowadzono w latach 2006-2007.
Materiał roślinny pochodził z polowej uprawy malwy, o charakterze produkcyjnym,
zlokalizowanych na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenie tworzyły dwie kombinacje: uprawa malwy
w czystym siewie oraz uprawa współrzędna z kukurydzą – odmiana Magister (FAO 270).
Kukurydzę wysiewano w takiej samej 70 cm rozstawie rzędów jak malwę. Dla uprawy malwy
pastewnej wyznaczono dwa warianty nawoŜenia azotem: 120 i 160 kg N·ha-1. Kryteriami oceny
malwy pastewnej były wybrane właściwości biologiczne i chemiczne, a mianowicie: Ŝywotność
roślin, plon masy nadziemnej pędów oraz waŜne z Ŝywieniowego punktu widzenia składniki
organiczne i mineralne. W świetle naszych badań malwa wyróŜnia się wysoką wartością
pokarmową. Niewątpliwie ocena taka jest rezultatem składu chemicznego roślin.
Słowa kluczowe: malwa pastewna, Malva verticillata, wartość pokarmowa
Wprowadzenie
Lista roślin pastewnych jest ciągle weryfikowana. Pojawiają się na niej gatunki nowe,
znikają te, które zawiodły oczekiwania. Charakterystycznym przykładem jest niewątpliwie sorgo
cukrowe. Kolejną rośliną tego kręgu moŜe być malwa pastewna, potocznie nazywana ślazem
okółkowym.
Malwa nie jest nową rośliną pastewną w naszym kraju, uprawiana była w Polsce przed
drugą wojną światową w województwie poznańskim i na Śląsku. JednakŜe współcześnie, przy
bardziej wnikliwej ocenie, zaczyna się dostrzegać coraz więcej jej walorów. NajwaŜniejszymi
są niewątpliwie wysoki plon masy nadziemnej i dobry skład chemiczny. Jej atutem jest takŜe
moŜliwość wielokrotnego odrastania po defoliacji a takŜe niewielkie wymagania wobec
Ŝyzności gleby.
Malwa to roślina jednoroczna jara. Jej wegetację przerywają dopiero jesienne
przymrozki. Efektem reakcji roślin na spadek temperatury jest wydzielanie lepkiego śluzu, który
pokrywa całą roślinę. System korzeniowy malwy pastewnej wyróŜnia korzeń palowy, silnie
rozgałęziony na kaŜdym poziomie profilu glebowego. Na glebach przepuszczalnych jej korzenie
mogą dorastać do 1 metra. Pędy malwy pastewnej mogą osiągać wysokość nawet 2 metrów,
wytwarzając wiele drobnych, bocznych rozgałęzień. Liście kształtu sercowatego obficie porastają
pędy. W strukturze pędu dominują łodygi, natomiast liście posiadają niewielki udział.
Celem badań było jak najpełniejsze poznanie właściwości chemicznych i biologicznych
malwy pastewnej determinujących moŜliwości jej uprawy w naszym kraju.
Materiał i metody
Prace badawcze prowadzono w latach 2006-2007. Podmiotem badań była malwa
pastewna. Nasiona tego gatunku pozyskane z Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Akademii
Rolniczej w Lublinie, wysiewano po 10 maja w ilości 12 kg/ha. Rozstaw rzędów wynosił 70 cm.
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Dla ochrony roślin tego gatunku przed chwastami zastosowano międzyrzędową pielęgnację
mechaniczną. W okresie zbioru pędy malwy pastewnej osiągnęły wysokość 2 metrów.
Zdecydowana większość kwiatów wydała juŜ nasiona, jednak na pędzie znajdowały się wciąŜ
osobniki kwitnące.
Roślinny materiał badawczy pochodził z polowych upraw malwy, o charakterze
produkcyjnym, zlokalizowanych na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Gleba charakteryzowała się 1,22% zawartością próchnicy, 16% udziałem części
spławialnych, lekko kwaśnym odczynem (pHKCl = 5,5), oraz obecnością 86,0 mg P2O5,
148,0 mg K2O i 65,0 mg MgO w odniesieniu do kg-1 s.m. gleby.
Doświadczenie tworzyły dwie kombinacje: uprawa malwy w czystym siewie oraz
w uprawie współrzędnej z kukurydzą – odmiana Magister (FAO 270). Kukurydzę wysiewano
w takiej samej 70 cm rozstawie rzędów jak malwę. Dla uprawy malwy pastewnej wyznaczono
dwa warianty nawoŜenia azotem: 120 i 160 kg N·ha-1. NawoŜenie azotowe, w postaci saletry
amonowej, podzielono na dwie części. Pierwszą dawkę dla obu wariantów zaaplikowano
po wschodach w ilości 80 kg ha-1, drugą w końcu czerwca - dodając 40 kg azotu w wariancie
pierwszym i 80 kg w wariancie drugim. Nawozy fosforowo-potasowe w ilości 60 kg fosforu
i 120 kg potasu na ha zastosowano przed wysiewem nasion. KaŜdy azotowy wariant nawoŜenia
malwy posiadał dwa powtórzenia, kaŜde o powierzchni 112 m2.
Warunki pogodowe były sprzyjające rozwojowi roślin, jednakŜe zróŜnicowane w sferze
temperatury powietrza i opadów. Średnia temperatura powietrza w okresie wegetacji, czyli od
maja do września w roku 2006 wynosiła 18,1 0C, a w przypadku 2007 roku 16,7 0C. Ilość
opadów w okresie wegetacji w roku 2006 kształtowała się na poziomie 192,0 mm a w roku 2007
wynosiła 346,3 mm w porównaniu do średniej dla wielolecia. Wartość opadu charakterystyczna
dla wielolecia i dla tego regionu Wielkopolski w tym okresie wynosi 217,3 mm.
Zbioru masy roślinnej dokonywano w ciągu jednego dnia - w pierwszym roku badań 30
września a w roku drugim, ze względu na poraŜenie roślin rdzą malwy (Puccinia malvacearum)
27 sierpnia.
Kryteriami oceny malwy pastewnej były wybrane właściwości biologiczne i chemiczne,
a mianowicie: Ŝywotność roślin, plon masy nadziemnej pędów oraz waŜne z Ŝywieniowego
punktu widzenia składniki organiczne i mineralne.
Badania w sferze właściwości biologicznych to określenie Ŝywotności roślin malwy
pastewnej na podstawie zawartości chlorofilu. Barwniki chlorofilowe spełniają bowiem rolę
wskaźnika reakcji roślin na nawoŜenie azotem. StęŜenie chlorofilu a+b oznaczano w blaszkach
liściowych wybierając do analiz ich środkową część. Blaszki liściowe pochodziły z górnego
piętra pędu. Do analiz wykorzystano metodę Smith i Benitez [1955]. Przy określaniu plonu na
kaŜdym powtórzeniu wariantu nawoŜenia azotem wyznaczono losowo 5 poletek o powierzchni
3,5 m2. Uzyskane dane przeliczano następnie na powierzchnię 1 ha.
W ocenie składu chemicznego wykorzystano powszechnie stosowane metody
analityczne, a mianowicie: białko ogólne, którego zawartość określano za pomocą metody
Kjeldahla, cukry rozpuszczalne metodą - Duboisa i wsp. [1956], celulozę i ligniny według opsu
van Soesta i Winea [1968], hemicelulozy - Haylanda [1959]. Zawartość karotenu oznaczono
metodą chromatograficzną Bergera [1953] a azotu azotanowego metodą Johnsona i Ulricha
[1963], zmodyfikowaną przez Daniłową [1963]. Spośród grupy składników mineralnych
określano udział fosforu i magnezu (metodą kolorymetryczną), wapnia (metodą miareczkowostrąceniową), sodu i potasu (metodą spektrofotometrii płomieniowej typu Flapho) oraz krzemu
(metodą wagową).
Materiał analityczny stanowiły całe pędy malwy oraz poszczególne ich organy. Skład
chemiczny roślin oznaczano na materiale pochodzącym z poletek, na których określano plon.
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Wyniki i dyskusja
W świetle naszych badań (tab. 1) malwa wyróŜnia się wysoką wartością pokarmową.
Niewątpliwie ocena taka jest rezultatem składu chemicznego roślin. Zawartość białka w masie
nadziemnych części całych pędów kształtuje się na poziomie 18 % s.m. Pod względem
występowania białka malwa łatwo konkuruje z kukurydzą i sorgiem a nawet z koniczynami
i lucernami. Przy opóźnianiu terminu zbioru malwy, zawartość białka ogólnego moŜe w niej
spadać do poziomu 14 % s.m. Malwa nie wytwarza duŜych ilości celulozy, hemiceluloz i lignin,
związków, które ograniczają strawność paszy. Analizując kompleks węglowodanowo-ligninowy
malwy łatwo dostrzec wyraźnie mniejszy i to o około 30 %, udział celulozy, a o hemiceluloz
70% w porównaniu do sorga cukrowego. Podobne zróŜnicowanie daje się zauwaŜyć w sferze
występowania kwaśnego włókna detergentowego (ADF) i neutralnego włókna (NDF). Wszystkie
te związki ograniczają strawność paszy. ToteŜ malwę naleŜy zbierać we wczesnych fazach
rozwoju, gdy rośliny osiągają wysokość 70-160 cm. Dla zwiększenia łatwości pobierania
zielonki zasadne jest jej rozdrobnienie przed podaniem do skarmiania zarówno przeŜuwaczom
jak i trzodzie chlewnej. Działanie takie jest uzasadnione równieŜ dla zwiększenia efektywności
zakiszania. Natomiast w porównaniu do wymienionych juŜ gatunków traw, malwa zawiera mniej
cukrów, około 3-4% w s.m. Konsekwencją niewielkiej ilości cukrów jest obniŜona smakowitość
zielonki, a takŜe słabe zakiszanie się skoszonych roślin. Z tego powodu przy zakiszaniu malwy
zalecany jest dodatek roślin o wyŜszej koncentracji cukrów rozpuszczalnych.
Tabela 1.
Porównanie wartości pokarmowej roślin pastewnych nawoŜonych dawką 120 kg N·ha-1
Składnik
Białko ogólne
Cukry
Celuloza
Hemicelulozy
Ligniny
ADF
NDF
Popiół surowy
Magnez
Wapń
Fosfor
Potas
Sód
Krzem
Azot azotanowy
Chlorofil (a+b) mg% s.m.
β-karoten mg% s.m.

Malwa pastewna
17,8
3,6
27,0
13,1
4,5
31,5
44,6
10,6
0,20
1,68
0,39
2,66
0,07
0,09
0,06
693,4
52,3

Zawartość w % s.m.
Sorgo cukrowe
Sucrosorgo 506
8,4
12,6
35,4
22,5
3,5
38,9
61,4
7,1
0,21
0,60
0,20
1,96
0,07
0,31
0,12
736,1
51,3

Kukurydza zwyczajna
Magister (FAO 270)
9,4
7,5
31,8
21,2
1,7
33,6
54,8
5,0
0,12
0,61
0,23
1,58
0,10
0,33
0,11
786,7
53,0

Zaletą malwy jest duŜy udział popiołu surowego w jej masie, a co za tym idzie korzystny
skład mineralny. WyŜsze nawoŜenie spowodowało zmniejszenie zawartości popiołu surowego
o 1,98 % s.m. Jak przystało na roślinę dwuliścienną malwa jest zasobniejsza niŜ trawy
w składniki mineralne, zwłaszcza w wapń, a takŜe w potas. Wykazuje optymalny poziom
fosforu. Gromadzi niewielkie ilości krzemu, z korzyścią dla wartości pokarmowej. Kumuluje
takŜe mniejsze ilości magnezu i sodu, czego nie moŜna oceniać pozytywnie. Ilościowe
występowanie składników organicznych i mineralnych malwy determinuje takŜe struktura masy
nadziemnej.
WyŜsza dawka nawoŜenia azotowego nieznacznie tylko wpłynęła na stęŜenie barwników
chlorofilowych w malwie pastewnej. Porównując uzyskane średnie, róŜnica między wariantami
nawoŜenia wyniosła zaledwie 10,17 mg % s.m.
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Malwa dostarcza teŜ paszy bezpiecznej pod względem azotu azotanowego.
Rośliny nawoŜone dawką 120 kg N·ha-1 kumulowały go na poziomie 0,06 %, natomiast
nawoŜone wyŜszą dawką zawierały go niewiele więcej.
Tabela 2.
Skład pokarmowy poszczególnych organów roślinnych malwy (wartości średnie) % s.m.
Składnik

Części roślin
Liście i kwiaty
19,35
3,90
26,22
15,64
3,38
29,60
45,24
9,97
0,22
1,92
0,58
2,98
0,03
0,05
0,05

Łodyga
5,97
3,37
46,80
16,57
5,24
52,04
68,61
7,14
0,05
1,01
0,19
2,53
0,02
0,05
0,08

Białko ogólne
Cukry
Celuloza
Hemicelulozy
Ligniny
ADF
NDF
Popiół surowy
Magnez
Wapń
Fosfor
Potas
Sód
Krzem
Azot azotanowy

Nasiona
23,12
4,89
20,36
14,74
5,09
25,45
40,19
9,12
0,28
1,75
0,69
2,68
0,03
0,03
0,03

Malwę pastewną moŜna uprawiać w czystym siewie z przeznaczeniem na plon główny,
wysiewając zaprawione nasiona w ostatniej dekadzie kwietnia, lub wsiewać w oziminy wcześniej
zbierane na zielonkę. Gatunek ten znakomicie nadaje się teŜ na poplony ścierniskowe. Przy takim
systemie uprawy plony zielonej masy kształtują się na poziomie 25-40 t·ha-1. Wysoki plon malwy
pastewnej jest niewątpliwie atutem tego gatunku. W uprawie na plon główny w roku 2007, przy
nawoŜeniu 120 kg N·ha-1 uzyskano 46,35 t·ha-1 zielonej masy, czyli 7,23 t suchej masy z hektara
a rok wcześniej uzyskano tonę s.m. więcej. Dawka azotu w postaci 160 kg N·ha-1 wpłynęła
na zwiększenie plonu o 0,6 tony w pierwszym roku badań, natomiast w drugim o 0,8 tony
z hektara (tab. 4).

Powtórzenie
1
2
3

Średnia

120 kg N·ha-1
18
22
18
19,3

Tabela 3.
Kiełkowanie nasion malwy (%)
160 kg N·ha-1
20
22
22
21,3

Tabela 4.
Plonowanie malwy pastewnej w zaleŜności od poziomu nawoŜenia (t s.m. z ha-1)
Malwa w czystym siewie
2006
2007

120 kg N·ha-1
8,35
7,23

160 kg N·ha-1
8,96
8,03

W przypadku monokultury na plon główny zalecany jest wysiew w rozstawie rzędów 2030 cm. Norma wysiewu nasion to 12-16 kg na 1 ha. Przy zmniejszeniu rozstawy rzędów do 15
cm, normę wysiewu naleŜy zwiększyć do 20 kg·ha -1 [Ostrowski i Daczewska, 1984]. MoŜna teŜ
stosować wysiew w szersze międzyrzędzia co 70 cm, tak jak w uprawie sorga, jednak istnieje
większe niebezpieczeństwo szybszego zachwaszczenia [Roszkowski, 1995].
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Zasadna jest uprawa współrzędna malwy z kukurydzą lub sorgiem w stosunku rzędów
1:1, zwłaszcza ze względów Ŝywieniowych. Wykorzystać do tego celu moŜna od niedawna
dostępną na krajowym rynku nasiennym odmianę sorga cukrowego – Sucrosorgo 506 [Zielewicz
i Kozłowski, 2007]. Za taką uprawą przemawia, przede wszystkim, wolniejszy, równomierny ich
wzrost i rozwój początkowy oraz szybsze przyrosty masy roślinnej, które występują u obu
gatunków latem. Obie te rośliny moŜna więc z powodzeniem zbierać w tym samym terminie
i razem zakiszać. Przy takiej kombinacji uprawy zniwelowane mogą być mankamenty
pokarmowe sorga. Z kolei wysoka zawartość cukrów w sorgu zapewnia lepsze zakiszanie
się malwy.
W uprawie współrzędnej z kukurydzą malwa równieŜ dobrze sobie radzi. JednakŜe
kukurydza w porównaniu do malwy w początkowym okresie rozwija się znacznie intensywniej,
szybciej zakrywając międzyrzędzia, Malwa w początkowym okresie wzrostu dobrze znosi
umiarkowane zacienienie i toleruje konkurencję kukurydzy.
Z naszych doświadczeń wynika jednak, Ŝe kombinacje wysiewu roślin w uprawie
współrzędnej malwy z sorgiem lub kukurydzą są kłopotliwe w wysiewie i ochronie przed
chwastami. Z tych względów malwę najlepiej wysiewać w czystym siewie na osobnej części
pola. Sąsiednie usytuowanie, na jednym polu upraw sorga i malwy znacznie ułatwi zbiór.
Dla uprawy malwy waŜna jest takŜe odporność na choroby. Pewnym problemem,
co zaobserwowano moŜe być poraŜenie roślin rdzą malwy (Puccinia malvacearum). Symptomy
chorobowe pojawiają się na liściach i młodych łodygach w warunkach większej wilgotności,
to znaczy gdy lato jest deszczowe i ciepłe, a takie właśnie było w roku 2007.
W celu zmniejszenia zagroŜenia tą chorobą w następnych latach uprawy malwy pastewnej,
wskazane jest przeorywanie jej resztek poŜniwnych po zbiorze. Z tego teŜ powodu naleŜy
eliminować samosiewy malwy na obrzeŜach pól, gdyŜ niełupki tego gatunku mogą się osypywać.
W celu ochrony plantacji przed tą chorobą po pojawieniu się pierwszych objawów chorobowych
na liściach moŜliwe jest zastosowanie fungicydów zawierających w swoim składzie bitertanol,
mankozeb lub tetrakonazol, które z powodzeniem stosowane są w uprawie malwy czarnej.
Przy wykorzystywaniu malwy do skarmiania w postaci zielonki moŜna ją zbierać
od momentu w którym pędy osiągną wysokość 70 cm. Do zbioru malwy moŜna wykorzystać
maszyny powszechnie wykorzystywane przy zbiorze kukurydzy czy sorga na kiszonkę.
Zbiór kombajnem upraw sąsiadujących czyli malwy i kukurydzy lub sorga moŜna wykonywać
na przemian, jeden przejazd dla zebrania sorga a w drugą stronę dla zbioru malwy. Taki system
zapewnia dobre wymieszanie materiału roślinnego i lepsze zakiszanie. RównieŜ skoszenie
na pokosy i przewiędnięcie zielonki z malwy znacznie polepsza proces zakiszania.
Malwa nie nadaje się jednak dla pozyskiwania siana ze względu na twarde łodygi oraz
straty liści, które po wyschnięciu łatwo się kruszą i odpadają od łodyg.
Dla uzyskania jak najlepszych efektów Ŝywieniowych zwierząt monogastrycznych,
do wyjadania zielonki z malwy zebranej we wczesnych fazach rozwoju roślin, zwierzęta naleŜy
stopniowo przyzwyczaić poprzez zadawanie jej małymi porcjami. Bez przyzwyczajenia zwierząt
zielonka z tej rośliny nie zawsze jest chętnie pobierana.
Do zainteresowania się tym gatunkiem skłaniają małe wymagania glebowe, moŜliwość
wysiewu w róŜnych terminach agrotechnicznych, moŜliwość łączenia w uprawie z innymi
roślinami pastewnymi, zadawalające plony zielonej masy oraz dobra wartość pokarmowa
i strawność. Malwę pastewną moŜna zbierać na zieloną paszę wielokrotnie w okresie wegetacji,
lub jednokrotnie jako plon główny, z przeznaczeniem na paszę lub surowiec energetyczny.
Na obecnym etapie zainteresowania ograniczeniem jej uprawy moŜe być dostępność materiału
siewnego na rynku, gdyŜ nie ma w naszym kraju zarejestrowanej Ŝadnej odmiany hodowlanej.
Nie zostały teŜ zarejestrowane środki do ochrony roślin. Problemy te nie zmieniają jednak faktu,
Ŝe malwa jest interesującą rośliną pastewną dla polskiego rolnika.
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Fodder mallow (Malva verticillata L.) – a valuable fodder crop plaint
Abstract
Fodder mallow is an annual spring crop plant. Its vegetation is terminated only by
autumn frosts. The root system of the fodder mallow constitutes a well-branched taproot which
spreads out at each level of the soil profile. On permeable soils, the root of the fodder mallow can
grow down even to 1 metre. The over-ground stems of this plant can reach the height of 2 metres
developing many small lateral branches. The shoot structure is dominated by stems and leaves
make up only a small proportion. Investigations were carried out in years 2006-2007 and the
plant material derived from a field cultivation of mallow of production nature which was situated
at the Brody Agricultural Experimental Station of the Poznań University of Life Sciences. The
experimental design included two combinations: cultivation of mallow in pure sowing and
cultivation in a mixture with maize cv. Magister (FAO 270). Maize was sown at the same 70 cm
row spacing as mallow. Two variants of nitrogen fertilisation were selected for the cultivation of
fodder mallow: 120 and 160 kg N·ha-1. The adopted assessment criteria for fodder mallow
comprised some selected biological and chemical properties, namely: plant viability, mass yield
of the over ground parts as well as organic and mineral constituents important from the
nutritional point of view. Our research results showed that fodder mallow is characterised by high
nutritive value. There is no doubt that this assessment is the result of the chemical composition of
this plant.
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