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Oczekiwania wobec nauki w procesie realizacji obecnej
i projektowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej
Polityki Rybackiej
Dr Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W 2009 roku, podczas obrad I Kongresu Nauk Rolniczych w Puławach, zobowiązałem się, że będzie
on pierwszym z cyklu wydarzeń kongresowych poświęconych naukom rolniczym i pokrewnym.
Z dużą satysfakcją odnotowuję fakt, że spotykamy się już po raz trzeci, podczas obrad III Kongresu
Nauk Rolniczych w Warszawie.
Polska od ponad 11 lat jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, rynki rolne, rybołówstwo i obszary wiejskie znalazły należne im miejsce w unijnych
strukturach, programach i przede wszystkim na jednolitym rynku unijnym. Rozwój tych ważnych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia obszarów był, jest i będzie uwarunkowany wsparciem,
jakie uzyskują one dzięki nauce i badaniom oraz skutecznemu transferowi innowacji do praktyki.
Sektor rolno-spożywczy Polski zaliczany jest do jednego z najdynamiczniej rozwijających obszarów
polskiego eksportu. W wielu produktach rolno-spożywczych jesteśmy w światowej czołówce eksporterów. Te wyniki to w dużej mierze zasługa pracy naukowców i wdrożenia rozwiązań powstających
w polskim zapleczu naukowo-badawczym.
Polski sektor rolno-spożywczy wciąż jednak dysponuje dużym potencjałem rozwojowym, który
może być pełniej wykorzystany dla rozwoju naszego kraju. Do tego celu niezbędne jest wsparcie
naukowo-badawcze i sukcesywne wypracowywanie nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na podnoszenie poziomu i jakości produkcji oraz dalsze zwiększanie konkurencyjności
polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego. Prace analityczne zaplecza naukowo-badawczego
sektora rolno-żywnościowego powinny koncentrować się na również na wskazywaniu najkorzystniejszych dla Polski rozwiązań systemowych we Wspólnej Polityce Rolnej i Wspólnej Polityce Rybackiej.
Przedstawiane przez pracowników nauki wyniki ekspertyz dać powinny odpowiedź, w jakich kierunkach powinny być podejmowane prace rozwojowe, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skutecznie konkurować zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym. Od nauki oczekuje się również
kompleksowych badań uwarunkowań wpływających na efektywność produkcji żywności, prognozowane zmiany klimatyczne, bioróżnorodność, racjonalność gospodarowania zasobami wody technologicznej, a także stosowanie praw biologicznych rządzących procesami zachodzącymi w całym
łańcuchu wytwarzania żywności.
Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich
wskazują, że w obliczu globalnych wyzwań, związanych m.in. z kurczącymi się zasobami naturalnymi,
zmianami klimatu, niezrównoważoną konsumpcją zasobów oraz niestabilną sytuacją na rynkach światowych, konieczne jest skoordynowane wsparcie ze strony nauki, tak, by pojawiające się problemy
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mogły być rozwiązywane skutecznie, efektywnie i możliwie szybko. Konieczna jest, moim zdaniem,
zdecydowana poprawa w procesach koordynacji badań naukowych w dziedzinie rolnictwa i nauk pokrewnych oraz ułatwienia dla realizacji tematów interdyscyplinarnych, wspierających politykę gospodarczą i społeczną, m.in. w formie strategicznych programów badawczych.
W realiach współczesnej gospodarki proste wykorzystywanie istniejących rezerw nie wystarcza,
aby odnieść sukces gospodarczy. Korzystająca z wiedzy, przyjazna dla środowiska, innowacyjna i prowadzona z poszanowaniem dla zasobów naturalnych gospodarka, to klucz do pozyskania gobalnych
rynków i realizacji celów społecznych dzisiejszej Europy. Skala i znaczenie tych wyzwań oznaczają,
że środków finansowych na realizację badań powinniśmy szukać nie tylko w budżecie krajowym, ale
także – w możliwie dużym zakresie – w programach Unii Europejskiej. Nasze krajowe cele są częścią
składową celów polityk Unii Europejskiej, w tym Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej,
a także programu Horyzont 2020. Niezależnie od tych działań, należy zabezpieczyć w Polsce systemowe rozwiązania pozwalające na skuteczny transfer wiedzy z nauki do praktyki. Sektor rolno-spożywczy ma swoją specyfikę, a istniejące uwarunkowania strukturalne w rolnictwie oraz zbyt małe środki własne przedsiębiorców krajowego sektora rolno-żywnościowego tworzą bariery dla przepływu
najnowszych osiągnięć z nauki do praktyki. Uwzględniając te uwarunkowania, w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opracowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzono nowe rozwiązania i zaplanowano środki finansowe na upowszechnianie wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji w ramach Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Wprowadzono również działanie Współpraca, którego celem jest poprawa warunków skutecznego
transferu innowacji z nauki do praktyki. Na ten cel z budżetu PROW 2014-2020 przeznaczono łącznie
ponad 60 mln Euro.
Niezależnie od działań podejmowanych w ramach PROW 2014-2020, konieczne są też zmiany w zasadach oceny działalności zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych. Szczególne znaczenie
w ocenie działalności jednostek pracujących na rzecz rolnictwa i przemysłu spożywczego, a także
pracowników naukowych tych jednostek, powinny mieć zadania i osiągnięcia w zakresie upowszechniania wyników badań i wprowadzaniem ich do praktyki. Jest to warunek dalszego dynamicznego
rozwoju polskiego rolnictwa i nie powinno się o tym zapominać przy określaniu zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych polskiego zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych. Liczę,
że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych wezmą
pod uwagę te spostrzeżenia i rozważą uwzględnienie ich w swoich działaniach, co w sposób zdecydowany, w opinii wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora rolno-spożywczego i obszarów
wiejskich, poprawi skuteczność transferu wiedzy z nauki do praktyki w tym obszarze.
Przekonany jestem, że zasygnalizowane powyżej zagadnienia – obok innych tematów podnoszonych przez środowisko naukowo-badawcze – będą przedmiotem wystąpień i dyskusji podczas obrad
III Kongresu Nauk Rolniczych, a propozycje rozwiązań sformułowane we wnioskach, staną się podstawą do stosownych korekt i zmian systemowych organizacji nauk rolniczych i warunków transferu
wiedzy z nauki do praktyki.
Życzę uczestnikom III Kongresu Nauk Rolniczych ciekawej i owocnej dyskusji. Liczę na to, że wypracowane w toku dyskusji wnioski staną się podstawą nowych strategicznych programów badawczych, nowych modeli transferu wiedzy z nauki do praktyki, rozwoju innowacji w obszarze rolnictwa
i przemysłu spożywczego oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających konkurencyjność polskiego sektora rolno-żywnościowego na arenie międzynarodowej. Przekonany jestem,
że III Kongres spełni pokładane w nim oczekiwania i wskaże kluczowe dla rozwoju nauk rolniczych
rozwiązania, a także przyczyni się do jeszcze lepszej integracji środowiska naukowego wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiego sektora rolno-żywnościowego.
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Expectations towards science in the process of implementing
the present and planning the future Common Agricultural
Policy and Common Fisheries Policy
Ph.D. Marek Sawicki – Minister of Agriculture and Rural Development
In 2009, during the sessions of the 1st Congress of Agricultural Sciences in Puławy, I promised that the
Congress would be the first in a series of congress events devoted to agricultural and related sciences.
Now, with great satisfaction I note the fact that we are already meeting for the third time, during the
sessions of the 3rd Congress of Agricultural Sciences in Warsaw.
Poland has been a member state of the European Union for over 11 years. Polish agriculture, agricultural and food industry, agricultural markets, fisheries and rural areas have found their due place in the
EU structures, programmes, and first of all in the uniform EU market. The development of these areas, important from both economic and social viewpoints, has been, is and will be in future conditional on the
support they obtain from science and research, and on effective transfer of innovations into practice.
Polish agricultural and food sector is ranked among the most dynamically developing areas of Polish
export. We are one of the top world exporters of many agricultural and food products. These results are
to a large extent due to the work of scientists and to the implementation of solutions developed in the
Polish R&D base.
Yet Polish agricultural and food sector still possesses a large development potential, which can be
exploited more fully for the development of our country. A necessary condition for achieving this aim
is R&D support and successive elaboration of novel, innovative solutions that will enable raising of the
volume and quality of production, as well as further increase in the competitiveness of Polish agriculture and food industry. The analytic work of the R&D base of the agricultural and food sector should
also focus on pointing out the systemic solutions in the Common Agricultural Policy and the Common
Fisheries Policy that are of the greatest advantage for Poland. The results of expert opinions presented
by scientists should provide an answer to the question what directions should be chosen for research
work to ensure that Polish agricultural and food sector will be able to successfully compete both in the
internal and in the external markets. From science we also await comprehensive research into the determinant factors influencing the efficiency of food production, into the forecasted climate changes,
biodiversity, reasonable management of technological water resources, as well as into the application
of biological laws that govern the processes taking place in the whole food production chain.
The contemporary determinant factors for the development of agriculture, food industry and
rural areas indicate that in the face of global challenges – connected, among others, with the
shrinking natural resources, climate changes, non-sustainable use of resources and the unstable situation in the world markets – we need a coordinated support from science, so that any emerging problems can be solved effectively, efficiently and as fast as possible. In my opinion, we need a decisive
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improvement in the processes of coordinating scientific research in the area of agriculture and related
sciences, and mechanisms facilitating implementation of research on interdisciplinary topics supporting economic and social policies – among others, in the form of strategic research programmes.
In the contemporary economic reality, a simple use of the existing resources does not ensure economic success. A key for acquiring global markets and achieving the social goals of the present-day
Europe is an economy making use of science, friendly for the environment, innovative, and run with
respect for natural resources. The scale and importance of these challenges imply that we should
search for the funds for carrying out the research not only in the national budget, but also – to an extent as large as possible – in the European Union programmes. Our national goals are part of the goals
of the European Union policies, including the Common Agricultural Policy and the Common Fisheries
Policy, as well as of the Horizon 2020 Programme. Independently of those actions, we should provide
in Poland systemic solutions allowing for an effective transfer of knowledge from science into practice. The agricultural and food sector has its own specifics, and the existing structural determinants in
agriculture, as well as the insufficient own funds of entrepreneurs in the domestic agricultural and food
sector, are obstacles hampering the flow of the newest achievements from science into practice. Taking
these determinant factors into consideration, the Rural Development Programme 2014-2020 elaborated
by the Ministry of Agriculture and Rural Development introduced new solutions, and specified funds
planned for popularization of knowledge and experiences in implementing innovations under the
Network of Innovations in Agriculture and Rural Areas (NIA). In addition, the Programme introduced
the action Cooperation, aimed at improving the conditions for effective transfer of innovations from
science into practice. The funds earmarked for this purpose in the budget of RDP 2014-2020 total over
EUR 60 million.
Independently of the actions taken under RDP 2014-2020, changes are needed in the rules for evaluating the R&D base of agricultural sciences. A special importance in the evaluation of entities working
for the benefit of agriculture and food industry, as well as of the research workers of those entities, should
be assigned to the tasks and achievements in the area of popularizing the results of research and their
deployment in practice. This is a prerequisite for further dynamic development of Polish agriculture – and
we should keep the above in mind when specifying the rules for parametric evaluation of scientific entities
in the R&D base of agricultural sciences. I hope that the Ministry of Science and Higher Education, as well
as the Committee for Evaluation of Scientific Entities, will take note of these observations, and will ponder
taking them into consideration in their actions. In the opinion of all the stakeholders interested in the development of the agricultural and food sector and rural areas, this will improve the effectiveness of the
transfer of knowledge from science into practice.
I am convinced that the issues signalled above – along with other topics raised by the R&D milieu – will
be the subject of presentations and discussions during the sessions of the 3rd Congress of Agricultural
Sciences, and the proposed solutions formulated in the conclusions will form the basis for the appropriate
adjustments and systemic changes in the organization of agricultural sciences and the conditions for transfer of knowledge from science into practice.
I wish the participants of the 3rd Congress of Agricultural Sciences an interesting and fruitful discussion. I hope that the conclusions elaborated during the discussion will become a foundation for
new strategic research programmes, new models for transfer of knowledge from science into practice,
development of innovations in the area of agriculture i food industry, and for technical and organizational solutions improving the competitiveness of the Polish agricultural and food sector in the
international market. I believe that the 3rd Congress will fulfil the expectations vested in it, point out
the solutions of key importance for the development of agricultural sciences, and contribute as well
to an even better integration of the scientific milieu around the issues of key importance for the development of Polish agricultural and food sector.
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SESJA PLENARNA I :: PLENARY SESSION
Oczekiwania wobec nauki w procesie realizacji obecnej i projektowania
przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
Expectations towards science in the process of implementing the present and
planning the future Common Agricultural Policy and Common Fisheries Policy
Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w warunkach globalizacji
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy
Instytut Badawczy w Warszawie
Wieś i rolnictwo wykazują mniejszą niż inne sfery zdolność adaptacyjną do wymogów gospodarki rynkowej.
Niedorozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
niski poziom kwalifikacji, niedorozwój obsługi biznesowej na terenach wiejskich, wszystko to zniechęca
do samoistnego dopływu kapitału prywatnego.
Z tego powodu rolnictwo należy do gałęzi najbardziej wrażliwych na sytuację budżetu państwa.
Rolnictwo polskie dysponuje znaczącym potencjałem produkcyjnym, którego struktura pozostawia jednak wiele do życzenia. Potencjał wytwórczy
ukształtowany został w epoce rolnictwa ekstensywnego i w niewielkim stopniu przystosowany jest
do reguł gospodarki rynkowej. Strukturalną wadą
tego potencjału jest bardzo wysoki udział majątku
biernego i niski udział nowoczesnych technologii.
Problem rozwojowy polskiego rolnictwa polega
na tym, że stopa substytucji pomiędzy poszczególnymi składnikami jego potencjału jest bliska zera.
Struktury nie można więc poprawić drogą realokacji istniejących zasobów. Nową jakość strukturalną uzyskać można tylko przez wzrost nakładów
na nowoczesne technologie oraz towarzyszące im
know-how. Przedsięwzięcia te są bardzo kosztowne
i przekraczają zdolności akumulacyjne rolników.

Polskie rolnictwo i wieś jest silnie zróżnicowane.
Najbardziej zasadną polityką dla Polski jest więc polityka zdywersyfikowana, której celem jest jak najpełniejsze prorozwojowe wykorzystanie potencjału
posiadanego przez poszczególne regiony. Nie może
się ona koncentrować jedynie na wspieraniu procesu konwergencji (środki głównie dla regionów najsłabszych) ani na oddziaływaniu na cele związane
ze wzrostem konkurencyjności (środki w większości
trafiają do już dobrze rozwiniętych obszarów).
Wysokie obciążenia budżetu obsługą długu publicznego oraz wysoki deficyt ubezpieczeń coraz
bardziej będą ograniczały wzrost środków na restrukturyzację rolnictwa niezbędną dla poprawy konkurencyjności sektora żywnościowego. Dla polityki
rolnej podmiotami zostaną jedynie gospodarstwa
pracujące na rynek i poddające się konkurencji tego
rynku i wymogom narzuconym przez normy i standardy techniczne, sanitarne i jakościowe. Pozostałe
gospodarstwa o charakterze socjalnym i uzupełniającym staną się obiektem polityki społecznej i polityki
regionalnej, a zwłaszcza polityki walki z bezrobociem
i działań wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich.

Competitiveness of the Polish agri-food sector in conditions of globalisation
Professor Andrzej Kowalski – Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute in
Warsaw
The countryside and agriculture show lower adaptability to the requirements of the market economy
than other sectors. Underdevelopment of technical
and social infrastructure, low level of qualifications
and underdevelopment of business support in rural areas discourage spontaneous inflow of private
capital. Thus, agriculture is one of the sectors that
are the most sensitive to the state budget situation.
The Polish agriculture has a considerable production potential but its structure is far from expectations. The production potential was created at the
age of extensive agriculture and it is rather malad6

justed to the rules of the market economy. High share
of passive assets and low share of modern technologies constitute its structural flaw. A development
problem of the Polish agriculture consists in the fact
that the rate of substitution between respective components of its potential is close to zero. The structure
cannot be, therefore, corrected by reallocation of
existing resources. New structural quality can be obtained only by an increase in outlays on modern technologies and their accompanying know-how, but
such undertakings are very expensive and exceed
the cumulative capabilities of farmers.
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The Polish agriculture and rural areas are highly diversified. Thus, the most reasonable policy
for Poland is a diversified policy which aims at the
fullest possible and pro-development use of the
potential of individual regions. The policy cannot
concentrate only on the support for convergence
process (funds mainly for the weakest regions) or
on influencing objectives linked to competitiveness
growth (the majority of funds goes to the well-developed areas).
High pressure on the budget caused by public debt service and high insurance deficit will

increasingly more limit the growth in funds for
restructuring of agriculture necessary to improve
competitiveness of the food sector. Only agricultural holdings working for the market and subject
to the competition of the market and requirements
forced by technical, sanitary and quality norms
and standards will be market entities for agricultural policy. Other holdings of social or auxiliary
character will turn into the objects of social and regional policy, and specifically a policy of fight with
unemployment and measures supporting rural
development.

Biogospodarka – technologie innowacyjne szansą poprawy konkurencyjności
w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki – Politechnika Łódzka
Wyzwaniem współczesnej cywilizacji jest ukierunkowanie gospodarki na jej zrównoważony rozwój
poprzez zastosowanie najnowszych, przyjaznych
dla człowieka i środowiska technik oraz technologii wykorzystywania zasobów naturalnych.
Bardziej niż kiedykolwiek, polityka, biznes i nauka
muszą działać wspólnie w ramach spójnego systemu. Na rzecz innowacji w gospodarce w wielu
krajach Unii Europejskiej działają instytucje i struktury, w których funkcjonowanie zaangażowane
są liczne instytucje naukowe, biznesowe i administracyjne, w tym również administracji rządowej.
W Niemczech w strukturach zarządzających programem biogospodarki aktywnie działają przedstawiciele 7 Ministerstw Federalnych, we Francji 4,
w Danii i w Austrii 3. W zdecydowanej większości
krajów Unii Europejskiej urzędy administracji państwowej aktywnie wspierają działania na rzecz rozwoju biogospodarki.
Dzięki współpracy strategicznie ważnych dla
rozwoju gospodarczego obszarów nauki i biznesu, w warunkach racjonalnie prowadzonej polityki,
również i nasz krajowy system działalności w obszarze biogospodarki może stać się jeszcze bardziej
konkurencyjny. Tym bardziej, że wytypowane, przez
polskich ekspertów, regionalne jak i krajowe inteligentne specjalizacje wykazały, że biogospodarka
jest strategicznym obszarem dla naszego rozwoju
społeczno-gospodarczego. Polska musi wykorzystać tę szansę i podjąć wszystkie możliwe, działania aby rozwój biogospodarki stał się priorytetem,
a w przyszłości naszą przewagą konkurencyjną
na europejskim i światowym rynku. Istnieje potrzeba utworzenia doskonalszej struktury zarządzania

biogospodarką, struktury integrującej administrację
państwową z przedstawicielami gospodarki i środowiskiem naukowym. Koniecznym jest wypracowanie ponadsektorowego, ogólnopolskiego, otwartego na świat programu rozwoju biogospodarki
Polska może i powinna podjąć zdecydowane
działania badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe aby
efektywnie wykorzystać istniejące i przyszłe zasoby surowców odnawialnych i wiedzy. Rozwój inteligentnych specjalizacji w ramach biogospodarki
powinien mieć solidną podstawę naukową i być
nakierowany na osiąganie dalekosiężnych celów.
Ogniwa tworzonego systemu powinny być wzmocnione korzystną obudową prawną oraz ekonomiczną, tak by opracowywanie i wdrażanie technologii
innowacyjnych nie napotykało bariery nadmiernego opodatkowania aportu własności intelektualnej
i przemysłowej, prowadzenia działalności B+R, komercjalizacji wyników tej działalności czy funkcjonowania rynku venture capital.
Działania, które powinny być podjęte z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych to:
- rozwój skutecznych kryteriów wartościowania procesów i produktów;
- zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie zdrowia;
- zrównoważone wykorzystywanie zasobów
naturalnych;
- właściwa integracja w systemowym podejściu do biogospodarki.
Dynamiczne zmieniające się otoczenie działalności biznesowej w ramach biogospodarki oraz
uwarunkowania stosunków międzynarodowych,
wymuszają szybkość podejmowanych decyzji za7
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równo w procesach wyboru inteligentnych specjalizacji jak i modyfikacji realizowanych dotychczas
działań. Z przykrością należy stwierdzić, że nie dostrzegliśmy jeszcze olbrzymiej szansy rozwojowej
jakie daje nam biogospodarka, nie mamy strategii,
planów działania a ponadto istniejące w Polsce rozwiązania prawne i fiskalne nie sprzyjają jak dotych-

czas podejmowaniu decyzji w procesach wdrażania
rozwiązań innowacyjnych w obszarze biogospodarki. Ta sytuacja wymaga zmian, a zaniechanie ich
wprowadzenia może pozbawić nas korzyści jakie
niesie ze sobą rozwój inteligentnych specjalizacji
w ramach biogospodarki.

Bio-economy – innovative technologies as a chance to improve the
competitiveness in the agri-food sector and rural areas
Professor Eugeniusz K. Chyłek – Ministry of Agriculture and Rural Development
Professor Stanislaw Bielecki – Łódz Technical University
The challenge of modern civilization is targeting its
economy sustainable development by applying the
latest, environmentally-friendly techniques for man
and the environment technology and the use of
natural resources. More than ever, politics, business
and science must act jointly within the framework
of a coherent system. Innovation in the economy in
many countries of the European Union institutions
work and structure, in which the functioning of the
involved are numerous scientific institutions, business and administration, including Government.
In the management structures of the programme
bio-economy activities run representatives of 7
Federal Ministries, France 4, Denmark and Austria 3.
In the majority of countries of the European Union
Government offices actively support actions in favour of the development of bio-economy.
Thanks to the cooperation of the strategically
important for the economic development of areas of science and the business, in terms of a reasonable policy, and our national system for under
bio-economy may become even more competitive.
The more that you selected, by Polish experts, regional and domestic intelligent specializations have
shown that bio-economy is a strategic area for our
socio-economic development. Poland must use this
opportunity and take all possible actions to the development of bio-economy has become a priority,
and our competitive advantage in the future on the
European and global market. There is a need to create a superior management structure bio-economy,
which integrates the structure State administration with representatives of the economy and the
environment. It is necessary to develop above the
business section, a nationwide, open to the world
bio-economy development program
Poland can and should take firm action research
and development implementation and to effec-
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tively use existing and future renewable raw materials and knowledge. Smart development of expertise within the framework of the bio-economy
should have a solid scientific basis and be geared
to the achievement of common goals and objectives. Links that system should be reinforced with
a favourable legal and economic housing, so that
the development and implementation of innovative technology will not encounter barriers to excessive taxation contribution of intellectual and
industrial property, R & D, commercialization of
the results of this activity is the operation of the
market for venture capital.
Actions that should be taken with the use of innovative solutions include:
- the development of effective evaluation criteria, processes and products;
- ensuring food safety and promote health;
- sustainable use of natural resources;
- proper integration in the system approach
to the bio-economy.
Dynamically changing business environment
in the framework of the bio-economy and international relations, circumstances force the speed of
decisions both in the choice of smart specialization
and modification of previously implemented measures. I regret it has to be said that we have seen not
even massive development opportunity afforded us
bio-economy, we do not have the strategies, action
plans and in addition to the existing legal and fiscal
solutions Poland does not foster as deciding in the
implementation of innovative solutions in the area
of bio-economy. This situation requires changes,
and failure to implement them can deprive us of the
benefits posed by the development of smart specialization within bio-economy.
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Technologie naturalne – innowacje, tradycja, przyszłość i bezpieczeństwo
Dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Sylwester Lipski – Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych Warszawa
Współczesne badania w obszarze nauk rolniczych
wskazują na szereg ważkich problemów wynikających z „przemysłowego”, wysoce schemizowanego,
czyli klasycznie innowacyjnego rolnictwa. Należą
do nich między innymi postępująca degradacja gleby, utrata różnorodności genetycznej roślin i zwierząt hodowlanych, problemy społeczne związane
z wpływem na zdrowie konsumentów żywności niepełnowartościowej biologicznie, stopniowa utrata suwerenności żywnościowej oraz niekorzystne
przemiany strukturalne na wsi. Oznacza to, iż rolnictwo stoi przed nowymi wyzwaniami. Poza koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości bezpiecznej żywności o wysokiej wartości biologicznej,
należą do nich między innymi zadania związane
z powstrzymaniem degradacji agroekosystemów.
Utrata węgla organicznego, zanik bioróżnorodności
gleb, zachwianie proporcji pomiędzy składnikami
odżywczymi, niedobór wody, to tylko niektóre problemy rolnictwa, dalekiego od fundamentalnych
praw Natury. Zatem, innowacje w rolnictwie i przetwórstwie żywności, ze względu na wieloraką
specyfikę powinny koncentrować się na myśleniu
o efekcie finalnym produkcji, zapewniającym wysoką wartość biologiczną wyrobu oraz możliwości
restoratywne czyli odtwórcze. Takie podejście koncentruje się na likwidacji przyczyn negatywnych
zjawisk, przez co zapewniaja różnorakie korzyści
społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
W długofalowej wizji rozwoju jakości życia w Unii
Europejskiej, zwraca się szczególną uwagę na ograniczone zasoby planety, podkreśla znaczenie racjonalnego gospodarowania nimi oraz konieczność
zaprzestania procesów degradacji poprzez rozwój

innowacyjnej gospodarki odtwórczej. W odniesieniu do środowiska naturalnego, które stanowi
warsztat produkcji żywności, długofalowym celem
jest „wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony kapitału naturalnego, zdrowia i dobrostanu społecznego oraz stymulowanie rozwoju i innowacji opartych
na zasobooszczędnej, niskoemisyjnej gospodarce
przy uwzględnieniu naturalnych ograniczeń naszej
planety”. Jest to szansa rozwoju gospodarki, która
odnowę środowiska i zysk ekonomiczny łączy w jeden i ten sam proces gospodarczy.
W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie biologizacji gospodarki rolno-spożywczej jako
innowacji w produkcji żywności. Dotychczasowe
badania naukowe wskazują, iż zastosowanie w rolnictwie praw biologicznych rządzących procesami
zachodzącymi w organizmach żywych umożliwia
zapewnienie zarówno efektywności ekonomicznej,
jak i ekologicznej. Tego typu innowacje, w których
priorytetem jest nowe spojrzenie na produkt jako
efekt końcowy procesu, dostarczającego bezpiecznego i pełnowartościowego biologicznie pożywienia, wpisuje się w deklarowany przez Polskę i UE
rozwój zrównoważony. Zatem, rolnictwo respektujące prawa i tajemnice Natury, wykorzystujące fundamentalne jej mechanizmy, odtwarza i wzmacnia
bioróżnorodność rozstrzygającą o jakości i trwałości
życia na Ziemi.
Autorzy wskazują na potrzebę wsparcia badań
nad naturalnymi technologiami produkcji rolniczej,
które są jednocześnie bezpieczne dla człowieka
i przyjazne dla środowiska. Zatem konieczne jest
stworzenia ram prawnych sprzyjających rozwojowi
biologizacji rolnictwa.

Natural technologies – innovations, tradition, future and safety
Prof. Krzysztof Kud – Rzeszow University of Technology
Professor Leszek Woźniak – Rzeszow University of Technology
Ph.D. Sylwester Lipski – Poland Chamber Technology and Natural Products in Warsaw
Current research in the agricultural sciences area
indicate a number of weighty problems being the
result of “industrial” highly chemical, or in other
words classically innovative agriculture. These problems include growing soil degradation, loss of genetic variety of plants and domestic animals, social
problems connected with the impact of sub-standard food on the consumers’ health, gradual loss
of food sovereignty as well as negative structural

changes in the rural areas. All these changes mean
that agriculture needs to be open to new challenges. Amongst them there is not only the importance
to provide the right amount of food of high biological value, but also the tasks focusing on the need
to stop degradation of agroecosystems. Organic
coal loss, soil biodiversity extinction, inappropriate
proportions of nutrients, water shortage are some
of the agricultural problems, far from fundamental
9
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laws of Nature. Therefore, innovations in the agricultural and food processing areas, because of their
multiple specificity, should concentrate on the type
of thinking which takes into consideration the final
effect of production, which guarantees the high biological value of the product, and also restorative,
which means re constructive possibilities. Such an
approach focuses on eliminating the reasons of the
negative phenomena, resulting in social, economical and environmental benefits.
In the long-term conception of the quality of life
development, supported by the European Union,
the attention is paid to the limited natural resources
of our planet, and an emphasis is put on the importance of using them efficiently as well as eliminating their degradation through the development
of deconstructive economy. With reference to the
natural environment, which is the basis of food
production, the long-term goal is “to strengthen
the efforts to protect the natural wealth, health and
social well-being, and also to stimulate the development and innovations based on resource-efficient,
low-carbon economy, regarding the natural restrictions of our planet”. It’s considered to be the chance
for the economy development, which combines

environmental regeneration and economic profits,
forming one, the same economic process.
This paper presents the issue of agri-food economy biologization, being the innovation in the food
production. The former research indicates that applying biological laws in agriculture, the laws that
influence the processes occurring in living systems
gives the possibility to ensure economical as well as
ecological effectiveness. These innovations, which
priority is a new look at the product as the final effect of the process as the whole, the process which
provides safe and wholesome food, becomes an inherent part of balanced development, declared by
Poland and the European Union. Therefore, agriculture that respects laws and secrets of Nature, using
its fundamental mechanisms, has the power to restore and strengthen biodiversity, which in fact decides about the quality and stability of life on Earth.
The authors point out the need to support the
research focusing on natural technologies of agricultural productivity, which is safe both for human
being and the environment. Therefore, there is
a need to create a legal framework being in favour
of the development of agriculture biologization.

Tradycyjne i nowe funkcje obszarów wiejskich w rozwoju kraju
Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin – Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie
Obszary wiejskie Polski ulegały w ostatnich 25 latach intensywnym przemianom, co dotyczy zarówno szeroko pojętego rolnictwa, jak i pozarolniczych
aspektów rozwoju. Dziś obszary te stoją przed nowymi wyzwaniami, do których w dużo silniejszym
niż wcześniej stopniu zalicza się konieczność poprawy struktur przestrzennych i infrastruktury – zarówno w rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej, jak
i na terenach zabudowanych.
Od ponad 10 lat rozwój obszarów wiejskich
odbywa się przy wsparciu funduszy UE w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności –
poprzez regionalne programy operacyjne, a także
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a w mniejszym zakresie Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka i programy współpracy terytorialnej.
Wymienione programy świadczą dobitnie o fakcie,
iż obszary wiejskie naszym kraju „wyszły” daleko
poza tradycyjną funkcję rolniczą, co w szczególnym
stopniu widać w gminach podmiejskich czy turystycznych. Równolegle obszary te borykają się regionalnie z wieloma różnego typu problemami roz10

woju rolnictwa – jak masowe odłogowanie gruntów,
zła struktura i rozdrobnienie gospodarstw, sukcesja
leśna na tereny rolne, miejscowo zbyt intensywna
uprawa dużych areałów, powodzie i inne – wynikającymi w dużej mierze z braku systemowych działań
na rzecz poprawy struktur przestrzennych (planowanie miejscowe, programy prac urządzeniowo-rolnych) i infrastruktury rolniczej (drogi transportu rolnego, systemy melioracyjne, mała retencja i inne).
Konieczne są więc szerokie działania planistyczne i operacyjne umożliwiające zrównoważony rozwój przestrzenny i strukturalny gmin wiejskich.
Chodzi szczególnie o szerokie (zintegrowane) prace
urządzeniowo-rolne, obejmujące planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich działań
potrzebnych lokalnie do zachowania i poprawy
funkcji gospodarczej (w tym rolnictwa), mieszkaniowej, przyrodniczej i kulturowej obszarów wiejskich,
co ma za zadanie trwałą poprawę warunków pracy
i życia poza obszarami miast. Bez radykalnych działań w tym zakresie w najbliższych latach dojść może
do przyspieszenia odpływu młodych osób z tzw.
peryferyjnych gmin wiejskich wskutek braku pozarolniczych miejsc pracy i odpowiedniego otocze-
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nia infrastruktury społecznej i technicznej. W tzw.
suburbiach i subregionach turystycznych nasili się
natomiast „chaos” przestrzenny i wysoka presja inwestycyjna na tereny rolne.
Celem artykułu/referatu jest dyskusja potrzeby
intensyfikacji interdyscyplinarnych badań na „styku” m.in. rolnictwa, urządzeń rolnych (geodezja

rolna), gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich czy gospodarki komunalnej. W artykule/referacie autorzy przedstawią propozycję rozwiązań
systemowych w przedmiotowym zakresie, opartych
o wieloletnie prace badawczo-wdrożeniowe prowadzone w województwach małopolskim, dolnośląskim i lubelskim.

Traditional and new features of rural areas in the country’s development
Prof. Jacek M. Pijanowski – University of Agriculture in Krakow
Professor Urszula Litwin – University of Agriculture in Krakow
Polish rural areas underwent since last 25 years the
intensive changes, which affect both the broadly
defined agriculture and non-agricultural aspects
of development. Today these areas are facing new
challenges. One of this challenges in a much stronger degree than before is the necessity to improve
on the spatial structure and infrastructure – both in
an agricultural and forestry production space and in
built-up areas.
For over 10 years the development of rural areas is carried out with the support of EU funds under
the Common Agricultural Policy and the Cohesion
Policy – via the regional operational programs, as
well as the Operational Programme Infrastructure
and Environment,
Operational
Programme
Development of Eastern Poland, Operational
Programme Human Capital, and to a lesser extent
Operational Programme Innovative Economy and
territorial cooperation programs. These mentioned
programs speak volumes about the fact, that the rural areas of our country „went” far beyond their traditional agricultural function, which will particularly
be seen in the suburban or tourist communities. At
the same time struggle these areas regionally with
many different types of problems in the agricultural
development – as the massive set-aside of land, bad
structure and fragmentation of farms, forest succession on farmland, locally too intense cultivation
of large acreages, flood and others – which largely
are the result of a lack of systemic activities, which
improve the spatial structures (local planning, programs for land consolidation and furnishing) and
agricultural infrastructure (agricultural road transport, drainage systems, small water retention, etc.).

Necessary are broad planning and operational
actions for the sustainable development of spatial
and structural rural communities. Especially it is
about the extensive (integrated) land consolidation
and furnishing, including planning, preparation and
execution of all activities needed locally to preserve
and improve of the economic function (including
agriculture) and other functions of rural areas, like
residential, natural/environmental and cultural, as
a way to a lasting improvement in a working and
living condition outside urban areas. Lack of radical
actions in this area in the near future may cause increase of an outflow of young people from the socalled peripheral rural communities, due to lack of
off-farm jobs and of the right „background” of social
and technical infrastructure. In the so-called suburbs and touristic sub-regions the spatial „chaos”
and high investment pressure on agricultural lands
will increase, too.
The aim of the article is to discuss the need of an
intensification of interdisciplinary research at the
„meeting point” among other of agriculture, land
consolidation and furnishing (Landmanagement),
spatial management in rural areas, or municipal services. The authors present in the article a proposal
for system solutions in this scope, based on years of
research and implementation carried out in the regions: Małopolska, Lower Silesia and Lublin.
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Kierunki badań naukowych warunkujące poprawę konkurencyjności
krajowego sektora rolno-spożywczego
Directions of scientific investigations arising out of improving the
competitiveness of the national agri-food sector
Doskonalenie materiału hodowlanego dla zrównoważonych systemów rolniczych,
wysokiej jakości żywności i produkcji surowców na cele nieżywnościowe
z wykorzystaniem technik klasycznych, molekularnych i biotechnologicznych
Prof. dr hab. Janusz Zimny, dr Sławomir Sowa – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – Instytut Zootechniki PIB w Balicach
Produkcja wysokiej jakości żywności i pasz oparta
o racjonalne wykorzystanie zasobów w zmieniających się warunkach klimatycznych i przy ograniczonym dostępie do energii wymaga prowadzenia
działalności badawczo-rozwojowej w kierunku ciągłego rozwoju metod hodowli. Hodowla jako jeden
z pierwszych etapów produkcji żywności odgrywa
bardzo ważną rolę w całym łańcuchu rolno-spożywczym. Obecnie prace hodowlane koncentrują
się, na poprawie produktywności, polepszeniu parametrów zdrowotności roślin i zwierząt, poprawie
wartości odżywczej produktów roślinnych i zwierzęcych, jak również minimalizacji zagrożeń związanych z wprowadzaniem szkodliwych substancji
do środowiska. Ponadto, konkurencyjność polskiej
i unijnej gospodarki, wymaga produkcji żywności
i pasz, które będą konkurencyjne także na rynkach
międzynarodowych, co jest możliwe tylko poprzez
ciągłe wprowadzanie innowacji w celu zwiększania
efektywności i obniżania kosztów hodowli, a tym
samym produkcji. Realizacja tych celów obliguje często do łączenia technik hodowli klasycznej,
molekularnej i wykorzystujących metody biotechnologiczne. Konwencjonalna hodowla realizowana
poprzez krzyżowanie i selekcję wspierana jest dziś
przez najnowsze zdobycze genetyki, biotechnologii, biologii molekularnej i genomiki funkcjonalnej.

W związku z wprowadzeniem selekcji opartej
o markery molekularne w hodowli roślin i zwierząt,
w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp
w zakresie oceny materiałów hodowlanych. Ciągły
rozwój technik molekularnych, umożliwia szybki,
dalszy postęp w tym zakresie, szczególnie dzięki
wykorzystaniu technik sekwencjonowania nowej
generacji całych genomów zwierząt gospodarskich
i roślin uprawnych. Zastosowanie wysokowydajnych
technik z zakresu genotypowania, fenotypowania
i automatyzacji selekcji wymusza także dalszy rozwój technik bioinformatycznych i rozwoju zasobów
obliczeniowych, które stają się nieodłączną częścią współczesnej pracy hodowlanej. Dodatkowe
wsparcie w zakresie doskonalenia materiału hodowlanego oferują techniki biotechnologii takie
jak transplantacja zarodków zwierząt czy roślinne
podwojone haploidy, a także przechowywane zasoby genetyczne służące zachowaniu różnorodności
biologicznej czy reintrodukcji utraconych wraz z selekcją fenotypową pożądanych dziś cech.
Niezmiernie ważne dla rozwoju hodowli stają
się również regulacje prawne dotyczące wykorzystania genetycznie zmodyfikowanych organizmów, nowych technik hodowlanych czy dostępu
do przechowywanych w bankach genów zasobów
genetycznych.

Improvement of breeding material for sustainable agriculture systems, highquality food and production of raw materials for non-food purposes using classic,
molecular and biotechnological techniques.
Professor Janusz Zimny, Ph.D. Sławomir Sowa – Plant Breeding and Acclimatization Institute – National
Research Institute, Radzików
Professor Monika Bugno-Poniewierska – National Research Institute of Animal Production – National
Research Institute, Kraków-Balice
Production of high-quality food and feed, based
on the rational use of resources in changing climate
conditions, with limited access to energy, requires
12

research and development, towards continuous
advancement of breeding methods. Breeding as
one of the first stages of food production, plays
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a very important role in the whole agri-food chain.
Currently, breeding focusses on improving: productivity, health parameters of plants and animals,
the nutritional value of plant and animal products,
as well as on mitigation of risks associated with the
introduction of harmful substances into the environment. Moreover, the competitiveness of Polish
and EU economy requires food and feed production, that will also be competitive on international
markets, which is possible only through constant
innovation in order to increase efficiency and reduce the cost of breeding, and hence cost of production. Achievement of these objectives often requires to combine classical and molecular breeding
techniques and using biotechnological methods.
Conventional breeding carried out by crossbreeding and selection is now supported by latest advances in genetics, biotechnology, molecular biology and functional genomics.
After the introduction of selection, based on molecular markers in plant and animal breeding in
recent years, a huge progress in the evaluation of

breeding materials has been noticed. Continuous
development of molecular techniques, enables fast,
further progress in this area, particularly through
the use of next-generation sequencing techniques
of whole genomes of livestock and crops. The use
of high performance techniques in the field of genotyping, phenotyping and automatization of selection, enforces further development of bioinformatics and advancement in computational resources,
which become an integral part of modern breeding.
Biotechnology techniques such as embryo transplantation in animals or plant doubled haploids,
offer additional support for the improvement of
breeding material. Conservation of genetic resources in order to maintain biodiversity or to reintroduce desirable traits lost during phenotypic selection also play an important role here.
Legal regulations in the field of genetically modified organisms, new breeding techniques and access to genetic resources preserved in gene banks
are of great importance for the future development
of breeding.

Energooszczędne niskonakładowe i niskoemisyjne technologie wytwarzania
i przetwarzania żywności oraz pasz – nowa generacja maszyn i urządzeń
technicznych
Prof. dr hab. Andrzej Myczko – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Dr hab. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
Prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, dr hab. Jacek Walczak – Instytut Zootechniki PIB w Balicach
Technologie związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem pasz oraz żywności obejmują kompleks
zagadnień związanych ze stosowaniem w rolnictwie i przetwórstwie technik wytwarzania,
które podlegają ustawicznemu doskonaleniu.
Dotychczas odbywało się to poprzez wprowadzanie usprawniających pracę i coraz bardziej
wydajnych innowacyjnych maszyn i urządzeń.
Powodem tego są ciągle zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, rosnące wymagania
społeczne dotyczące nie tylko ilości ale również
jakości produktów żywnościowych pochodzenia
rolniczego, a także wzrastający popyt na wysoko przetworzoną żywność o wysokiej jakości.
Obecnie, ze względu na wymagania realizowanej na świecie polityki klimatycznej i społecznej,
coraz większe znaczenie ma również energooszczędność, niskonakładowość oraz niskoemisyjność procesów produkcji. Są to cele, których
osiągnięcie jest niezbędne dla prowadzenia
zrównoważonej produkcji rolniczej. Osiągnięcie

tych celów wymaga zastosowania, w wielu wypadkach, nowej generacji maszyn i urządzeń rolniczych, nie tylko dla bezpośredniego przetwarzania pasz i żywności ale również wprowadzenia
innowacyjnych technologii uprawy, ochrony
i zbioru roślin, a także innowacyjnych metod
utrzymania i karmienia zwierząt gospodarskich.
Stosowanie takich technologii wymaga nowych,
niestosowanych dotychczas w praktyce rolniczej
rozwiązań technicznych oraz maszyn i urządzeń,
które uwzględnią wymagania precyzowane np.
przez:
· żywieniowe metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń w produkcji zwierzęcej;
· techniczne możliwości produkowania energii
z gazów zawartych w powietrzu wentylowanym z budynków inwentarskich;
· metody energetycznego zagospodarowania
biomasowych pozostałości poprodukcyjnych
i odpadów z rolnictwa oraz przetwórstwa
żywności i pasz;
13
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·

metody energooszczędnej i proekologicznej
uprawy, nawożenia, ochrony i zbioru roślin
uprawnych;
· doskonalenie metod produkcji i pasz;
· doskonalenie metod w przetwórstwie
rolno-spożywczym.
W pracy, na tle trendów rozwojowych technologii wytwarzania i przetwarzania żywności oraz pasz,
ukazano wybrane przykłady maszyn i urządzeń,
które ilustrują rozwiązania innowacyjne, będące re-

zultatem badań naukowych, prowadzonych w technice rolniczej. Zaprezentowane rozwiązania mają
na celu zapewnienie efektów, których osiągnięcie
legło u podstaw kreowania nowych technologii
produkcji rolniczej. Mają one na celu, ogólnie rzecz
ujmując, obniżenie kosztów produkcji, podniesienie
i utrzymanie wysokiego poziomu stabilnej jakości
produktu, przy zapewnieniu wysokiego stopnia
bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego.

Energy saving low-cost and low-emission food and feed production
and processing – a new generation of technical machines and devices
Professor Andrzej Myczko – Institute of Technology – Life Sciences in Falenty
Prof. Tadeusz Pawłowski – Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań
Professor Sylwester Świątkiewicz – National Research Institute of Animal Production, National Research
Institute, Kraków-Balice
Ph.D. Jacek Walczak – National Research Institute of Animal Production, National Research Institute, Kraków-Balice
The technology of food and feed production and
processing encompasses complex issues related
to agricultural production methods that undergo
continuous improvement. Until now, this was done
through the introduction of more and more efficient
innovative machines and equipment. Such change
was being brought about due to the ever-changing economic conditions and rising social expectations regarding not only the quantity but also the
quality of food products of agricultural origin and
the increasing demand for processed foods of high
quality. Due to the world’s climate and social policy,
such factors as energy efficiency, low production
costs and carbon efficiency of production processes
are becoming increasingly important. The achieve-
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ment of these objectives is essential to sustainable
agricultural production and in many cases requires
a new generation of agricultural machinery and
equipment for the processing of feed and food, the
introduction of innovative technologies of cultivation, protection and harvesting of plants, as well as
innovative methods of livestock breeding and nutrition. The use of such technologies requires new
technical solutions in machinery and equipment
which would enable to fulfill the requirements, e.g.:
· Nutritional strategies for reducing emissions
in animal production
· Technical possibilities of producing energy
from the gases contained in the air ventilated
from livestock buildings
· Methods of biomass energy production from
agriculture as well as food and feed processing residue and waste
· Energy-saving and environment-friendly
methods of cultivation, fertilization, protection and harvesting of crops
· Improving production and feed methods
· Improving the food processing methods
This article presents the background of development trends and technology of food and feed
processing and shows some examples of innovative
solutions in machines and equipment resulting from
research, conducted in agricultural technology.
The solutions presented are designed to provide
results, the achievement of which underlies the
creation of new technologies in agricultural production. They are aimed at reduction of production
costs as well as raising and maintaining a high level of product quality, while ensuring a high level of
safety for the society and the environment.

Kierunki badań naukowych warunkujące poprawę konkurencyjności krajowego sektora...

Integrowana produkcja roślin – korzyści i perspektywy
Prof. dr hab. Danuta Sosnowska – Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Dr hab. Zbyszek Zbytek, prof. PIMR – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji – PIB w Radzikowie
Integrowana Produkcja Roślin – dobrowolny system
produkcji żywności, podlegający rejestracji i czynnościom kontrolnym oraz wiążący się z koniecznością uzyskania przez producenta certyfikatu jakości
żywności, funkcjonuje w Polsce od lat 90-tych ubiegłego wieku. System opiera się na wykorzystaniu
w sposób zrównoważony postępu technicznego
i biologicznego w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin, przy zwróceniu szczególnej uwagi na ochronę
środowiska i zdrowie ludzi. Podstawowym elementem systemu jest stosowanie, zgodnie z Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE, zasad integrowanej ochrony roślin, obowiązujących
wszystkich profesjonalnych użytkowników środków
ochrony roślin od 1 stycznia 2014 roku. Dotyczą
one szczególnie priorytetu w wykorzystaniu metod
niechemicznych, które powinny być uzupełniane
stosowaniem pestycydów wówczas, gdy przewidywane straty ekonomiczne powodowane przez
agrofagi będą wyższe niż koszt zabiegów. Podstawą
integrowanej ochrony roślin jest monitoring, sygnalizacja i prognozowanie występowania chorób
i szkodników, a także profilaktyka. Jednym z działań
służących wdrożeniu ogólnych zasad integrowanej

ochrony roślin jest opracowanie metodyk. Na stronie internetowej MRiRW dostępne są metodyki integrowanej ochrony roślin dla 53 gatunków roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych i specjalnych,
grzybów jadalnych a także lasów.
Stosowanie systemu Integrowanej Produkcji
Roślin przynosi ogromne korzyści polskiemu rolnictwu, gdyż poprzez wprowadzanie zasad dobrej
praktyki ochrony roślin produkujemy bezpieczną
żywność, chronimy środowisko i zwiększamy bioróżnorodność, jak również zmniejszamy nakłady
na produkcję. Ogromnym wyzwaniem dla naukowców w najbliższych latach będzie opracowanie innowacyjnych metod ochrony roślin, które będą się
opierać na nowoczesnych metodach analitycznych
do badania pozostałości środków ochrony roślin,
metodach diagnostycznych do określania agrofagów i metodach hodowlanych do poszukiwania
źródeł odporności roślin oraz innowacyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych maszyn rolniczych
(w tym opryskiwaczy). Bardzo ważne będzie poszerzanie wiedzy i kwalifikacji producentów rolnych
w tym zakresie.

Integrated Plant Production – benefits and prospects
Professor Danuta Sosnowska – Institute of Plant Protection – National Research Institute in Poznań
Professor Piotr Sobiczewski – Research Institute of Horticulture in Skierniewice
Prof. Zbyszek Zbytek – Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań
Professor Jerzy H. Czembor – Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute in
Radzików
Integrated plant production – voluntary system of
food production, which subject to registration and
inspection operations and requires to obtain certification of food quality, operates in Poland since the
90s of the last century. System is based on the use
of sustainably technical and biological progress in
cultivation, fertilization and plant protection, paying particular attention on the protection of the
environment and human health. The main element
of the system is to use, in accordance with Directive
2009/128/EC of the European Parliament and of the
Council, principles of Integrated plant protection,
which are strictly applied by all professional users of
plant protection products from 1st January 2014. This
relates in particular priority in the use of non-chem-

ical methods, which will be complemented by the
use of pesticides in the predicted economic losses
caused by pests will be higher than the cost of treatments. Integrated plant protection based on monitoring, signalization and forecasting the occurrence
of diseases and pests as well as prevention. One of
the measures to implement the general principles
of Integrated plant protection are Guides. On the
website of Polish Ministry of Agriculture and Rural
Development are available 53 Guides of Integrated
plant protection for agriculture plants, vegetable,
fruit plants and special, edible mushrooms as well
as forests.
Use of Integrated plant production provides tremendous benefit to the Polish agriculture, because
15
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by applying the principles of good plant protection
practice we produce safe food, we protect the environment and increase biodiversity, as well as reduce expenditure on production. The big challenge
for scientists in the coming years will be develop
of innovative plant protection methods, which will
be base on modern analytical methods for test of

pesticide residue, on diagnostic methods for pests
determination, and breeding methods for searching
of sources of plant resistance, and innovative design solutions of agricultural machinery, including
sprayers. It would be very important to broaden the
knowledge and qualifications of agricultural producers in this area.

Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, dr hab. Jacek Walczak
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Kraków Balice
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat funkcjonowania,
WPR przeszła daleko idące przeobrażenia z jednej strony realizując cele zawarte w założycielskim
Traktacie Rzymskim, z drugiej wyznaczając nowe
kierunki działań, warunkowane zmieniającymi się zarówno czynnikami wewnętrznymi UE, jak i sytuacją
globalną. Pierwszoplanowym celem WPR po 2013r.,
pozostaje bezpieczeństwo żywnościowe. W warunkach gospodarki otwartej, samowystarczalność
Polski pod względem surowców pochodzenia zwierzęcego można aktualnie uznać za stabilną i wystarczającą. Świadczy o tym rosnący poziom eksportu
tych produktów. Doświadczenia z minionych lat
związane z globalnymi perturbacjami cen i podaży
materiałów paszowych, czy przewidywany przez BŚ,
przeszło 80% wzrost zapotrzebowania na surowce
zwierzęce do 2030 r., a także ograniczenia wynikające
z pozostałych celów WPR, jak wysoka jakość surowców, bioróżnorodność, stan środowiska naturalnego,
zmiany klimatu, mogą znacząco modyfikować bezpieczeństwo żywnościowe. Nie mniej istotnym celem WPR jest bezpieczeństwo samej żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Wyzwaniami w tym
względzie mogą być zredukowany poziom bioróżnorodności, a także pojawienie się nowych jednostek
chorobowych, jak choćby ASF, związanych ze zmianami klimatu.
Z bezpieczeństwem, nierozerwalnie wiąże się
zagadnienie jakości. Mimo najwyższego światowego statusu jakości unijnych produktów zwierzęcych, pod uwagę wziąć należy potrzeby wynikające
ze stanu zdrowia społeczeństwa w kontekście wpływu diety na zapadalność na tzw. choroby cywilizacyjne. Schorzenia układu naczyniowo-sercowego,
otyłość, choroby nowotworowe, to tylko przykłady
dla których zwalczania muszą znaleźć się rozwiązania w zakresie dedykowanych surowców zwierzęcych o charakterze nutraceutyków. Z drugiej strony
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nadal rozwijać należy produkcję ekologiczną, systemy jakości produkcji, a także inne strategie opisane
w Zielonej księdze w sprawie jakości produktów rolnych, czy Pakiecie jakościowym KE.
Jednym z nich jest poprawa dobrostanu zwierząt
poprzez utrzymanie w ponadnormatywnych warunkach i certyfikowanie takiej produkcji. Dobrostan
stanowi przy tym jeden z elementów wchodzących
w zakres korzyści pod względem dostarczania przez
rolnictwo dóbr publicznych, będących wiodącym założeniem zreformowanej WPR. W aspekcie systemów
jakości żywności rozpatrywać należy możliwości
łączenia działań w zakresie zwiększenia bioróżnorodności, tak zwierząt gospodarskich, jak i dzikich
gatunków (Natura 2000), powiązanych ze wzrostem
znaczenia TUZ (greening) i wsparcia małych gospodarstw rodzinnych. Innym z celów WPR o podobnej naturze jest ochrona środowiska, szczególnie
istotna wobec obserwowanego systematycznie
wzrostu skali i koncentracji produkcji zwierzęcej.
Oddziaływania na środowisko naturalne biogenów
takich jak azot i fosfor, czy emisje amoniaku i odorów, są poważnym wyzwaniem dla technologii, ale
również kosztów produkcji zwierzęcej. Jeszcze trudniejsza sytuacja rysuje się na gruncie wyznaczonych,
nowych celów klimatycznych WPR. Emisje z fermentacji jelitowej przeżuwaczy oraz przechowywania nawozów naturalnych stanowią tu główne źródło GHG,
a ich redukcja do wyznaczonych przez UE na 2030 r.
progów, jest złożonym i kosztownym działaniem.
Przyszłościowym wyzwaniem będzie adaptacja
chowu do zmian klimatu w tym ograniczeń w bazie
paszowej oraz zachowania autonomii środowiska
budynków inwentarskich. Zasygnalizowana powyżej problematyka uwarunkowań rozwoju produkcji
zwierzęcej, jednoznacznie wskazuje na duże znaczenie badań naukowych dla skutecznej realizacji wyznaczonych celów WPR.
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Determinants of the developments in animal production under CAP
Professor Eugeniusz Herbut, Ph.D. Jacek Walczak
The National Research Institute of Animal Production in Balice
During the several decades it has been in operation, the CAP (Common Agricultural Policy) has
undergone far-reaching changes; on the one
hand implementing the objectives contained in
the Treaty of Rome, and – on the other – evolving
to embrace new activities determined by both
changing internal EU factors and by the global
situation. However, the primary objective of the
CAP today is still the security of EU food supplies.
In an open economy, the self-sufficiency of Poland
in terms of animal products can now be deemed
to be stable and sufficient, a fact supported by the
growing level of exports of these products. The
experience of the past associated with global fluctuations in prices and supplies of fodder materials,
or a huge future growth in demand (more than
80%) for animal products envisaged by the World
Bank by 2030, as well as limitations stemming from
other objectives of the CAP, such as high quality
animal products, biological diversity, the state of
the natural environment, or climatic changes, can
all significantly impact on food security. A no less
important objective of the CAP is the security of
the food supply itself throughout the entire food
chain. The challenges in this area may include
reducing the level of biological diversity, or the
emergence of new diseases such as ASF, connected
with climate change. The issue of security is inseparably linked with the issue of quality. Despite EU
animal products meeting the highest world food
standards, the needs stemming from the community’s health status in terms of the impact of diet
on the incidence of so-called life-style diseases, are
increasing. Cardiovascular diseases, obesity, or neoplastic diseases, are just some examples of health
problems for which solutions must be found, in the
form of dedicated animal products to be used as
nutraceuticals. Again, more organical production
methods, product quality systems, and other strategies described in the Green Paper on agricultural product quality, or in the “Quality package for
food and agricultural products” adopted by the
European Commission, should also be developed.
One of these strategies is to improve the welfare of livestock animals by maintaining them in
above-standard conditions and to certify such production (welfare labelling). The welfare of animals
is therefore one of the main elements generating

benefits in terms of providing public goods, which
is a leading rationale for the reformed CAP. Within
the area of food quality systems, the possibilities of
combining activities aimed at increasing the biological diversity of both livestock animals and wild
species (Natura 2000), linked with the increased importance of grassland areas (greening), along with
the support for smart agriculture and family farms,
should also be explored. Another objective of the
CAP is the protection of the environment, particularly essential in the light of the permanently noted
systematic increase in the scale and concentration
of animal production. The effects exerted on the
environment by nutrients such as nitrogen and
phosphorus, as well as by ammonia and odours
emissions, are serious challenges in terms of technology and the costs of animal production. In addition, there is the more difficult problem concerning
the newly determined emission targets enshrined
in the CAP. The emissions from gastrointestinal
fermentation of ruminants, as well as storage of
natural fertilizers, constitute the main sources of
GHG and their reduction to the thresholds agreed
by the EU by 2030, represent a complex and expensive activity. A future challenge will also involve the
adaptation of animal production to changes in the
climate, including limiting the fodder base, and
maintaining the autonomy of the environment in
the livestock buildings. The above-outlined set of
issues regarding the determinants for the development of animal production, unambiguously indicate the major importance of scientific research
for the effective implementation of the objectives
enshrined in the CAP.
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Kierunki rozwoju produkcji roślinnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej –
uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne.
Prof. dr hab. Edward Arseniuk – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Dr Tadeusz Oleksiak – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Wspólna Polityka Rolna [WPR] pojmowana jako ogół
działań na rzecz rolnictwa stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności Unii Europejskiej.
W ciągu ponad 50 lat funkcjonowania UE zmieniały
się cele i mechanizmy sterowania produkcją rolniczą, ale podstawowym celem pozostawała produkcja żywości i poprawa wydajności rolnictwa.
Z upływem czasu pojawiały się nowe wyzwania
do których obecnie należą: bezpieczeństwo żywnościowe rosnącej populacji świata, dostosowanie
metod produkcji do zmieniającego się klimatu,
dbałość o środowisko, zachowanie różnorodności
biologicznej oraz zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi.
We wczesnych latach funkcjonowania WPR priorytetem była ilość produkowanej żywności, co osiągano głównie poprzez intensyfikację nawożenia
i chemizację rolnictwa. W ostatnich latach większy

nacisk kładzie się jednak na jakość produktów oraz
ochronę środowiska. Wyraźne są oznaki stagnacji
w plonowaniu. Aby zapewnić wyżywienie dla ludzi na całym świecie do 2050 r. produkcję żywności
należy podwoić. Wzrost produkcji musi uwzględniać ograniczenia we wcześniej preferowanych nawożeniu mineralnym i chemicznej ochronie roślin.
Jednocześnie wzrasta znaczenie postępu biologicznego i technicznego w rolnictwie. Osiągnięcie założonego celu będzie wymagało w Polsce i w innych
państwach UE szerszego wprowadzania innowacji
do rolnictwa, ułatwienia komunikacji i współpracy
między nauką, praktyczną hodowlą, służbami doradczymi i rolnikami. Pozwoli to na dalszy wzrost
potencjału plonowania, jego wartość technologiczną i pełniejsze wykorzystanie poprzez zniwelowanie
barier między wynikami badań a praktyką rolniczą.

Directions of development of plant production under the framework of the
Common Agricultural Policy of the European Union – environmental and
economic prerequisites
Professor Edward Arseniuk – Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute,
Radzikow
Ph.D. Tadeusz Oleksiak – Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Radzikow
The Common Agricultural Policy (CAP) has been defined as the system for supporting farm incomes by
maintaining agricultural prices at agreed levels and
it still is a field of basic activities, as well as controversies among member countries of the European
Union (EU). Over more than 50 years of the EU activity the basic goal of the CAP – food production
and improvement of agricultural productivity – has
been remained the same. With the elapsing time
new challenges have been appearing. At present
these are the following: food security for the enlarging human population worldwide, adjustment
of agricultural production methods to ongoing climate changes, concern about natural environment,
conservation of biodiversity and sustainable use of
natural resources.
In the early years of the CAP its major priority
was focused to produce enough food for societies
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of the EU member states. The food, feed and fiber
production in the past decades was achieved mainly by chemical means, i.e. an extensive use of fertilizers and pesticides. In recent years emphasis had
been put on quality of agricultural products and
on natural environment protection against a variety of pollutants. Crop yields remain rather stagnant.
To secure enough food for the whole global population its quantity by 2050 needs to be doubled. The
enlargement of food production needs to be done
with respect to reduction of chemical means, i.e. fertilizers and pesticides, etc., for agricultural production. Instead, innovations in agriculture are to be
employed. The increment could be achieved by the
use of biological potential and genetical crop resources. Also other issues, like collaboration among
researchers, breeders, advisers and farmers, etc., are
discussed in the paper.

SESJA PANELOWA II :: PANEL SESSION II
Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Polsce – możliwości i bariery
Integrated development of rural areas in Poland – opportunities and barriers
Obszary wiejskie strukturalnie zróżnicowane – kierunki przemian
Dr hab. Monika Stanny – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Rosner – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk w Warszawie
Integracja Polski z UE umożliwiła zintensyfikowanie
procesów modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa
oraz podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności
obszarów wiejskich. Jednakże czy pozytywne zmiany, jakie widzimy „gołym okiem”, przekładają się
na trwały rozwój obszarów wiejskich?
Rozwój obszarów wiejskich jest uzależniony
od wielu różnorodnych czynników. Zazwyczaj uwidaczniają się one w długim procesie, w którym z jednej strony pozytywne elementy wpływu wzajemnie
się kumulują i dany obszar odznacza się relatywnie
wysokim poziomem rozwoju, wielofunkcyjną strukturą gospodarczą, zrównoważonym rynkiem pracy
i korzystną charakterystyką społeczną mieszkańców, a z drugiej strony pewne czynniki „wymywają”
potencjał rozwojowy, drenują i prowadzą do stagnacji, co przekłada się na niskie wskaźniki oceny
poziomu rozwoju, niekorzystne struktury społeczno-gospodarcze na danym obszarze. To równoczesne występowanie dwóch przeciwstawnych sobie
tendencji, w efekcie prowadzi do rozwarcia nożyc
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i wy-

stępowania jego polaryzacji. Jednak rozwój zawsze
będzie się polaryzował. Poszukiwać więc trzeba
instrumentów, które będą tę polaryzację zacierały,
pamiętając że istotna jest równość szans, a nie równość wyników.
Badając rozkład przestrzenny poziomu rozwoju
pojawia się pytanie o wewnętrzne zróżnicowanie
obszarów wiejskich z punktu widzenia jego struktury społeczno-gospodarczej. Odpowiedź na nie
pozwala na identyfikację słabych i mocnych stron
strukturalnie zróżnicowanych obszarów wiejskich,
określenie istotnych przewag konkurencyjnych
w układzie terytorialnym oraz zdefiniowanie możliwych kierunków rozwoju dla poszczególnych typów gmin charakteryzujących się określoną kompozycją struktur społeczno-gospodarczych.
W prezentacji wykorzystano badania prowadzone we współpracy przez Fundację Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Instytut Rozwoju
Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach
wieloletniego projektu pn. „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”.

Rural areas structurally different – trends of changes
Ph.D. Monika Stanny – The Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences in
Warsaw
Professor Andrzej Rosner – The Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences in
Warsaw
The Polish integration with the EU enabled the
intensification of the modernization processes
and the restructuring of agriculture as well as the
improvement of the competitiveness and attractiveness of rural areas. However, does the positive
changes that we see with the “naked eye” translate
into sustainable rural development?
The development of rural areas is dependent
on many different factors. They usually become visible in a long process in which on the one hand the
positive elements of influence mutually cumulate
and a given area is characterized by a relatively high

level of development, multifunctional economic
structure, balanced labor market and a favorable
social characteristic of the residents, whereas on the
other hand, certain factors “wash out” the development potential, drain and lead to stagnation, which
results in the low rates of the development level assessment, unfavorable socio-economic structures
of a given area. This simultaneous existence of two
opposing tendencies leads to the opening of scissors
of socio-economic development and its polarization.
However, the development will always be polarized.
We need to look for instruments which will efface this
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polarization, having in mind that equal opportunities
and not equal results are essential.
Studying the spatial distribution of the level of
development raises a question of internal differentiation of rural areas from the socio-economic
structure point of view. Finding the answer allows
for the identification of strengths and weaknesses
of structurally diverse rural areas, identifying the
important competitive advantages in the territorial
system and defining possible directions of develop-

ment for different types of municipalities characterized by a specific composition of socio-economic
structures.
In the presentation, the study conducted
in cooperation with the European Fund for the
Development of Polish Villages Foundation and the
Institute of Rural and Agricultural Development of
the Polish Academy of Sciences within a long-term
project “Monitoring of rural areas development”
was used.

Przedsiębiorczość w procesach dywersyfikacji działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich
Prof. dr hab. Marek Kłodziński- Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
Dr Iwona Nurzyńska – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
Nagromadzenie niekorzystnych zjawisk społeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich w Polsce,
w tym wadliwa struktura czynników produkcji,
malejąca rola rolnictwa, jako źródła utrzymania,
niezagospodarowane nadwyżki siły roboczej, czy
dysparytet dochodowy zmuszają do poszukiwania
rozwiązań ukierunkowanych na kreowanie źródeł pozarolniczego dochodu. Przedsiębiorczość
to obszar zainteresowania wielu polityk publicznych, w tym polityki regionalnej, konkurencyjności, rynku pracy czy rozwoju obszarów wiejskich.
Podejmowane w ramach tych polityk działania
powinny być ukierunkowane na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, oraz obejmować instrumenty finansowe i pozafinansowe mające na celu
tworzenie podmiotów gospodarczych i ich rozwój
w kolejnych fazach życia przedsiębiorstwa. W przypadku tworzenia przedsiębiorstw na obszarach
wiejskich, ze względu na specyfikę i odmienne
warunki społeczno-ekonomiczne od tych panujących w mieście, wspieranie przedsiębiorczości
i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, wymaga szczególnego doboru instrumentów pomocy.
Wspólna Polityka Rolna i fundusze ją finansujące,
szczególnie Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, oferują szerokie in-

strumentarium wsparcia ukierunkowane między
innymi na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
i dywersyfikację źródeł dochodu rodzin rolniczych,
jak i tworzenie warunków sprzyjających aktywności
gospodarczej na wsi.
Artykuł ma celu wskazać na rolę i znaczenie
państwa w kształtowaniu sprzyjających warunków
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich w Polsce, w tym znaczenie
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w tych
procesach. Autorzy argumentują, że zaangażowanie państwa jest niezbędne dla tworzenia warunków brzegowych zachęcających do aktywności
gospodarczej na obszarach wiejskich. Inny jednak
będzie zestaw instrumentów sprzyjających budowie postaw przedsiębiorczych, a odmienne instrumenty pomocy adresowane do przedsiębiorców
wchodzących i działających już na rynku. W oparciu
o analizę literatury przedmiotu, dane statystyki publicznej i monioringu programów rozwoju obszarów wiejskich oraz wyniki badań własnych, autorzy
przedstawiają skuteczność polityk publicznych
w obszarze tworzenia warunków sprzyjających
przedsiębiorczości i dywersyfikacji gospodarczej
na obszarach wiejskich w Polsce.

Entrepreneurship in the process of diversification of economic in rural areas
Professor Marek Kłodziński – Institute of Rural and Agricultural Development PAof S in Warsaw
Ph.D. Iwona Nurzyńska – Institute of Rural and Agricultural Development PAof S in Warsaw
Accumulation of negative socio-economic phenomena in rural areas in Poland, including adverse
structure of production factors, decreasing role of
agriculture as a source of income, unused labor re20

sources and income disparity, make one search for
solutions which contribute to generating non-farm
incomes. Entrepreneurship stays in a focus center
of many public policies, including regional policy,
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competition and labor market policies as well as rural development policy. Public programs and policy
measures shall be targeted at developing and promoting entrepreneurial attitudes as well as include
financial and non-financial instruments aimed at
creation of businesses and their further development in the subsequent phases of their business life.
The Common Agricultural Policy of the European
Union, particularly the European Agricultural Rural
Development Fund, offers a range of support measures targeted, inter alia, at creation of quality offfarm jobs, diversification of sources of income of
farmer family households and improving conditions
for running business in rural areas.
The article explores the role and importance of
the state intervention in the process of creating favorable conditions and entrepreneurial framework

for businesses in rural areas, including the role of the
Common Agricultural Policy of the European Union
in this process in Poland. The authors argue that the
state engagement and public intervention are necessary to create framework conditions encouraging undertaking economic activities in rural areas.
However, the set of instruments targeted at promoting and developing entrepreneurial attitudes shall
be different from the measures and tools addressing
needs of the businesses entering the market and already operating on the market. Based on the analysis of literature, public statistics and monitoring
date of rural development programs as well as own
research the authors will present the effectiveness
of public policies and their impact on creating favorable entrepreneurial environment and economic diversification in the Polish rural areas.

Przedsiębiorczość w procesach dywersyfikacji działalności gospodarstw rolnych
Prof. dr hab. Adam Czudec – Uniwersytet Rzeszowski
Dr Dariusz Zając – Uniwersytet Rzeszowski
Jednym z warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jest angażowanie coraz
większej liczby rolników w proces łączenia prowadzenia gospodarstwa rolnego z podejmowaniem
pozarolniczej działalności gospodarczej opartej
na wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego. Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników
znajduje w związku z tym wsparcie w ramach instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej UE i programów
krajowych, zgodnie z rządową „Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata
2012-2020”.
Mając powyższe na uwadze podjęto próbę
oceny stanu pozarolniczej aktywności rolników
w Polsce. Jako cel opracowania przyjęto określenie
skali i przyczyn regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej
rolników, przy czym jako formy takiej działalności
przyjęto sprzedaż bezpośrednią produktów rolniczych przez rolników, działalność agroturystyczną
i produkcję rolniczą metodami ekologicznymi.
Badania przeprowadzono na podstawie analizy danych statystycznych, w tym wyników
Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku, a także
z wykorzystaniem badań ankietowych wśród rolników (próba 210 gospodarstw).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono m.in. duże regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej rolników, przy czym największe różnice
występowały w przypadku odsetka gospodarstw
ekologicznych w ogólnej liczbie gospodarstw rol-

nych (współczynnik zmienności 125,5%), mniejsze
w przypadku odsetka gospodarstw agroturystycznych (współczynnik zmienności – 70,9%), najniższe
zaś różnice międzyregionalne dotyczyły odsetka
gospodarstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią (współczynnik zmienności – 28,8%). Relatywnie
słabe zaawansowanie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej rolników charakteryzowało
głównie województwa Polski południowo-wschodniej (podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie),
mimo że są to regiony, które charakteryzują się cechami motywującymi do rozwoju takiej działalności
ze względu na niską towarowość rolnictwa i wysoki
udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej ich
powierzchni.
Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród
rolników prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą w tych trzech województwach wynika, że największą korzyścią z takiej działalności
jest wzrost dochodów gospodarstwa domowego,
a także poprawa warunków życia rodziny. Z opinii
rolników wynika także, że nieco mniejsze, ale wciąż
istotne znaczenie ma w tym przypadku poprawa
wykorzystania majątku gospodarstwa rolnego.
Natomiast rolnicy nie dostrzegają większych korzyści z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dla obszarów wiejskich, bo z ich opinii
wynika, że taka działalność w niewielkim stopniu
przeciwdziała wyludnianiu się wsi, czy służy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i wspieraniu rozwoju tradycji wiejskich.
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Nonfarming entrepreneurship in the farm activity diversification process
Professor Adam Czudec – University of Rzeszów
Ph.D. Dariusz Zając – University of Rzeszów
One of the provisions of sustainable development
of agriculture is attracting more and more farmers
to the process of coupling traditional farming with
nonfarming economic activities that hinge on the
farm household resources. In this sense, the farmers’ nonfarming economic activity has already been
recognized an instrument of both the EU Common
Agricultural Policy and domestic programs as a part
of the government “Strategy of sustainable rural development, agriculture and fisheries in 2012-2020”.
With regard to the above, the authors of the research attempt to assess the state of the farmers’
nonfarming activity in Poland. The main objective
is to assess the scale and reasons of the regional diversity in the level of farmers’ nonfarming economic
activity development. Direct sale of farm produce
by farmers, agritourism and organic farming have
been focused on.
For the sake of the above research, an analysis of
the statistical data, including the 2010 Agricultural
Census, and surveys of farmers (the 210 farm household sample) have been conducted.
The findings of the research show, among others,
high regional diversification of the development
level of farmers’ nonfarming activity: the highest
discrepancy was observed in the case of the percentage of organic farms in the total number of
farms (coefficient of variation 124,5%), less intense

were accounted in the case of the share of agritourism farm households (coefficient of variation 70,9%),
whereas the lowest regional differences were recorded for the farm households holding its own
direct sales scheme of farm produce (coefficient of
variation 28,8%). Relatively low development rate
of farmers’ nonfarming economic activity was characteristic of the south-east provinces of Poland (i.e.
Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie) despite
the fact that these regions have traits facilitating
such activity like the low marketability of agriculture
and the high share of legally protected areas in the
general land surface.
Another important finding which results from
the surveys conducted among the farmers running
nonfarming economic activity is that the highest
advantages of such activity are rise in farm household income and improvement of the farm family
living standard. According to the surveys, the improved use of the farm household resources is less
important, yet still relevant, in this respect. However,
farmers found it difficult to observe any advantages
of nonfarming economic activity in rural areas, as
they claimed it could hardly counteract the trends
of rural desertification, preservation of cultural heritage or provide support for development of rural
customs and traditions.

Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej
Polityki Rolnej – założenia teoretyczne
Prof. dr hab. Jerzy Bański – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
Różnorodność wiejskich obszarów pod względem
ekonomicznym, społecznym, kulturowym i przyrodniczym stwarza dogodne warunki do różnicowania ich kierunków rozwoju. Dlatego w pełni
uzasadnionym jest indywidualne podejście do poszczególnych typów obszarów wiejskich, na przykład reprezentujących określone funkcje gospodarcze. Wspólna Polityka Rolna powinna, zatem
w zakresie kształtowanych programów i interwencji
odpowiadać na potrzeby regionów lub obszarów
funkcjonalnych, które wyróżniają się specyficznymi cechami. W tym kierunku zmierzają właśnie założenia obecnego okresu programowania, w których większą uwagę zwraca się na regionalizację;
choć PROW 2014-2020 będzie nadal programem
horyzontalnym. Regionalizację osiągnie się dzię22

ki uwzględnieniu konkretnych potrzeb regionów
w wyniku ustalenia przez te jednostki terytorialne
kryteriów wyboru odpowiednich programów.
Regionalizacja Wspólnej Polityki Rolnej wynika z nowego paradygmatu odnoszącego się
do rozwoju regionów w krajach Unii Europejskiej.
Chodzi w nim przede wszystkim o mądry wybór
priorytetowego sektora, który stwarza najlepsze
możliwości dla rozwoju regionu i koncentrowanie
działań w jego obrębie. Taki schemat ma zwiększyć
efektywność wydatkowania publicznych środków.
Wybór „inteligentnej specjalizacji” regionalnej ma
wynikać z analizy mocnych stron regionu i jego najsilniejszych potencjałów, a jej efektem ma być innowacyjność i rozwój oparty na wiedzy, wspierany
inwestycjami w sektorze prywatnym.
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Idea regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej stwarza możliwość opracowania modelowych rozwiązań odpowiadających na oczekiwane przekształcenia obszarów wiejskich, które pozwolą zwiększyć
efektywność realizowanych programów. Modele
takie można konstruować na podstawie analiz
statystycznych i metod społecznych uwzgledniających partycypację instytucji lokalnych i regionalnych. Wydaje się też, że modele przekształceń
obszarów wiejskich powinny odnosić się bardziej
do określonych obszarów funkcjonalnych niż regionów administracyjnych. Obszary funkcjonalne charakteryzują się bowiem określonymi cechami, które
wyróżniają je spośród szerokiego spektrum obszarów wiejskich; natomiast regiony są wewnętrznie

zróżnicowane. Wybór obszarów funkcjonalnych
powinien jednak uwzględniać regionalne lub ponadregionalnych struktury (zespoły sąsiadujących
regionów), co pozwoli odpowiedzieć na konkretne
potrzeby i oczekiwania władz regionalnych i lokalnej społeczności. Według takiego założenia każdemu typowi funkcjonalnemu można zaproponować
wykorzystanie najbardziej właściwych programów
tematycznych PROW 2014-2020. Każdy model powinien zawierać takie działania priorytetowe, które
będą wpisywały się najkorzystniej w osiąganie celów nadrzędnych, czyli: poprawę konkurencyjności
rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami
naturalnymi i zrównoważony rozwój terytorialny
obszarów wiejskich.

Transformation models of rural areas under regionalization of the Common
Agricultural Policy – theoretical assumptions
Professor Jerzy Bański – Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences – Warsaw
Diversity of rural areas in economic, social, cultural
and natural terms generates favorable conditions
for differentiating their development orientation.
Therefore, an individual approach towards particular types of rural areas is justified in all respects.
The Common Agricultural Policy is thus expected – via implemented programmes and interventions – to adequately respond to the needs of
regions or functional areas, which are distinct for
specific characteristics. Assumptions of the current
Programming Period support such attitude, as more
attention is paid to regionalization, although the
RDP 2014-2020 remains a horizontal programme.
Regionalization will be achieved by considering
actual needs of regions as a result of determining
the selection criteria concerning appropriate programmes by these territorial units.
Regionalization of the Common Agricultural
Policy results from the new paradigm relating
to regional development in the European Union.
This notion assumes the wise choice of a priority
sector, that creates the most desired opportunities
for the development of a region and concentrating
actions within its borders. The selection of a regional “smart specialization” is intended to result from
the analysis of regional strengths and its strongest
potentials, hence the effect will be innovation and
knowledge-based development, supported by investments in a private sector.
The idea of regionalization within the Common
Agricultural Policy initiates the possibility of establishing model solution corresponding to the expected transformation of rural areas, which would allow
for increasing the effectiveness of implemented
programmes. Such models can be constructed bas-

ing on statistical analysis and social methods taking
into account participation of local and regional institutions. It also seems that the transformation models of rural areas should to a greater extent relate
to defined functional areas rather than administrative regions. Functional areas are characterized by
certain features that distinguish them from a broad
spectrum of rural areas, whereas regions tend to be
internally diverse. However, the selection of functional areas should take into consideration regional
or supra-regional structures (groups of bordering
regions), which will respond to particular needs as
well as expectations of regional authorities and local community. According to such assumption, each
functional type can be offered implementation of
the most appropriate thematic programmes within the RDP 2014-2020. Each model should include
such priority actions that will preferably contribute
to achieving the key objectives, namely: fostering
the competitiveness of agriculture, ensuring the
sustainable management of natural resources and
balanced territorial development of rural areas.
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Infrastruktura gospodarcza, techniczna warunkiem zrównoważonego rozwoju
Dr. hab. Eymontt Andrzej, prof. ITP – Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach
Prof. dr hab. inż. Wierzbicki Krzysztof – Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach
Infrastrukturę gospodarczą Dziembowski [1985]
określa jako zespół urządzeń trwałego użytku stwarzających na ograniczonym przestrzennie terenie
podstawę funkcjonowania zakładów i instytucji zaliczanych do bezpośrednio produkcyjnych działów
gospodarki narodowej, zapewniających ponadto
odpowiednie warunki życiowe ludności.
Analizując sformułowaną przez Dziembowskiego
[1985] definicję oraz przyjętą przez Komisję
Europejską i umieszczoną w opracowaniu „2013
Guide to Social Innovation”, stwierdzającą, że innowację społeczną stanowi rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usług, modeli) w celu
zaspokojenia potrzeb społecznych i tworzenia
nowych relacji społecznych i współpracy, można
dostrzec zbieżności celów między ww definicjami
dotyczącymi funkcji jaką w rozwoju społeczeństwa

odgrywa infrastruktura gospodarcza. Innowacje
te wg KE są procesem, w którym wyróżnia się cztery
działania:
a) Identyfikacja nowych (niezaspokojonych),
niedostatecznie
spełnionych
potrzeb
społecznych,
b) Rozwój nowych rozwiązań w odpowiedzi
na te potrzeby społeczne,
c) Ocena skuteczności nowych rozwiązań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych,
d) Upowszechnienie skutecznych innowacji
społecznych.
Nie ulega wątpliwości, że można wymienić cały
szereg istotnych potrzeb społecznych na obszarach
wiejskich w kontekście ww definicji KE, dotyczących
infrastruktury technicznej warunkujących jednocześnie zrównoważony rozwój.

Economic and technical infrastructure as a prerequisite for sustainable development
Prof. Eymontt Andrzej – Institute of Technology and Life Sciences
Professor Wierzbicki Krzysztof – Institute of Technology and Life Sciences
Economic infrastructure Dziembowski [1985] defines as a set of devices durables posing on a limited
territory basis for the functioning of spatially complex undertakings and institutions belonging to the
directly productive sectors of national economy,
providing furthermore suitable living conditions of
the population.
Analyzing formulated by Dziembowski [1985]
the definition and adopted by the European
Commission and placed in the document “2013
Guide to Social Innovation”, stating that social inno-
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vation is the development and implementation of
new ideas (products, services and models) to meet
social needs and create new social relations and cooperation, one can see the convergence between
the above definitions relating to the function they
play in the development of society and economic
infrastructure. These innovations, in accordance
with European Commission, are the process by the
which distinguishes four actions:
a) Identification of new (unmet) needs that are
not fulfilled social needs,
b) Development of new solutions in response
to these societal demands,
c) Evaluation of the effectiveness of new solutions aimed at satisfying social needs,
d) Dissemination of effective social innovations.
There is no doubt that you can replace a whole
range of important social needs in rural areas in
the context of the above definition of the EC, concerning the technical infrastructure and at the same
time determining sustainable development.

SESJA PANELOWA III :: PANEL SESSION III
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju różnych kierunków produkcji rolniczej
oraz ich wpływ na środowisko naturalne i standardy jakościowe produkcji
Conditions and prospects of development of the various fields of agricultural
production and their impact on the environment and quality standards of production
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce
Prof. dr hab. Edward Majewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Henryk Runowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podejmując dyskusję na temat uwarunkowań rozwoju sektora rolnictwa w Polsce przyjmujemy najbardziej ogólną definicję rozwoju jako „proces przemian prowadzący do osiągnięcia lepszego, bardziej
zaawansowanego stanu” [Wikipedia]. Kluczowym
dla identyfikacji czynników kształtujących warunki
dla procesu przemian, a przede wszystkim określenia ich znaczenia jest odpowiedź na podstawowe
pytanie – jaki model rolnictwa przyszłości uznajemy
za lepszy od obecnego? Można tu wskazać na trzy
podstawowe wizje sektora rolnictwa (modele):
a. rolnictwo wysoko produktywne (z wysoką intensywnością produkcji);
b. rolnictwo zgodne z paradygmatem Trwałego
Rozwoju (w określonych granicach intensywności);
c. rolnictwo „niszowe” – z dominacją systemów
produkcji zapewniających specyficzną jakość w rozumieniu konsumenta (ekologiczne, podwyższonego dobrostanu zwierząt, itp.).
Procesy rozwojowe w rolnictwie należy uznać za
obiektywne, w tym znaczeniu, że dokonują się samoistnie, z wykorzystaniem sił wewnętrznych sektora i pod wpływem zmian zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym i rynkowym. Jednakże,
szeroki zestaw instrumentów polityki gospodarczej,
a w szczególności rolnej, umożliwia wpływanie
na ich kierunek i tempo, uwzględniając występowanie sił sprzyjających i nie sprzyjających odpowied-

nio ukierunkowanym przemianom. Te „siły” grupujemy w kilku wymiarach:
· technologicznym,
· ekonomicznym,
· polityczno-prawnym,
· społeczno-kulturowym,
· środowiskowym.
Ogólny kontekst dla procesów rozwojowych
w rolnictwie polskim tworzy ponadto wymiar relacji międzynarodowych, na który składają się między
innymi:
- rosnące tempo przyrostu produkcji rolniczej
w niektórych krajach przy stagnacji produkcji w Unii
Europejskiej;
- międzynarodowe porozumienia handlowe
(USA – UE, WTO, inne) prowadzące do liberalizacji
rynków rolnych i wzmocnienia sił konkurencyjnych;
- silnie prośrodowiskowa polityka gospodarcza
(w tym rolna) Unii Europejskiej;
- zmniejszające się zasoby ziemi uprawnej, prognozowany wzrost liczby ludności oraz znaczący wzrost zapotrzebowania na żywność w skali
globalnej.
Wyzwania, wobec których staje współcześnie rolnictwo Polski skłaniają do podjęcia debaty
na temat kierunku jego rozwoju z uwzględnieniem
aspektów strukturalnych, efektywnościowych
i jakościowych.

Economic and organizational aspects of development of Polish agriculture
Professor Edward Majewski – Warsaw University of Life Sciences
Professor Henryk Runowski – Warsaw University of Life Sciences
Undertaking discussion on the conditions for the
development of the agricultural sector in Poland we
accept the most general definition of development
as „the process of change leading to the achievement of a better, more advanced state” [Wikipedia].
The key to identifying the factors shaping the
conditions for the transformation process and,
above all, determining their significance is the answer to the fundamental question – what the future

model of agriculture we consider to be better than
the present? Three basic visions of agriculture (models) can be suggested:
a. highly productive agriculture (characterized
by a high intensity of production);
b. agriculture in line with the paradigm of
Sustainable Development (within certain limits of
intensity);
c. “niche” agriculture – with the dominance of
25
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production systems ensuring specific quality within
the meaning of consumers (e.g. ecological, upgraded animal welfare standards, etc.).
The development processes in agriculture should
be regarded as objective, in the sense that they take
place spontaneously, using the internal forces of the
sector but influenced by changes in the macroeconomic and market environments. However, a broad
set of economic policy instruments, agricultural
policy in particular, allows to influence the direction
and pace of these processes, taking into account
the existence of forces favorable and not favorable
to targeted changes. These “forces” are grouped
into several dimensions:
· technological,
· economic,
· political and legal,
· socio-cultural,
· environmental.

The overall context for development processes
in Polish agriculture is created by a dimension of international relations, which include among others:
- increasing rate of growth of agricultural production in some countries and stagnating production in the European Union;
- international trade agreements (USA – EU, WTO,
etc.) leading to the liberalization of agricultural markets and strengthening competition on agricultural
and food markets;
- strongly pro-environmental economic policies
(including CAP) of the European Union;
- decreasing area of agricultural land, the projected population growth and a significant increase
in demand for food globally.
Undoubtedly Polish agriculture faces challenges, that should lead to a debate on the direction of
its development, in which structural, efficiency and
quality aspects should be taken into account.

Konkurencyjność polskiego rolnictwa, a stan i potencjalne zmiany
środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich
Prof. dr hab. Wiesław Dembek, dr Hubert Piórkowski – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Prof. dr hab. Wojciech Ziętara – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej IERiGŻ – PIB
Celem pracy jest ustalenie, czy wymogi związane
z konkurencyjnością polskiego rolnictwa mogą mieć
wpływ na stan i zmiany środowiska przyrodniczego. Realizując ten cel przyjęto hipotezę badawczą,
iż wymogi związane z koniecznością wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa stoją generalnie
w konflikcie z ochroną środowiska przyrodniczego
obszarów wiejskich w aspekcie bioróżnorodności
i stanowią obecnie główne jego zagrożenie. W opracowaniu podjęto próbą weryfikacji tej hipotezy.
W analizie konkurencyjności polskiego rolnictwa
skoncentrowano się na dwóch jego elementach:
potencjale konkurencyjności (zasobach czynników
produkcji) i pozycji konkurencyjnej, rozumianej jako
osiągnięty wynik konkurowania w danym sektorze,
rozpatrywany na tle wyników osiąganych przez konkurentów. Analizę przeprowadzono w odniesieniu
do całego sektora, jakim jest rolnictwo i do wybranych typów rolniczych gospodarstw. Rozważaniami
objęto – oprócz Polski – Czechy, Słowację, Węgry,
Niemcy, Francję, Danię, Holandię i Wielką Brytanię.
Podstawowym źródłem materiałów badawczych
w odniesieniu do kwestii konkurencyjności były
dane statystyczne dotyczące produkcji rolniczej,
handlu produktami rolno-spożywczymi oraz dane
gospodarstw objętych systemem rachunkowości
europejskiego i polskiego FADN, a także wyniki badań stanu i zmian klimatycznych.
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Polskie rolnictwo dysponuje znaczącym potencjałem produkcyjnym w postaci powierzchni użytków rolnych. Pod tym względem zajmuje czwartą
pozycję w krajach Unii Europejskiej. Dysponuje ponadto bardzo dużymi zasobami pracy, które w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych
były ponad dwukrotnie wyższe niż średnio w UE.
Słabą stroną polskiego rolnictwa w aspekcie jego
konkurencyjności jest niska średnia powierzchnia
gospodarstwa, która jest o 30% mniejsza od średniej powierzchni gospodarstw w UE. Niekorzystna
jest także struktura agrarna. Udział gospodarstw
małych (do 5 ha) w Polsce w 2010 r. wynosił 53%,
a udział gospodarstw większych (50 ha i więcej) był
ponad trzykrotnie niższy niż średnio w UE. Mimo
niekorzystnej struktury gospodarstw, towarowa
produkcja rolnicza w latach 2000–2013 wzrosła 2,4
razy. Znacząco wzrosło saldo handlu zagranicznego
produktami rolno-spożywczymi. Ponad 80% eksportu produktów rolno-spożywczych realizowane
było w krajach UE, co pozytywnie świadczy o zdolnościach konkurencyjnych polskiego rolnictwa.
Analizując stan i zmiany środowiska przyrodniczego wykorzystano m.in. wyniki ogólnopolskiego
monitoringu skuteczności pakietów przyrodniczych
programu rolnośrodowiskowego, prowadzonego
przez ITP. Na podstawie wyników badań przyjęto,
że czynniki stymulujące różnorodność biologicz-
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ną obszarów wiejskich w Polsce to: duży udział
ekstensywnego rolnictwa, mozaikowość siedlisk
i krajobrazów, duża liczba różnorakich upraw o niewielkich areałach, znaczący udział odłogów i nieprodukcyjnych elementów krajobrazu, zachowana
gospodarka pastwiskowa, zachowane tereny podmokłe i zalewane, zrenaturalizowane kanały i rowy
melioracyjne. Jako niekorzystne dla różnorodności
biologicznej trendy odnotowuje się zmniejszanie
się ogólnej powierzchni użytków rolnych, powiększanie się powierzchni gospodarstw, degradację
półnaturalnych ekosystemów łąkowych i pastwiskowych, zmniejszanie się powierzchni pastwisk, rosnące zużycie nawozów mineralnych i chemicznych
oraz środków ochrony roślin, usuwanie z krajobrazu
rolniczego elementów nieprodukcyjnych, spadek

wartości Farmland Bird Index oraz liczebności populacji gatunków ptaków związanych z krajobrazem
trwałych użytków zielonych, wkraczanie obcych
geograficznie gatunków inwazyjnych i rodzimych
gatunków ekspansywnych, zakwaszanie się gleb
ornych.
W tej sytuacji należy poszukiwać rozwiązań, które zapewnią ochronę przyrody obszarów wiejskich
w oparciu o duże gospodarstwa towarowe, których
rola będzie się zwiększać. Jest to proces nieunikniony. Potrzebne jest więc dalsze rozwijanie obligatoryjnych form ochrony związanych z I filarem WPR
w dużych gospodarstwach oraz wspieranie mniejszych, ekstensywnych gospodarstw świadczeniami
rolnośrodowiskowymi.

The competitiveness of Polish agriculture and the status and potential changes in
the natural environment of rural areas
Professor Wiesław Dembek, Ph.D. Hubert Piórkowski – Institute of Technology and Life Sciences in Falenty
Professor Wojciech Ziętara – Institute of Agricultural and Food Economics in Warsaw
The aim of this study is to establish, whether requirements associated with the competitiveness of Polish
agriculture might affect the status and changes of
the natural environment. Working hypothesis was
that there is a general conflict between the requirements of increasing competitiveness of Polish agriculture and the environmental protection (focussed
on biodiversity) in rural areas and the former is the
main threat to the latter. Presented study attempted
to verify this hypothesis.
The analysis of competitiveness of Polish agriculture concentrated on two elements: competitive potential (resources of production factors) and
competitive position understood as the effect of
competition in a given sector compared with the
results obtained by competitors. The analysis was
performed with respect to the whole agricultural
sector and to selected types of farms. The study
covered, apart from Poland, also Czech Republic,
Slovakia, Hungary, Germany, France, Denmark, The
Netherlands, and Great Britain. Basic source of study
materials were statistical data on agricultural production, food market, and data from farms involved
in the European and Polish accountancy system
FADN and also the studies on climate changes and
its present status.
Polish agriculture has a substantial productive
potential in terms of an area of agricultural lands
being the fourth among member states of the EU.
It has also very large labour resources, which were
two times larger than the European mean when calculated per unit area of agricultural lands. The weak-

ness in the competitiveness of Polish agriculture is
the small mean farm area, which is by 30% smaller
than the mean for the EU. Agrarian structure is also
unfavourable. The share of small farms (up to 5 ha)
in Poland in the year 2010 was 53% and that of larger
farms (50 ha and more) was over three times smaller then the European mean. Despite unfavourable
structure, market agricultural production increased
2.4 times between 2000 and 2013. The balance of
foreign trade in food and agricultural products increased markedly. More than 80% of export of food
and agricultural products was realised to the EU
member states, which is an evidence of competitiveness of Polish agriculture.
Results of all-Poland monitoring of the efficiency of biological packages of agro-environmental programme carried out by the Institute
of Technology and Life Sciences were used when
analysing the status and changes of the natural
environment. Based on these results it was assumed that the factors stimulating biodiversity in
Polish rural areas include: a big share of extensive
agriculture, mosaic structure of habitats and landscapes, a great number of various crops of small
areas, remarkable share of fallows and non-productive landscape elements, preserved pasture
management, preserved wetlands and flooded
areas, renaturalized canals and reclamation ditches. The trends unfavourable for biodiversity include: decreasing total area of agricultural lands,
increasing farm area, degradation of semi-natural
meadow and pasture ecosystems, decreasing area
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of pastures, increasing consumption of mineral
fertilisers and plant protection chemicals, removal of non-productive elements from agricultural
landscape, a decrease of the Farmland Bird Index
value and the number of bird species associated
with permanent grasslands, introduction of alien
invasive species and native expansive species and
acidification of arable lands.

In such a situation one should look for solutions
that would provide nature protection in rural areas
based on large market farms, whose role will be increasing. This is an unavoidable process. It is necessary to develop obligatory forms of protection associated with the first pillar of the Common Agricultural
Policy in large farms and to support smaller, extensive farming with agro-environmental subsidies.

Rolnictwo precyzyjne szansą zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska,
a także gwarantem produkcji bezpiecznej żywności
Prof. dr hab. Jan Rozbicki, dr Stanisław Samborski, dr Dariusz Gozdowski – Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Artur Zdunek prof. IA – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Prof. dr hab. Jacek Długosz, dr hab. Karol Kotwica, prof. UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
Nowy paradygmat produkcji rolniczej, uwzględniający obok funkcji produkcyjnej, konieczność
ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa żywności, stawia przed sektorem rolno-spożywczym duże wyzwania. Projekcje wyżywienia
9 mld ludzi w roku 2050 wskazują, że światowa
produkcja głównych surowców roślinnych musi
znacząco wzrosnąć, np. zbóż o 940 mln ton i osiągnąć poziom 3 mld ton, roślin oleistych o 133 mln
ton i osiągnąć poziom 282 mln ton. Wzrost ten zdaniem specjalistów może się odbyć głównie przez
zwiększenie produktywności obecnie wykorzystywanych użytków rolnych (UR), a w małym stopniu
przez zwiększenie powierzchni UR.
Wielkim wyzwaniem współczesnego rolnictwa, oprócz spełnienia oczekiwań ilościowych,
jest zapewnienie dobrej jakości żywności przy
jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego od-

działywania procesów produkcyjnych na środowisko. Analiza luki (ang. gap analysis) jaka występuje
między plonem uzyskiwanym przez rolników (Yf ),
a plonem osiągalnym (Ya) pozwala na zmniejszenie ograniczeń plonowania roślin. Jednak, kluczowe znaczenie należy przypisać rozwojowi i upowszechnieniu zasad rolnictwa precyzyjnego, które
umożliwia badanie zmienności przestrzennej właściwości fizyko-chemicznych gleb oraz łanu roślin
w obrębie pól, czyli zastosowanie idei „site-specific
crop managment” (SSCM), w szczególności do optymalizacji zabiegów nawożenia i ochrony roślin.
Zastosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego
i monitorowania stanu upraw pozwala na zredukowanie kosztów nawożenia i ochrony roślin nawet o ok. 10-20%, co może też wpłynąć na wzrost
bioróżnorodności roślin i mikroorganizmów oraz
wzrost plonów.

Precision farming as the chance to preserve the biodiversity and protect
the environment, as well as a guarantee of safe food production
Professor Jan Rozbicki, Ph.D. Stanisław Samborski, Ph.D. Dariusz Gozdowski – Warsaw University of Life
Sciences in Warsaw
Prof. Artur Zdunek – Institute of Agrophysics in Lublin
Professor Jacek Długosz , prof. Karol Kotwica – University of Sciences and Technology in Bydgoszcz
The new paradigm of agricultural production, taking into account -besides the production functionthe need to protect the environment and ensure
food safety, places in front of the agri-food sector
major challenges. Projections of feeding 9 billion
people in year 2050 indicate that world production
of major crops must rise significantly, e.g. cereals by
about 940 million tons to reach 3 billion tons, oilseeds by 133 million tons to reach 282 million tons.
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According to the experts, this rise can take place
mainly by increasing the productivity of the currently used agricultural area (UAA) and, to a small
degree, by increasing the area of agricultural land.
The great challenge of contemporary agriculture, in addition to fulfilling the quantitative expectations, is to provide good quality food while
reducing the negative impact of the production
processes on the environment. Gap analysis that
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exists between the yield obtained by farmers (Yf )
and the attainable yield (Ya) enables the reduction
of numerous constraints to crop yield. However, the
crucial role should be assigned to the development
and dissemination of the principles of precision
farming, which enable to study spatial variability of
soil physico-chemical properties and plant canopy
within the field, that is the application of the idea

of „site-specific crop management” (SSCM), particularly to optimize fertilization and plant protection.
Implementation of precision farming technology and crops monitoring reduces by up to approx.
10-20% the use of the fertilizer and plant protection
products. This may increase plant and microorganism biodiversity and crop yields.

Kierunki rozwoju produkcji ogrodniczej, zielarskiej i roślin włóknistych
Dr Krzysztof Zmarlicki – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Dr hab. Waldemar Buchwald, prof. IWNiRZ – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Heller – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Wymienione kierunki produkcji roślinnej należą do znaczących gospodarczo, typowo polskich
branż, dzięki którym nasz kraj znany jest, w Europie
i na świecie.
Polska jest europejskim potentatem w produkcji
owoców klimatu umiarkowanego i liderem w produkcji jabłek oraz owoców jagodowych. Bardzo
duże znacznie gospodarcze ma również produkcja
warzyw. Ponadto jesteśmy wiodącym w Europie
producentem roślin ozdobnych, w tym zwłaszcza krzewów ozdobnych, oraz grzybów jadalnych.
W roku 2014 byliśmy największym na świecie eksporterem pieczarek. W zdecydowanej większości
polska produkcja ogrodnicza to towar coraz wyższej jakości. Niestety, w dalszym ciągu produkcja
prowadzona jest w dużej ilości relatywnie małych
gospodarstw co znacznie utrudnia zorganizowane
producentów, optymalizację obrotu i podnoszenie efektywności produkcji poprzez inwestycje.
Obecnie największym wyzwaniem dla polskiego
ogrodnictwa jest jak najszybsze zorganizowanie
producentów w celu koncentracji podaży dla największych odbiorców detalicznych. Tak, aby nie musieli oni dokonywać zagranicą zakupów gatunków
owoców i warzyw które są produkowane w Polsce.
Ponadto w celu polepszenia konkurencyjności polskich produktów ogrodniczych, zarówno na rynku
wewnętrznym jak i na eksport, niezmierne ważne
jest dalsze polepszenie kontroli jakości i bezpieczeństwa produkcji i obrotu.
Znacząca jest również pozycja polskiego zielarstwa. Plantacje ziół w naszym kraju zajmują powierzchnię prawie 20 tys. hektarów. W uprawie znajduje się około 70 gatunków roślin leczniczych. Zbiór
ziół ze stanu naturalnego odgrywa coraz mniejszą
rolę. Stale rosnące wymagania jakościowe stawiane
surowcom przez producentów preparatów roślinnych powodują, że uprawa ziół na tzw. wolny rynek
surowcowy stopniowo zanika. W przyszłości podstawowe surowce pochodzić będą prawie wyłącz-

nie z tzw. upraw kontrolowanych. Uprawy te będą
obejmować coraz większą liczbę odmian hodowlanych warunkujących otrzymywanie surowców
o możliwie najwyższej wartości użytkowej. W przetwórstwie zielarskim najwięcej uwagi poświęca
się nowoczesnym technikom suszenia wyciągów.
Dalszy rozwój będzie dotyczył szerszego stosowania ekstraktów specjalnych, otrzymanych przez
oczyszczenie wyciągów pierwotnych z określonych,
zbędnych frakcji. Rozwój produktów zielarskich
zmierzał będzie w dwóch niezależnych od siebie
kierunkach. W najbliższych latach najważniejszym
kierunkiem rozwoju nadal będą leki roślinne –
środki lecznicze odpowiadające przepisom prawa
farmaceutycznego. Drugim, bardzo dynamicznym
kierunkiem rozwoju będą prozdrowotne produkty
spożywcze i kosmetyczne.
Uprawa roślin włóknistych w Polsce ma bogatą
tradycję. Przez wiele wieków były wykorzystywane
do produkcji lin okrętowych, powrozów, materiałów
tekstylnych, obrusów itp. W miarę rozwoju włókiennictwa chemicznego następowało zmniejszenie
zużycia włókien naturalnych z lnu i konopi włóknistych. W związku z tym poszukuje się dodatkowych
zastosowań tych roślin w przemyśle motoryzacyjnym, budowniczym, kompozytowym itp. Poza tym
nasiona lnu i konopi włóknistych wykorzystywane
są do produkcji kosmetyków i suplementów diety.
W ostatnim czasie dużo uwagi poświęca się zastosowaniu kanabinoli (CBD) z konopi włóknistych
dla produkcji paraleków i leków. Rozwijającym się
kierunkiem jest także wykorzystanie właściwości
bakterio- i fungistatycznych olejków eterycznych,
pozyskiwanych z wiech konopi. Zagospodarowanie
powyższych właściwości roślin włóknistych wymaga podejmowania badań prowadzących do innowacyjnych rozwiązań. Zachodzi więc potrzeba
zwiększenia powierzchni uprawy roślin włóknistych
poprzez poprawianie warunków ekonomicznych
i wsparcie finansowe dla producentów.
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Development trends in horticulture, medicinal plants and fiber plants production
Ph.D. Krzysztof Zmarlicki – Research Institute of Horticulture in Skierniewice
Prof. Waldemar Buchwald – Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants in Poznań
Professor Krzysztof Heller – Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants in Poznań
These directions of crop production are economically significant, typically Polish agricultural branches, thanks to which our country is known in Europe
and in the world.
Poland is a European leader in the fruit production of the temperate climate especially in the
production of apples and berries. Vegetables production also has very big economic importance.
Moreover we are a leading producer of an ornamentals, in it especially ornamental bushes, and
edible mushrooms. In 2014 we were the largest in
the world champignons exporter. The majority of
Polish horticulture production goods have high
quality. Unfortunately, still the production is located in a lot of relatively small farms rendering thus
the establishing of producers organisations and, the
optimization of production as well as increasing its
effectiveness throw more difficult investments. At
the present the greatest challenge for the Polish
horticulture is fast organising of producers in order to concentrate the supply for the biggest retail
recipients. So that they will not make abroad the
purchases of fruit and vegetables which are produced in Poland. Moreover in order of improving
the competitiveness of Polish horticulture products,
both on the internal market as well as for the export, further improving at the quality check of both
the safety of the production and the distribution is
important.
Significant is also the position of the Polish medicinal and herbal plants production. There are almost 20 thousand hectares of herbal plantations in
our country. Significant is also the position of the
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Polish herbal medicine. About 70 species of medicinal plants are cultivated. Collection of herbs from
their natural state is becoming less significant. The
ever-increasing quality requirements for raw materials put by the manufacturers of herbal products
cause the cultivation of herbs on the so-called free
raw material market to be gradually disappearing. In
the future, raw materials will come almost exclusively from the so-called controlled crops. These cultivations will include an increasing number of cultivars
in order to receive raw materials of the highest possible value. Currently in herbal manufacturing, most
attention is paid to modern techniques of drying
extracts. Further development will concern the wider use of special extracts obtained by purification
of primary extracts from certain unnecessary fractions. The development of herbal products will be
heading in two different directions. In the coming
years, the most important direction of development
will be herbal medicines – medicines that comply
with pharmaceutical law requirements. The second,
very dynamic direction will be pro-health food and
cosmetic products.
Cultivation of fibrous crops has a long tradition in
Poland. For many centuries these plants have been
processed for ropes, textile materials, tablecloth
production etc. As the chemical textile industry developed, the application of flax and hemp natural
fibres decreased. Therefore, there is a need to find
new fields where such plants can be used, such as in
motorisation, construction and composites industry. Apart from that, hemp and flax seeds are used in
cosmetics and dietary supplements. Lately, cannabinol (CBD) application is receiving a lot of attention.
It is used to produce medicines and para-pharmaceutical products. Another developing field is the
application of bacterial and fungistatic properties
of hemp essential oils from panicles. Practical implementation of the above mentioned plant properties demands a lot of studies conducted to find
new innovative solutions. For that reason, there is
a need to expand the fibrous corps area through the
improvement of economic conditions and financial
support for the producers.
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Kierunki rozwoju rolnictwa w warunkach zróżnicowanej struktury agrarnej w Polsce
Directions of development of agriculture in the conditions of diversified
agrarian structure in Poland
Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce
Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
Prof. dr hab. Jan Kuś – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
Na tle wielu krajów UE Polska jest krajem o dużym
potencjale produkcji rolniczej. Wyznacznikami tego
potencjału są podstawowe czynniki produkcji rolniczej, a więc zasoby ziemi, pracy i kapitału. Użytki
rolne Polski stanowią około 9% użytków rolnych
UE (UE-27), a zasoby pracy własnej 23%. Wartość
produkcji polskiego rolnictwa w roku 2011 stanowiła około 6,2% w stosunku do UE-27. Udział gospodarstw rolnych Polski w ogólnej liczbie gospodarstw UE-27 wynosił około 12%. Z badań IUNG-PIB
wynika, że warunki przyrodnicze produkcji rolniczej
w Polsce są o 30-40% gorsze w stosunku do krajów
Europy Zachodniej.
Na poziom i strukturę a także towarowość
produkcji rolniczej w Polsce, obok uwarunkowań
makroekonomicznych, globalnych wpływają uwarunkowania przyrodnicze (m.in. ponad 34% udział
gleb lekkich i bardzo lekkich, duża częstotliwość
występowania suszy rolniczej) oraz organizacyjno-ekonomiczne (m.in. struktura agrarna, specjalizacja
produkcyjna, intensywność gospodarowania).
Zarówno uwarunkowania przyrodnicze jak
i organizacyjno-ekonomiczne produkcji rolniczej
są zróżnicowane regionalnie.
Celem opracowania jest przedstawienie regionalnych uwarunkowań stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Analizę
przeprowadzono według województw (regionów),
przyjmując średnie dla Polski jako układ odniesienia.
Podstawowe źródła, informacje stanowiły dane
statystyczne GUS z lat 1989-2014, wyniki badań

IUNG-PIB w Puławach i IERiGŻ-PIB w Warszawie,
wyniki badań agrochemicznych prowadzonych
pod nadzorem merytorycznym Krajowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej, a także dane podawane w literaturze przez innych autorów.
Analiza wykazała duże regionalne zróżnicowanie uwarunkowań produkcji rolniczej w Polsce.
Stwierdzono, że zróżnicowanie to pogłębiło się
po integracji Polski z UE. Szczególnie wyraźnie zaznacza się wpływ zróżnicowania uwarunkowań
organizacyjno-ekonomicznych, które decydują
o stopniu wykorzystania potencjału produkcyjnego
polskiego rolnictwa, możliwościach zrównoważonego rozwoju, wykorzystaniu wsparcia kierowanego do Polski w ramach WPR UE, a także o kierunkach
pracy doradczej i efektywności transferu wyników
badań naukowych do praktyki. Istniejące aktualnie
i przewidywane w perspektywie zróżnicowanie warunków produkcji rolnej, wskazuje na potrzebę dywersyfikacji i stałego doskonalenia systemów i form
doradztwa oraz działań dotyczących wspierania
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Stosując
metody analizy wielozmiennej wyodrębniono 5
grup województw dla których wyznaczono priorytetowe kierunki działań doradczych, dostosowanych, między innymi do zróżnicowania struktury
agrarnej i intensywności rolnictwa. Wskazano,
że regionalne zróżnicowanie struktury agrarnej wywiera istotny wpływ na kierunki rozwoju rolnictwa.
Jest też jednym z wyznaczników kierunków badań
naukowych.

Regional determinants of agricultural production in Poland
Professor Stanisław Krasowicz – Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Pulawy
Professor Jan Kuś – Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Pulawy
Among 27 EU Member State, Poland is identified
as having high agricultural potential. This potential is determined by basic factors of agricultural
production, i.e. land, labor and capital resources. Farmland in Poland is equivalent to about 9%
of all the farmland in the EU-27 and resources of
own labor to 23%. The production value of Polish

agriculture in 2011 amounted to about 6,2% of the
EU-27’s total. The percentage of farms in Poland
is about 12% of the entire number of EU farms.
IUNG-PIB research proved that natural conditions
of agricultural production in Poland are by about
30-40% worse than those in the western European
countries.
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The level, the structure and the marketability
of agricultural production in Poland are influenced
not only by macroeconomic and global factors but
also by natural (i.a. percentage of light and very light
soils – 34% and frequent agricultural droughts) and
organizational-economic conditions (i.a. agrarian
structure, production specialization and the intensity of farming).
Both natural and organizational-economic conditions vary between the regions.
The aim of the study is to show the current regional factors and present the perspectives for the
development of agricultural production in Poland.
The analyses were made in the voivodships (regions) and compared to the country’s averages.
The primary sources of information considered
were the GUS statistical data from the years 19892014, research findings of the IUNG-PIB in Puławy
and IERiGŻ-PIB in Warsaw, results of agrochemical
studies carried out under the substantive supervision of National Chemical-Agricultural Station, and
the data given in the literature by other authors.
The analysis highlighted considerable differences in agricultural production conditions be-

tween various regions in Poland and it was found
that they had become even greater since Poland’s
accession to the EU. The effect was particularly
evident for different organizational-economic
conditions that determine the extent of Polish
agriculture production potential use, sustainable
development possibilities, making use of support
from the EU CAP budget but also the scope of advisory activities and effectiveness of transferring
the research results into practice. The currently
existing and foreseen diversity of agricultural production conditions points out that there is a need
to vary and permanently improve not only advisory services but also the activities to support agriculture and rural areas. By applying multivariable
analysis method, 5 groups of voivodships were
distinguished with their own priority advisory activities dependent, among other things, on the
agrarian structure and agriculture intensity. It was
revealed that the differences in agrarian structure
has a significant impact on the direction of agriculture development in the region and substantially
determine the direction of research studies.

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej
Prof. dr hab. Janusz Żmija – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr Marta Czekaj – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rozdrobnienie struktury agrarnej to sytuacja wyrastająca z wielu przesłanek o charakterze: społeczno-kulturowym, ekonomicznym, przyrodniczym
oraz technicznym. Determinanty wpływające
na rozdrobnienie mogą mieć charakter endogeniczny, jak i wynikać z przyczyn leżących poza strefą wpływu podmiotów funkcjonujących na danym
obszarze. Równie istotne jak przyczyny rozdrobnienia agrarnego jest postrzeganie go przez otoczenie. Rozdrobniona struktura agrarna określana bywa często jako problem danego obszaru,
jakkolwiek część ekonomistów rolnych wskazuje,
że sytuacja ta jest możliwa do zaakceptowania pod
pewnymi warunkami. Zachowanie rozdrobnionej
struktury agrarnej to m.in. możliwość podtrzymywania obszarów cennych środowiskowo oraz
optymalizowania aktywności związanej z produkcją rolną. Wielu zwolenników rozdrobnienia agrarnego sygnalizuje, iż właściwie każda interwencja
w strukturę obszarową może mieć poważne konsekwencje środowiskowe, a nawet społeczne – drobne gospodarstwa rolne to miejsce powstawania
i rozwoju lokalnych społeczności, które żyjąc i pracując w środowisku wiejskim umacniają poczucie
wspólnej odpowiedzialności za losy swoje, najbliższych oraz otoczenia.
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Rozdrobnienie agrarne to problem występujący
głównie w województwie małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim – średnie powierzchnie gospodarstw są tam najniższe w kraju, a udział
drobnych producentów w strukturze gospodarstw
rolnych wysoki. Gospodarka rolna w analizowanych
województwach jest w porównaniu do gospodarstw rolnych w Polsce wyraźnie słabsza w zakresie posiadanych zasobów oraz osiąganych wyników
produkcyjnych. Zmiany w liczbie i powierzchni gospodarstw rolnych z tych terenów zachodzą, jednak
jest to proces na tyle powolny, że trudno tu mówić
o racjonalizacji struktur rolniczych. Zachodzące
przemiany są silnie zróżnicowane regionalnie
i w znacznej mierze warunkowane zaszłościami historycznymi tych obszarów.
Drobne gospodarstwa rolne walczą o przetrwanie – z jednej strony wspiera się podnoszenie w nich
efektywności ekonomicznej, z drugiej, nie słabną
zachęty mające przekonać do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i znalezienia pracy poza
rolnictwem, m.in. PROW 2014-2020 oferuje tu szeroką gamę różnych środków wsparcia. Pod znakiem
zapytania stawiana jest jednak często przyszłość
rolników, którzy zdecydują się na skorzystanie
z części proponowanych działań. Wybrane działania
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eliminują producenta rolnego z „bezpiecznego” dla
niego systemu ubezpieczeń społecznych w KRUS,
jeszcze inne lokują go na rynku jako przedsiębior-

cę, a to wyzwanie, z którym nie każdy sobie poradzi,
wymagające przygotowania na gruncie nie tylko finansowym, ale i prawnym.

Farming activities on areas of a dispersed agrarian structure
Professor Janusz Żmija – University of Agriculture in Krakow
Ph.D. Marta Czekaj – University of Agriculture in Krakow
The dispersal of the agrarian structure is a situation
which has arisen from many premises of the following nature: social-cultural, economic, scientific and
technical. The determinants impacting the dispersal
can be of an endogenic nature, and also stem from
reasons lying outside the sphere of influence of entities functioning on a given area. The manner in
which it is perceived by the surroundings is of equal
significance to the reasons of the agrarian dispersal.
The dispersed agrarian structure is often described
as the problem of a given area, even though part of
the agricultural economists indicate that such a situation is only acceptable under certain conditions.
Maintaining a dispersed agrarian structure includes,
among others, the possibility of maintaining areas
of a high environmental value as well as optimising
the activeness connected with agricultural production. Many supporters of agricultural dispersal
signal that, in fact, each intervention in the area
structure may have serious environmental consequences, and even social ones – small agricultural
holdings are places of the creation and development of local communities, who, in living and working in a rural environment, strengthen the feeling of
joint responsibility for their own fate, that of their
families and the environment.
Dispersed agrarianism is a problem which occurs mainly in the Małopolskie, Podkarpackie and
Świętokrzyskie Provinces – the average areas of the
agricultural holdings are the lowest in the country,

and the share of small producers in the agricultural
holding structure is high. Farming activities in the
analysed provinces is, compared to agricultural
holdings in Poland, clearly weaker in the scope of
the possessed resources as well as the achieved production results. Changes in the number and area of
the agricultural holdings from these areas do take
place. This is, however, a slow process, hence it is difficult to talk about the rationalisation of agricultural
structures. The changes taking place are strongly diversified regionally and, to a significant extent, conditioned by the historical events which took place
on these areas.
Small agricultural holdings are fighting for survival – on the one hand, increasing their economic
efficiency is supported, while, on the other, incentives which are to convince farmers to cease conducting agricultural activities and to find a job outside agriculture are not weakening. PROW [Regional
Rural Development Programmes] 2014-2020 offers
a wide range of means of support for this purpose.
The future of farmers, who decide to take advantage
of part of the proposed actions, is often placed in
question. The selected actions eliminate the agricultural producer from the „safe” system of social insurance in the KRUS [The Agricultural Social Insurance
Fund], other actions place them on the market as
entrepreneurs, and this is a challenge which not
everyone is able to overcome, as it requires not only
financial, but also legal preparation.

Wspólna Polityka Rolna wobec koncepcji intensyfikacji
i zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kilkudziesięcioletnia realizacja WPR, a w szczególności jej reformy i ewolucja doprowadziły
do wykształcenia się w UE Europejskiego Modelu
Rolnictwa (EMR). Niewątpliwie wykształceniu EMR
sprzyjała zmiana orientacji WPR z propodażowej
na propopytową na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Najbardziej charakterystyczną cechą
EMR jest zrównoważony rozwój rolnictwa (w wymiarach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym) realizowany przez rolnictwo rodzinne, przy

jednoczesnej dbałości o wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Jednakże zjawiska przyrodnicze
(zmiany klimatyczne, fluktuacje pogodowe) oraz
rynkowe (niestabilność cenowa, spekulacje na rynku żywnościowym), a także nierozwiązany problem
głodu i niedożywienia postawiły przed WPR w XXI
wieku na powrót problem wzrostu produkcji rolnej.
W dyskusji nad kształtem WPR po roku 2013 podkreślano, że bezpieczeństwo żywnościowe pozostaje kluczowym wyzwaniem dla rolnictwa nie tyl33
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ko w UE, ale na całym świecie, zwłaszcza w krajach
rozwijających się. Szacunki FAO wskazują, że przy
spodziewanym wzroście globalnej populacji do 9
mld osób w 2050 r., konieczny jest wzrost produkcji
rolnej o co najmniej 60-70%.
Zasadnicze są więc dwa pytania dotyczące
współczesnego rolnictwa, a mianowicie:
· Czy jest ono w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe obecnie i w przyszłości?
· Czy przy realizowaniu postulatu bezpieczeństwa żywnościowego jest możliwy trwały
rozwój rolnictwa w trzech wymienianych
aspektach zrównoważenia?
W zasadzie nie ma obecnie na świecie kraju,
gdzie jednocześnie w krótkim okresie realizowane
byłyby cel wyżywieniowy oraz pełne cele ekologiczne, występuje natomiast konkurencja celów
produkcyjnych i środowiskowych. W długim okresie
dla urzeczywistnienia obu celów nie ma alternatywy, rosnąca liczba ludności i konieczność likwidacji
głodu i niedożywienia wymagają wzrostu produkcji żywności, a rolnictwo dla wzrostu produkcji rolnej potrzebuje niezdegradowanego środowiska,
warunkującego trwałe możliwości produkcyjne.

Na tym tle pojawił się i zyskuje na znaczeniu postulat „zrównoważonej intensyfikacji” (nieraz mówi się
o „inteligentnej intensyfikacji”, bądź „inteligentnym
rolnictwie”). Najkrócej chodzi o to, by wykorzystując
zdobycze nauki zapewnić wzrost produktywności
rolnictwa (jego intensyfikacji), przy jednoczesnej realizacji trwałego rozwoju w wymiarach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Przytaczane
w pełnej wersji referatu wyniki badań wskazują,
że pozytywnie na tle świata w tym zakresie kształtuje się sytuacja w rolnictwie UE. W ujęciu globalnym
jawi się ono bowiem jako względnie zrównoważone
strukturalnie, ekonomicznie efektywne (w warunkach instytucjonalnych zagwarantowanych przez
WPR), zaspokaja różnorakie potrzeby społeczne
(w tym zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe,
włącznie z bezpieczną żywnością), a jego rozwój
cechuje się malejącą uciążliwością dla środowiska.
Można się zatem pokusić o postawienie tezy, że rolnictwo europejskie kształtowane przez WPR już
obecnie najpełniej odnajduje się wobec koncepcji
intensyfikacji i zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie znajduje się na ścieżce rozwojowej pozwalającej na konwergencję obu tych koncepcji.

The Common Agricultural Policy and the concept of intensification
and sustainable development of agriculture
Professor Walenty Poczta – Poznań University of Life Sciences
Implementation of the CAP during last decades,
and especially its reforms and evolution have led
to the development of the European Model of
Agriculture (EMR) in the EU. Undoubtedly, changes in the orientation of the CAP from pro-supply
to pro-demand in the early nineties of the twentieth century were factors conducive to the development of the EMR. The most distinctive feature
of the EMR is the sustainable development of agriculture (in the economic, social and environmental
dimension) carried out by family farms, and simultaneous attention to the multifunctional development of rural areas. However, natural phenomena
(climate changes, weather fluctuations) and the
market factors (price volatility, speculation on the
food market), as well as the unresolved problem of
hunger and malnutrition made that the CAP in the
XXI century again faced the problem of the growth
of agricultural production. In the discussion on the
shape of the CAP after 2013 it was stressed that
food security still remains the key challenge for agriculture, not only in the EU but around the world,
especially in developing countries. FAO estimates
show that, regarding an expected growth of the
global population to 9 billion people in 2050, it is
34

necessary to increase agricultural production by at
least 60-70%.
Hence there are two essential questions concerning modern agriculture:
• Is it able to provide food security now and in
the future?
• Is it possible to ensure food security, and simultaneously pursue sustainable development
of agriculture in the three abovementioned
aspects of sustainability?
Fundamentally, there is no country in the world
today, where both the food security goal and full
environmental objectives would be realized in the
short term. Competition between production and
environmental issues is rather observed. In the long
term, there is no alternative for achieving both of
these objectives. Growing population and the necessity of reducing hunger and malnutrition need
to increase food production, and agriculture needs
non-degraded environment ensuring sustainable
production capacity to increase agricultural production. In this context, the postulate of “sustainable
intensification” (sometimes it is said about “smart
intensification”, or “smart agriculture”) emerged and
it is becoming increasingly important. The essence
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of this concept is to increase agricultural productivity (its intensification) by using of advanced science,
and simultaneously pursue sustainable development
in economic, social and environmental dimension.
Research results discussed in the full version of the
paper indicate that the situation of agriculture in the
EU is positive comparing with the rest of the world.
Globally, it appears to be relatively balanced in structural aspect, economically efficient (under institu-

tional terms guaranteed by the CAP), meets various
social needs (including ensuring food security and
food safety), and its development is characterized by
a decreasing impact on the environment. Therefore
it is possible to formulate the thesis that European
agriculture shaped by the CAP has fully met the concept of intensification and sustainable development,
and at the same time it is on the path of development
allowing to the convergence of both these concepts.

Produkcyjno-ekonomiczne i środowiskowe aspekty racjonalnej gospodarki
na trwałych użytkach zielonych
Dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. ITP– Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Prof. dr hab. Stanisław Twardy– Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Dr hab. Barbara Wróbel – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Trwałe użytki zielone (TUZ) zajmują około 21,4% powierzchni użytków rolnych w kraju, co stanowi około 76,6% całkowitej powierzchni paszowej. Udział
TUZ w UR w Polsce, w stosunku do innych krajów
europejskich, jest znacznie mniejszy i zróżnicowany
w poszczególnych województwach od 8,8% (woj.
opolskie) do 39,5% (woj. małopolskie). Na terenach
niżowych największy ich udział (38,3%) występuje w woj. podlaskim oraz warmińsko-mazurskim
(33,6%), co koresponduje również z pogłowiem chowanych tu przeżuwaczy (około 0,54 DJP·ha-1).
W obszarach górskich TUZ zajmują około 500 tys.
ha. Jednak w niewielkim stopniu pełnią one funkcje
paszowe, z uwagi na niskie pogłowie. Obecnie ich
główna rola to funkcje przyrodnicze i ochronne.
Wielu autorów wskazuje, że około 50% TUZ jest
zdegradowanych z powodów: braku lub niewłaściwie
funkcjonujących urządzeń melioracyjnych; braku lub
nieprawidłowego nawożenia, wynikającego z jego
poziomu, zwłaszcza w dobie rosnącego wykorzystania nawozów naturalnych (nie uwzględniając ich
zróżnicowania pod względem zawartości składników
nawozowych); zaniechania niektórych działań pratotechnicznych, zwłaszcza zabiegów pielęgnacyjnych.
W Polsce średnie plony, w przeliczeniu na siano
z łąk kształtują się na poziomie 5,2 t·ha-1, a pastwisk

około – 18,8 t·ha-1 zielonej masy. Pasze te są konkurencyjne i tanie w stosunku do innych objętościowych. Najtańsza jest pasza pastwiskowa pobierana
bezpośrednio przez zwierzęta, lecz obecnie odchodzi się od wypasów na rzecz alkierzowego żywienia
paszami konserwowanymi. Każdy sposób konserwacji pasz powoduje straty składników pokarmowych, zaś najmniejsze – zakiszanie podwiędniętej
masy w formie, tzw. sianokiszonek.
Obecny niekorzystny stan TUZ można poprawić poprzez racjonalne nawożenie, podsiew lub
metodę tzw. pełnej uprawy. Dobór sposobu zależy
od stopnia degradacji runi, a także sprzętu jakim rolnik dysponuje.
Należy poprawiać niekorzystny stan, tak aby
w jak najmniejszym stopniu niszczyć ustabilizowaną darń z rodzimymi oraz również występującymi
cennymi gatunkami. Dlatego zazwyczaj najlepszą
metodą są podsiewy. Ich skuteczność jest uzależniona od zastosowanej technologii, czynników glebowych oraz panujących czynników klimatycznych.
Zastosowanie nasion wiechlinowatych (traw) w warunkach udanego podsiewu mieszankami z udziałem gatunków lub odmian tetraploidalnych oraz
bobowatych może spowodować znaczny wzrost
plonów biomasy, a także białka i cukrów.

Productive, economic and environmental aspects of rational management
of permanent grasslands
Prof. Jerzy Barszczewski – Institute of Technology and Life Sciences in Falenty
Professor Stanisław Twardy – Institute of Technology and Life Sciences in Falenty
Ph.D. Barbara Wróbel – Institute of Technology and Life Sciences in Falenty
Permanent grasslands occupy 21.4% of agricultural
lands (AL) in the country, which equals 76.6% of the
total area used for fodder production. Compared

with other European countries, the share of permanent grasslands in AL is smaller and varies from
8.8% in Opolskie Province to 39.5% in Małopolskie
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Province. In lowlands, the greatest share of grasslands
is in Podlaskie Province (38.3%) and WarmińskoMazurskie Province (33.6%), which corresponds with
the stock (0.54 LU·ha-1) of ruminants bred there.
Permanent grasslands occupy about 500 thousand ha in mountain areas. Due to a low animal
stock, however, they mainly play biological and
protective functions and are less important as the
source of fodder.
Many authors underline that about 50% of permanent grasslands are degraded because of: missing or improperly functioning reclamation facilities,
missing or inadequate fertilisation, which is particularly true for organic fertilisers (when not considering their variable nutrient content), abandonment
of some technical measures, mainly nursing ones.
Mean yields in Poland are 5.2 t of hay ·ha-1 from
meadows and 18.8 t of green mass ·ha-1 from pastures. These fodders are competitive and cheap in
relation to other bulk fodder. The cheapest is the
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fodder from pastures directly grazed by animals but
now grazing is being replaced by feeding with conserved feeds in cowsheds. Each way of fodder conservation, however, makes losses in nutritive components – the smallest in ensilage of wilted mass in
a form of hay ensilage.
Present unfavourable status of permanent grasslands may be improved by rational fertilisation, undersowing or by the so-called complete cultivation.
The choice depends on the degree of sward degradation and on machinery being at farmer’s disposal.
One should improve unfavourable status of
grasslands in a way to not destroy the stabilised
sward with native and, sometimes, valuable plant
species. Therefore, undersowing is usually the best
method. Its efficiency depends on applied technology, soil and climatic factors. Application of grasses
in mixtures with tetraploid varieties and legumes
may substantially increase biomass yields and the
content of protein and carbohydrates.

SESJA PANELOWA V :: PANEL SESSION V
Gospodarka rybacka i akwakultura
The management of fisheries and aquaculture
Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie rybołówstwem
morskim w warunkach Wspólnej Polityki Rybackiej
Dr inż. Emil Kuzebski – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
Mgr Lena Szymanek – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
Włączenie Polski w struktury UE oraz polskiego
rybołówstwa w ramy Wspólnej Polityki Rybackiej
umożliwiło efektywniejsze zarządzanie rybołówstwem morskim poprzez, z jednej strony:
• szeroki dostęp do danych przestrzennych
obejmujących długie serie czasowe;
• tworzenie nowych typów danych, których
struktura jest uzgadniana wspólnie w ramach
UE np. VMS (system satelitarnego śledzenia
statków);
• zwiększony zakres przestrzenny danych
po wejściu do UE (dzienniki połowowe, rejestr
statków);
• harmonizację zbioru danych naukowych służących realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej
poprzez NPZDR (Narodowy Program
Zbierania Danych Rybackich);
• szerszy dostęp do informacji o otoczeniu gospodarczym w ramach UE (rejestry wspólnotowe, dane Eurostat, dane
biologiczno-ekonomiczne).
Z drugiej strony pojawiła się możliwość wykorzystania funduszy unijnych do tworzenia zintegrowanych, dedykowanych narzędzi do analizy danych
dotyczących rybołówstwa.
W latach 2009-2014 w Morskim Instytucie
Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka zrealizowany został projekt pn. System
Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej INTEGRYB,
którego celem było opracowanie platformy wspomagającej zarządzanie gospodarką rybną w Polsce.
Do ważniejszych funkcjonalności systemu należy:
• integracja rozproszonych fizycznie zasobów
danych w ramach repozytorium danych naukowych (RDN) i repozytorium dokumentów;
• integracja różnych typów informacji przestrzennej m.in. środowiskowych i rybackich
umożliwiająca określenie czynników decydujących o zmianach stanu zasobów rybackich;
• upowszechnienie wyników badań z wykorzystaniem mechanizmu raportowania umożliwiającego generowanie raportów na podstawie danych z wielu źródeł i publikowanie ich
w różnych formatach oraz za pomocą różnych
kanałów publikacji.
Istotną funkcjonalnością systemu jest możliwość
korzystania z narzędzi analitycznych, takich jak BI
Server – serwer zapytań i analiz, umożliwiający łączenie danych relacyjnych, danych ze źródeł OLAP
oraz pobieranych z gotowych aplikacji. Zarówno
na podstawie wyników analiz BI jak i pobieranych
bezpośrednio z bazy danych możliwa jest wizualizacja, analiza i edycja danych w systemie WebGIS.

Spatial analysis tools supporting management of marine fisheries
in the Common Fisheries Policy context.
Ph.D. Emil Kuzebski – National Marine Fisheries Research Institute in Gdynia
M.Sc. Lena Szymanek – National Marine Fisheries Research Institute in Gdynia
Poland’s accession to EU and the incorporation of
Polish fisheries in the framework of the Common
Fisheries Policy made marine fisheries management
more effective, due to, on the one hand:
• wider access to spatial data, including long,
harmonised time series;
• new data types creation with the common,

•
•

agreed within EU, structure such as VMS
(Vessel Monitoring System);
increased range of spatial data (logbook, fishing vessel register)
harmonization of the collection of scientific
data supporting the Common Fisheries Policy
through Data Collecting Framework (DCF);
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•

broader access to information about EU economy (Community registers, Eurostat, bioeconomic data);
On the other hand, there is a possibility to use EU
funds for the development of integrated tools for
the analysis of fisheries data.
The Research and Monitoring Fishery
Management System – INTEGRYB created in 20092014 at the National Marine Fisheries Research
Institute within the framework of the Operational
Programme Innovative Economy serves as a platform supporting fishery management in Poland. Its
tasks are performed through:
• integration of physically distributed resources within the scientific data repository (SDR)
and the document repository
• integration of different types of spatial information including environmental and fisheries

research results enabling the determination
of factors deciding upon the changes in the
status of fishery resources;
• dissemination of research results using the
reporting mechanism enabling generating
reports based on data from multiple sources and publishing them in various formats,
as well as by means of various channels of
publication.
An important functionality of the system is the
ability to use analytical tools such as BI Server –
a query and analysis server, which allows for combining relational data, OLAP data sources, and
those obtained from existing applications. Both the
results of BI analysis and data downloaded directly
from the database can be visualized, analyzed and
edited in the WebGIS system

Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju rybołówstwa morskiego
w Polsce
Prof. dr hab. Jan Horbowy, dr inż. Emil Kuzebski, dr Adam Mytlewski – Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
Pojęcie rozwoju jest szeroko definiowane w literaturze przedmiotu. Rozwój w znaczeniu etymologicznym oznacza „proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym
względem doskonalszych”. Branża rybołówstwa
morskiego podobnie jak i inne branże rolnicze
poddana jest tym samym prawom –tj. wymogom
długookresowego rozwoju. W artykule przeprowadzono kategoryzację uwarunkowań rozwoju branży oraz przeprowadzono ich elementarną analizę
pod kątem ekonomicznymi i społecznym oraz
wskazano podstawowe kierunki w jakich powinny
podejmowane być działania w najbliższej perspektywie czasowej.
Rozwój branży analizować można w kontekście
ilościowym jak i jakościowym. W pierwszym przypadku oznaczać to powinno zwiększanie wolumenu ryb lub usług jakie są sprzedawane przez branżę
i konsumowane przez klientów w drugim zmiany
jakościowe w branży i produktach.
Pierwszym czynnikiem ograniczającym możliwości rozwojowe branży rybołówstwa były w analizowanym okresie warunki przyrodnicze, czyli kondycja eksploatowanych gospodarczo gatunków ryb,
która bezpośrednio przekładała się na możliwości
połowowe. W tym kontekście szczególnie niepokojąca była pogarszająca się kondycja osobnicza
dorsza bałtyckiego, spadające wydajności połowu
tej ważnej gospodarczo ryby oraz spadające ceny
uzyskiwane na nią przez rybaków bałtyckich.
38

Ograniczenia przyrodnicze zbiegły się w analizowanym okresie z intensywnym wzrostem gospodarczym kraju i zwiększeniem dobrobytu społeczeństwa. W analizowanym okresie popyt na ryby
i produkty rybne ogółem rósł jednak nieznacznie.
Wyraźne wzrosty sprzedaży notowały tylko produkty rybne i gatunki o wysokiej użyteczności konsumenckiej tj. łatwe do przyrządzenia i zwierające
mało ości (np. łosoś). Problem ten stanowić może
podstawowe wyzwanie dla przyszłych działań
branży polegające na zwiększaniu wartości dodanej
krajowych produktów rybołówstwa. Rozwój w tym
znaczeniu stymulowany powinien być odpowiednią promocją spożycia ryb oraz zwiększaniem wartości produktów opartych na krajowym surowcu
(mimo stabilnej produkcji w rybołówstwie morskim
nadal wykorzystanie niektórych gatunków na cele
konsumpcyjne jest bardzo niskie -np. w przypadku
szprota szacuje się je na 60%).
Druga grupa uwarunkowań rozwoju podażowej
strony rynku jest determinowana strukturą i potencjałem branży w łańcuchach dostaw. Branża rybna
po wejściu do Polski do UE uzyskała nowe możliwości finansowania działań inwestycyjnych w ramach
programów operacyjnych, w tym na odbudowę
i rozbudowę infrastruktury portowej, modernizację
statków rybackich, czy też zakup nowych bardziej
selektywnych narzędzi połowowych. Z drugiej strony niezbędne okazało się zdecydowane ograniczenie potencjału połowowego poprzez złomowania
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statków. Mimo dużych zmian jakie zaszły w ostatnich 10 latach, w tym powstaniu wielu organizacji
producentów, podstawową słabością branży pozostaje znaczne rozproszenie podaży ryb i mało
efektywne zarządzanie dostępnymi kwotami połowowymi. Do silnych stron zaliczyć należy znaczną
liczbę zmodernizowanych portów rybackich, wyso-

ko wykwalifikowaną kadrę rybacką oraz doświadczone zaplecze naukowe.
Prezentowane uwarunkowania stanowią według
autorów niniejszego artykułu podstawowe determinanty rozwoju oraz płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarujących w branży, regulatorów
i naukowców.

Economic and environmental conditions of development
the marine fishery sector in Poland
Professor Jan Horbowy, Ph.D. Emil Kuzebski, Ph.D. Adam Mytlewski – Maritime Fishery Institute in Gdynia
In the article Authors shows the categorization of
conditions of fishery sector development. There are
also made economic and social elemental analysis
of the sector carried out for identify development
directions and activity that should be taken.
The first factor limiting the development of the
marine fisheries sector in analyzed period were natural conditions especially the condition of harvested fish species. In this context, particular problem
was the deteriorating condition of Baltic cod, and its
prices decrease.
In the analyzed period, total demand for fish and
fish products grew slightly. Sales increases were
recorded only in species characterizing high consumer utility (easy to prepare). This problem may
constitute a major challenge for future activities
focused on added value based on national fisheries products. Development in this sense should be
stimulated by promoting adequate fish intake and
increasing the value of products based on domestic
raw material (despite stable production continued

use of certain species for human consumption is
very low –for example in the case of sprat is estimated at 60%).
The second group of conditions for the development is determined by the structure and potential
supply chains. Fish industry after joining the Polish
accession to the EU used new possibilities for financing investment activities, including the reconstruction and development of port infrastructure,
modernization fishing vessels, or the purchase new,
more selective fishing gear. On the other hand, it
was necessary to reduce fishing capacity by scrapping vessels. Despite the major changes that have
occurred in the last 10 years (including the creation
of a number of producers’ organizations) the fundamental weakness of the industry remains a strong
supply dispersion and inefficient management of
available fishing quotas. The strengths are significant number of modernized fishing ports, highly
qualified and experienced fishermen’s research
institutes.

Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju śródlądowej gospodarki
rybackiej w Polsce
Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Mgr Tomasz Czerwiński – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Rybactwo śródlądowe w tzw. wodach otwartych,
których całkowita powierzchnia wynosi około 480
tys. ha, jest warunkowane przez trzy główne grupy czynników: szeroko rozumiany stan środowiska
wodnego, eksploatację rybacką i wędkarską, oraz
zabiegi zarybiania. Model relacji pomiędzy poszczególnymi czynnikami przyrodniczymi i ekonomicznymi oddziałującymi bezpośrednio i pośrednio na gospodarkę rybacką, zakłada m.in. istotny
wpływ na wielkość i strukturę gatunkową odłowów
ryb, gospodarkę zarybieniową, wielkość i strukturę
zatrudnienia, kierunkowe zmiany profilu prowadzo-

nej działalności gospodarczej, a w konsekwencji
na sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów
uprawnionych do rybackiego użytkowania wód
otwartych.
Do czynników przyrodniczych zaliczono m.in.
antropogeniczne przemiany w ekosystemach wodnych, powodujące przyspieszenie procesu eutrofizacji obiektów wodnych, zmiany klimatu, stale
rosnącą liczebność populacji kormorana czarnego.
Według raportów WIOŚ w siedmiu województwach
bogatych w pojezierza, aż 59% jezior wymaga interwencji w celu poprawy stanu/potencjału ekolo39
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gicznego. Spowodowało to niekorzystne zmiany
w wielkości i strukturze populacji ryb, przejawiające
się m.in. znacznym spadkiem gatunków łososiowatych, drapieżnych i litoralowych z jednej strony,
a z drugiej wzrostem liczebności gatunków odpornych na niekorzystne zmiany środowiska, w tym
głównie leszcza, krąpia i płoci, przy jednoczesnym
spadku masy osobniczej wymienionych gatunków.
Wśród czynników o charakterze ekonomicznym
omówiono najważniejsze aspekty gospodarki ryn-

kowej, globalizacji, czynniki demograficzne, socjoekonomiczne i kulturowe, powodujące m.in. zmiany
popytu i modelów konsumpcyjnych, a tym samym
mające istotny wpływ na gospodarowanie zasobami ryb.
Podjęto także próbę zdefiniowania roli współczesnej nauki w sektorze rybactwa śródlądowego
oraz zaproponowano obszary badawcze i kierunki
badań, często o charakterze interdyscyplinarnym,
wspierające rozwój gospodarki rybackiej.

Economic and environmental conditions of development
of inland fisheries in Poland
Professor Arkadiusz Wołos – Inland Fisheries Institute
M.Sc. Tomasz Czerwiński – Inland Fisheries Institute
Inland fisheries in the so-called open waters, whose
total area is about 480 thousand ha, is conditioned
by three main groups of factors: broadly understood
state of the aquatic environment, fishing exploitation of fish stocks, as well as restocking. Model of
relations between the natural and economic factors
interacting directly and indirectly on fisheries embraces, among others, a significant impact on the
size and structure of harvested fish species, the
effectiveness of stocking, size and structure of employment, directional changes in the profile of the
business, and consequently economic and financial
situation of enterprises authorized to use the open
waters for fisheries.
Natural factors included, among others, anthropogenic changes in aquatic ecosystems, causing acceleration of the process of eutrophication of water
bodies, climate changes, the fast growing cormorant populations. According to reports of environmental agencies in seven provinces rich in lakes, up
to 59% of the lakes calls for intervention to improve

the state / ecological potential. This resulted in adverse changes in the size and structure of fish populations, resulting in a significant decline in salmonid,
predatory and littoral species on the one hand, and
on the other the increase in the number of species
resistant to adverse environmental changes, mainly
bream, white bream and roach, with a decline in the
individual weight of listed species.
Among the factors of an economic character
the most important were following: market economy, globalization, demographic factors, socioeconomic and cultural factors, resulting in changes
in demand and consumption models, thus having
a significant impact on fisheries management and
its effectiveness.
The authors also attempted to define the role of
modern science in the field of inland fisheries, and
proposed research areas and directions of interdisciplinary research supporting development of
fisheries.

Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju akwakultury w Polsce
Dr inż. Andrzej Lirski – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Wobec znacznego administracyjnego ograniczenia połowów morskich warunkiem zwiększenia
konsumpcji ryb i owoców morza jest produkcja
akwakultury. Wzrost produkcji w akwakulturze jest
nadrzędnym celem Wspólnej Polityki Rybackiej,
przy istotnym założeniu, że postęp uzyskuje się
w sposób zrównoważony pod względem środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Założone
do osiągnięcia cele wymuszają silne merytoryczne
wsparcie ze strony nauki.
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Optymalne wykorzystanie potencjału akwakultury zarówno w Polsce, jak i całej UE wymaga działań
w czterech priorytetowych obszarach: (1) upraszczania
procedur administracyjnych, (2) zapewnienia zrównoważonego rozwoju i wzrostu akwakultury poprzez
skoordynowane planowanie przestrzenne, (3) zwiększenia konkurencyjności sektora akwakultury oraz (4)
stosowania zasady równych warunków działania.
W pracy wymieniono szereg istotnych czynników
przyrodniczych i ekonomicznych determinujących
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chów ryb w akwakulturze. Do czynników przyrodniczych zaliczono zmiany środowiska naturalnego
oraz zmiany klimatyczne, zwrócono również uwagę
na zagrożenia w produkcji akwakultury związane
z presją zwierząt rybożernych. Wymieniono również
wpływ akwakultury na bioróżnorodność, wśród
nich istotne znaczenie ma produkcja cennych przyrodniczo ryb na potrzeby zarybień wód otwartych.
W gospodarce rynkowej o sukcesie sektora
akwakultury decydują również aspekty ekonomiczne, wśród nich aktualny i oczekiwany stan rynku
ryb, czynniki socjoekonomiczne i rynkowe oraz procesy globalizacji. Znaczący wpływ na rentowność
sektora mają również środki unijne uzyskane w ramach zakończonych już i przyszłych Programów
Operacyjnych.
Zakres niezbędnej dla uzyskania harmonijnego wzrostu akwakultury problematyki badaw-

czej jest bardzo szeroki i złożony, szczególnie
w aspekcie integracji akwakultury i środowiska.
Wśród bardzo istotnych obszarów badawczych
wymienić należy badania optymalizacji wykorzystania zasobów wody, wpływu hodowli na środowisko, zdrowotności i żywienia ryb, introdukcji
nowych gatunków ryb do akwakultury, reprodukcji i podchowu ryb, badań genetycznych, także
w aspekcie odporności na choroby. Konieczność
monitorowania sektora akwakultury zarówno
dla potrzeb administracji krajowej, jak i unijnej,
a także dla innych odbiorców (nauka, organizacje pozarządowe) wymaga zwiększenia zakresu
zbieranych danych i ich analizy. Zwiększająca się
oferta handlowa ryb wymusza również zintensyfikowanie badań rynku produktów akwakultury
i innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie ryb.

Economic and environmental circumstances of the development of aquaculture
in Poland
Ph.D. Andrzej Lirski – The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn
In view of the considerable administrative restrictions of the open sea fishing the increase in fish and
seafood depends on the aquaculture production.
The increase in aquaculture production is the major
objective of the Common Fisheries Policy (CFP), with
a significant assumption that progress has to be
achieved in a sustainable way in terms of environmental, social and economic issues. The objectives
planned to be achieved require a strong and substantial support from science.
Optimal utilization of the potential of aquaculture, both in Poland and across the EU requires
action in four priority areas: (1) Simplifying administrative procedures, (2) Securing sustainable development and growth of aquaculture through
coordinated spatial planning, (3) Enhancing the
competitiveness of aquaculture sector and (4)
Applying a level playing field rule.
The study lists a number of important natural and
economic factors that determine the breeding of fish in
aquaculture. Among natural factors changes in the natural environment and climate have been listed, as well
as threats for the aquaculture production associated
with exposure to predators. Also the impact of aquaculture on biodiversity has been mentoned, and especially the significance of evireonmentally valuable fish
production for the purpose of restocking open waters.
In a market economy the success of the aquaculture industry is also driven by economic aspects,
among them the current and expected condition of
the fish market, socio-economic and market factors

and the globalization processes. Also the EU funds
obtained under the already completed and future
Operational Programmes have a significant impact
on the profitability of the sector.
The scope of issues to be necessarily researched
in order to achieve the harmonious growth of aquaculture is very broad and complex, especially in
terms of integration of aquaculture and environment. Among the very important research areas
are the studies on optimizing the use of water resources, the impact of farming on the environment,
health and nutrition of fish, introduction of new
species of fish for aquaculture, breeding and rearing
of fish, genetic research, also in terms of resistance
to diseases. The need to monitor the aquaculture
industry both for national administrations and the
EU, as well as for other recipients (science, NGOs)
requires an increase in the scope of collected data
and their analysis. Also the increasing trade offer of
fish requires intensification of aquaculture product
market research and innovative solutions in fish
processing.
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Bezpieczna żywność – zdrowy człowiek
Safe food – healthy person
Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach – aktualna ocena
zagrożeń oraz kierunki działań na najbliższe lata
Prof. dr hab. Andrzej Posyniak – Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
Dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. PIWet – Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
Wraz intensywną chemizacją rolnictwa i innych
dziedzin gospodarki zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia pozostałości substancji,
których obecność jest niepożądana w żywności
pochodzenia zwierzęcego ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia konsumentów. W związku z tym w Polsce podobnie jak i innych w krajach
Unii Europejskiej prowadzone są różne programy
kontrolne, których celem jest między innymi ocena występowania pozostałości niedozwolonych
substancji anabolicznych, stosowanych w celach
terapeutycznych leków weterynaryjnych czy też
dostających się do organizmu zwierzęcego wraz
z paszami substancji skażających środowisko (pestycydów, pierwiastków toksycznych, dioksyn,
mikotoksyn). Konieczność prowadzenia takich badań wynika z Rozporządzenia Rady i Parlamentu
Europejskiego (2004/882/WE). Kontrola pozostałości substancji niepożądanych w tkankach zwierząt,
żywności pochodzenia zwierzęcego, w wodzie i paszach prowadzona w Polsce zgodnie z Dyrektywą
Rady 96/23/WE daje możliwość rozpoznanie występowania obecności blisko 300 różnych substancji
chemicznych i ich metabolitów w 30 000 próbek
pobieranych z terenu całego kraju. Dotychczasowe
wyniki badań wskazują, że odsetek próbek z po-

zostałościami substancji niepożądanych na ogół
nie przekracza 0,3%. Oddzielny program kontrolny
realizowany jest w zakresie występowania dioksyn
w żywności i paszach.
Do grupy substancji niepożądanych skażających
żywność, głównie w trakcie jej przetwarzania, zalicza się również wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA). W związku ze znacznym obniżeniem dopuszczalnych limitów dla benzo(a)pirenu
i sumy 4 WWA (Rozporządzenie 835/2011/WE) przy
tradycyjnym systemie wędzenia pewna część produktów nie spełnia wymaganych kryteriów, dlatego
też wzmożono nadzór wprowadzając program regularnych badań kontrolnych w tym zakresie.
PIWet-PIB
w
Puławach,
jako
Krajowe
Laboratorium Referencyjne (KRL) odgrywa istotną rolę w realizacji programów badań kontrolnych
organizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną
między innymi poprzez merytoryczny nadzór nad
realizacją bieżących badań, dokonywanie oceny
ryzyka wynikającego z występowania pozostałości
substancji niepożądanych w żywności i paszach.
Ponadto KRL wskazuje na nowe kierunki działań,
które mają przyczynić się do ograniczenia szkodliwego oddziaływania substancji niepożądanych
na zdrowie konsumentów.

Residues of prohibited substances in food and feed – evaluation of current risks
and directions for the coming years
Professor Andrzej Posyniak – The National Veterinary Research Institute in Pulawy
Prof. Krzysztof Niemczuk – The National Veterinary Research Institute in Pulawy
With intensive use of chemicals in agriculture and
other sectors of the economy, the probability of the
occurrence of residues of undesirable substances
in food of animal origin due to the potential risk
to consumer health is on the increase. Therefore, in
Poland, as in other countries of the European Union,
various control programs are conducted to monitor
the occurrence of residues of prohibited anabolic
substances, veterinary medicinal products, or en42

vironmental contaminants entering animal body
through feed (pesticides, toxic elements, dioxins,
mycotoxins).
The need to conduct those studies results from
the Regulation of the Council and the European
Parliament (2004/882/EC). The control of prohibited residues in animal tissues, food of animal origin,
as well as in water and feed, carried out in Poland
in accordance with the Council Directive 96/23/EC,
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has enabled to determine the occurrence of nearly
300 different compounds and their metabolites in
30,000 samples collected from the whole country.
The results form the last years indicate that the percentage of samples with residues of prohibited substances generally does not exceed 0.3%. A separate
control program has been implemented regarding
the presence of dioxins in food and feed.
The group of prohibited substances contaminating food, mainly during its processing, also includes
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Due
to a significant reduction of acceptable limits for
benzo-(a)-pyrene and the sum of 4 PAHs (Regulation
835/2011/EC), certain traditionally smoked products

do not meet the required criteria, and therefore supervision has been intensified by introducing regular control tests in this respect.
NVRI in Pulawy, as a National Reference
Laboratory (NRL), plays an important role in the implementation of the control programs organized by
the Veterinary Inspection, through substantial supervision over the realisation of current research as
well as assessment of the risks arising from the presence of residues of undesirable substances in food
and feed. Moreover, NRL points to new directions
that would contribute to the reduction of harmful impact of prohibited substances on consumer
health.

Żywność w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
Prof. dr hab. Marek Strączkowski – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
w Olsztynie
Dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii
Nauk w Olsztynie
Chorobami cywilizacyjnymi określa się schorzenia,
których występowaniu sprzyja rozwój cywilizacji,
łączący się z niekorzystnymi zmianami trybu życia
– niską aktywnością fizyczną oraz spożywaniem
wysokokalorycznej, wysokotłuszczowej żywności.
Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy otyłość, cukrzycę typu2, choroby układu krążenia, niektóre
nowotwory. Otyłość i cukrzyca typu 2 określane
są jako epidemie XXI wieku. Związek tych chorób ze sposobem odżywiania jest udowodniony.
Jednocześnie wykazano, że postępowanie niefarmakologiczne, polegające na modyfikacji trybu
życia, m.in. na zastosowaniu diety z ograniczeniem
kalorycznym, mającej na celu redukcję masy ciała
o 5-7%, prowadzi do zmniejszenia nowych przypadków cukrzycy typu 2 o 58% u osób z grupy
największego ryzyka tej choroby. W badaniach własnych stwierdzono, że zastosowanie indywidualnie
dobranej diety o obniżonej kaloryczności u osób
otyłych przez 12 tygodni, prowadzi do redukcji
masy ciała o ponad 10 kg, a łączy się to z wieloma
korzystnymi zmianami metabolicznymi. Oprócz kaloryczności diety istotne znaczenie ma odpowiedni
dobór składników pokarmowych. Ogólnie przyjęte
są zalecenie dotyczące procentowego udziału węglowodanów, tłuszczów i białek w całkowitej kaloryczności diety. Istnieje ponadto wiele czynników
warunkujących właściwości prozdrowotne żywności i jej możliwe zastosowanie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem żywności funkcjonalnej, zawierającej
substancje wywierające określony efekt prozdrowotny. Ponadto istotne znaczenie mają np. indeks
glikemiczny żywności, ilość nasyconych kwasów

tłuszczowych, czy też proporcja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6.
W badaniach własnych stosowano 6-godzinny wlew
Intralipidu i heparyny u zdrowych ochotników jako
model oceny stosowania diety wysokotłuszczowej.
Wykazano, że nadmiar wolnych kwasów tłuszczowych nie tylko indukuje oporność tkanek na insulinę, ale prowadzi też do zmian w parametrach biochemicznych podobnych do tych stwierdzanych
u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi
jak choroba Alzheimera. Wydaje się, że powinno się
kłaść większy nacisk na rolę żywności w profilaktyce
chorób cywilizacyjnych, stanowiących coraz istotniejszy problem rozwiniętych społeczeństw.
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Food in the prophylaxis of civilization diseases
Professor Marek Strączkowski – Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of
Sciences in Olsztyn
Ph.D. Monika Karczewska-Kupczewska – Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish
Academy of Sciences in Olsztyn
Civilization diseases are associated with the lifestyle
of modern developed societies – low physical activity and high-calorie, high-fat food intake. These
diseases include obesity, type 2 diabetes, cardiovascular disease, some neoplasms. Obesity and type
2 diabetes are described as an epidemic of 21st century. Association of these diseases with nutrition is
well established. It was demonstrated that lifestyle
modification, including low-calorie diet to induce
5-7% weight loss, resulted in a decrease in type 2 diabetes incidence by 58% in subjects at the highest
risk of the disease. In our studies we observed that
12 weeks of dietary intervention with individually
planned low-calorie diet in the obese subjects resulted in a weight loss of more than 10 kg and was
associated with numerous beneficial metabolic
changes. Besides total calories of the diet, proper selection of nutritional compounds is of great importance. There are generally accepted recommendations regarding the percentage of energy in the diet

from carbohydrates, fats and proteins. There are
also many factors influencing health properties of
food and the possible use of food in the prophylaxis
of civilization diseases. There are great expectations
regarding the functional foods, containing substances exertinfg specific health-promoting effects.
Other important factors include glycemic index, the
amount of saturated fatty acids or the proportion of
omega-3 to omega-6 polyunsaturated fatty acids. In
our studies we used 6h Intralipid/heparin infusion
in healthy volunteers as a model of the effects of
high-fat diet. We demonstrated that the elevation
of circulating free fatty acids not only induced insulin resistance, but also resulted in the changes in
biochemical parameters similar to those observed
in neurodegenerative disorders, like Alzheimer disease. Greater emphasis should be placed on the role
of food in the prophylaxis of civilization diseases,
which become increasingly important problem of
modern societies.

Żywność dla przyszłości – doskonalenie metod przetwórstwa rolno-spożywczego
w celu poprawienia zdrowotności uzyskiwanych wyrobów dla ludzi i zwierząt
Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS, dr inż. Marian Remiszewski, prof. IBPRS – Instytut Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Korczak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Produkcja żywności i pasz jako źródła składników
odżywczych dla człowieka i zwierząt zmienia się
wraz z wiedzą o jej wpływie na zdrowotność i prawidłowy rozwój oraz aktualnymi trendami żywieniowymi. Duży wpływ na stale rozwijający się rynek
żywnościowy mają również zmieniające się warunki środowiskowe, preferencje żywieniowe, mody.
Aktualnie obserwuje się dynamicznie rozwijający się
sektor produkcji żywności w kierunku innowacyjnych technologii i produktów spełniających wielorakie oczekiwania klienta (tj. zdrowotne, kulturowe).
Dotyczy to m.in. żywności funkcjonalnej, ekologicznej, modyfikowanej genetycznie, czy żywności wygodnej. Jednocześnie obserwowanym trendem jest
wzrost zainteresowań konsumentów żywnością tradycyjną i regionalną. Wykorzystuje się do tego celu
bioróżnorodność zasobów biologicznych / mikroorganizmów oraz innowacyjne, zrównoważone ekologicznie technologie. Równocześnie z rozwojem
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technologii opracowywane są nowoczesne metody
analityczne do określania i potwierdzania standardów jakości i bezpieczeństwa żywności.
Nowoczesne kierunki innowacyjnych technologii w żywności wskazują na możliwości zastosowania nanotechnologii do modyfikowania wartości
odżywczej żywności (poprawa właściwości sensorycznych, obniżenie zawartości tłuszczu) oraz
do produkcji opakowań biodegradowalnych i/lub
przedłużających trwałość produktów żywnościowych; produkcja żywności in-vitro, czy też wykorzystania innych niż dotychczas znane i stosowane
źródła substancji odżywczych w produkcji żywności i pasz.
Projekt „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych”
realizowany był w ramach POIG 1.1.2 przez konsorcjum składające się z 5 uczelni (Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy

Bezpieczna żywność – zdrowy człowiek

we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie oraz Instytut Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich przy współpracy Instytutu Biotechnologii Przemysłu RolnoSpożywczego. Celem projektu było opracowanie
innowacyjnej technologii nowych linii prozdrowotnych produktów spożywczych ograniczających
zachorowalność na takie choroby, jak otyłość,
cukrzyca typu I, anemię związaną z nieswoistym
zapaleniem jelit i nadciśnienie. We właściwych badaniach analizowano surowce bogate w aktywne
składniki, przede wszystkim uprawiane w Polsce
(aronia, ziemniaki, strączkowe, gryka, kapustowate,

buraki, morwa i pokrzywa). Prowadzono proces izolowania i koncentrowania związków bioaktywnych.
Wybrane izolaty i koncentraty były użyte do komponowania składu nowych produktów prozdrowotnych. Najważniejszym etapem projektu była
weryfikacja ich cech prozdrowotnych w randomizowanych badaniach klinicznych, w których 8-10 nowych produktów było stosowanych w interwencji
żywieniowej w grupach docelowych. Rezultatem
końcowym projektu jest także 30 zgłoszeń patentowych oraz dokumentacja technologiczna 30 nowych produktów oferowanych przedsiębiorstwom
do wdrożenia przemysłowego.

Food for future – improving methods of agri-food processing in order to improve
the health products obtained for humans and animals
Prof. Renata Jędrzejczak, Prof. Marian Remiszewski – Wacław Dąbrowski Institute of Agricultural and Food
Biotechnology in Warsaw
Professor Józef Korczak, Poznań University of Live Sciences
Food and feed production, as a source of nutrients for humans and animals, changes when more
knowledge is acquired on its impact on the health
and proper development of living organisms, and
current dietary trends. Major influences on steadily growing food market have also changes in environmental conditions, food preferences, style
of live. Currently it is seen a rapidly growing food
production sector towards innovative technology
and products that meet diverse customer needs
(i.e. health, cultural). This includes functional foods,
organic foods, genetically modified foods, and
convenience foods. At the same time the observed
trend is the increase in consumer interest in traditional and regional foods. For these purposes biodiversity of biological resources / microorganisms and
innovative, sustainable green technology is used.
Simultaneously with the development of modern
technologies for food production new analytical
methods are being introduced for determination
and confirmation of food quality standards and
food safety.
Modern trends in innovative food technologies
indicate the possibility of using nanotechnology
in modifications of the nutritional value (improvement of sensory properties, reduced fat content)
and for production of biodegradable packing and
prolonged stability of food product; food production in vitro, or use other that previously known
and used sources of nutrients in food and feed
production.

The project “New bioactive food with designed
functional properties” was conducted within the
Operational Program Innovative Economy 1.1.2. by
the consortium consisted of 5 universities (Poznan
University of Life Sciences, Wroclaw University of
Environmental and Life Sciences, Poznan Medical
University, Poznan University of Economics,
University of Life Science in Lublin) and Institute
of Natural Fibres and Medicinal Plants with cooperation of Institute of Agricultural and Food
Biotechnology The aim of the project was to develop an innovative technology for the production of
new line of food designed for specific pro-health
properties, reducing civilization diseases incidence,
including hypertension, cardiovascular diseases,
obesity, diabetes and anaemia. The important step
was the analysis of plant origin raw materials, mainly
cultivated in Poland, which are rich source used for
isolation and concentration bioactive components
(berries, potatoes, leguminous seeds, buckwheat,
red cabbage, beetroots, kale, mulberry, and nettle). Selected isolates and concentrates of bioactive compounds were used for formulation of new
health-oriented products. The main stage of the
project was the verification of functional characteristics of designed food in medical randomized clinical trials, when 8-10 products were used in nutritional intervention to targeted groups. The project
outcomes are also 30 applications for patent and
technological documentation of 30 novel food offered to food companies for their implementation.
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Nutraceutyki i ich znaczenie w żywieniu człowieka
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
Dr inż. Aleksandra Cichocka Instytut Żywności i Żywienia Warszawa
Zdrowie publiczne, a w tym profilaktyka staje się
kluczowym elementem egzystencji społeczeństw
i jakości życia. W tym najważniejszą rolę odgrywa
żywność prozdrowotna, zwłaszcza żywność funkcjonalna i nutraceutyki.
Żywność funkcjonalna jest to żywność o postaci
konwencjonalnej, której udowodniono korzystny
wpływ na: poprawę stanu zdrowia, poprawę samopoczucia i/lub zmniejszenie ryzyka chorób. Może
obniżać ryzyko choroby, wpływając na poprawę
jakości życia. Nutraceutyki są to składniki biologicznie aktywne, które mogą występować w żywności
funkcjonalnej lub oddzielnie, wywierające udokumentowany i korzystny wpływ na zdrowie poprzez
ich udział w procesach metabolicznych.
Zasadniczą cechą nutraceutyków jest ich naturalne pochodzenie. Zatem nutraceutyki to biosubstancje lub ich preparaty wywodzące się z surowców pochodzenia zwierzęcego, roślinnego

i biotechnologicznego, które zostały wytworzone
(wyizolowane) z zastosowaniem innowacyjnych
technologii. Wśród najczęściej stosowanych i najbardziej rozpoznanych surowców do wytwarzania
nutraceutyków można wymienić m.in. : jaja, siarę,
produkty pszczelarskie, ekstrakty roślin, w tym zioła, owoce itp.
Rynek nutraceutyków rozwija się bardzo dynamicznie. Wśród szerokiej palety polskich nutraceutyków można wymienić: Colostryninę (ekstrakt
biopeptydów siary) stosowanej w profilaktyce
choroby Alzheimera, Ovofosfolipidy żółtka bogate w n-3 kwasy tłuszczowe i witaminy stosowane
w rozwijaniu naturalnej odporności i regeneracji organizmu po przebytych chorobach, preparaty aroniowe stosowane w profilaktyce chorób serca oraz
cała gama preparatów ziołowych. Szczególnie interesujące są mieszanki nutraceutyków i ich interakcje, zwłaszcza na nośniku żywności funkcjonalnej.

Nutraceuticals and their importance in human nutrition
Professor Tadeusz Trziszka – Wrocław University of Life Sciences
Ph.D. Aleksandra Cichocka – Food and Nutrition Institute in Warsaw
Prevention is a key element of existence societies
and quality of life. In this the most important role
played health oriented foods, especially functional
foods and nutraceuticals.
Functional food is a food with a conventional form, which has been proven beneficial effect
on the improvement of the health and improve the
well-being and / or reduction of risk of diseases.
Nutraceuticals are biologically active ingredients,

46

which have a documented health benefits through
their participation in metabolic processes.
The essential value of nutraceuticals is their natural origin. Thus, nutraceuticals are biosubstances
or their preparations deriving from raw materials
of animal, plant and bioproducts, which have been
prepared (isolated) using innovative technologies.
Among the most commonly used and most recognized raw materials for the production of nutraceutical may be mentioned including : eggs, colostrum,
apiculture products, extracts of plants, including
herbs, fruits, etc.
Nutraceuticals market is developing very dynamically. Among many Polish products may be
mentioned: Colostrynin (bio-peptides extract of
colostrum) used in the prevention of Alzheimer’s
disease, Ovophospholipids from yolk rich in n-3
fatty acids and vitamins used in the development
of natural immunity and preventing many diseases,
aronia preparations (used in the prevention of heart
disease) and also a range of herbal preparations.

SESJA PANELOWA VII :: PANEL SESSION VII
Technologie naturalne i ich wpływ na zrównoważony rozwój
sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich
Natural technologies and their impact on sustainable development of
the agri-food sector and rural areas
Pożyteczne mikroorganizmy szansą na poprawę jakości plonowania roślin uprawnych
Dr hab. Lidia Sas Paszt – Prof. IO, Mgr Paweł Trzciński, dr Anna Lisek, dr Beata Sumorok, Mgr Edyta Derkowska,
Mgr Sławomir Głuszek, Mgr Michał Przybył, Mgr Mateusz Frąc – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
W Instytucie Ogrodnictwa powstał pierwszy
w Polsce bank symbiotycznych grzybów mikoryzowych oraz pożytecznych bakterii, wyizolowanych
z rizosfery roślin sadowniczych, rosnących w różnych warunkach glebowo-klimatycznych Polski.
Wykazano dużą skuteczność pożytecznych
mikroorganizmów zgromadzonych w SYMBIO
BANK-u w stymulacji wzrostu wegetatywnego i plonowania roślin truskawki, jabłoni, wiśni, ogórka i pomidora oraz innych gatunków roślin ogrodniczych.
Niektóre szczepy bakterii mają działanie ochronne
przeciwko Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum
i Verticillum dahliae. Najbardziej efektywne szczepy i gatunki mikroorganizmów są komponentami
nowo opracowanych preparatów biologicznych:
biostymulatorów, kompostów i inokulów bakteryjno-mikoryzowych. Wykazano negatywny wpływ
stosowania chemicznych środków produkcji roślin,

w tym syntetycznych nawozów – NPK na występowanie i aktywność pożytecznych mikroorganizmów
glebowych.
W zasobach SYMBIO BANK-u zgromadzono liczne szczepy grzybów należące do 30 gatunków grzybów AMF. Do dalszych identyfikacji zgromadzono
53 tys. zarodników grzybów AMF. Zgromadzono
1418 szczepów bakterii i grzybów strzępkowych.
Głównymi mechanizmami działania pożytecznych
mikroorganizmów są m.in. wytwarzanie sideroforów (500 szczepów) i form przetrwalnikowych (125
szczepów), rozpuszczanie związków fosforu (200
szczepów), rozkład celulozy (40 szczepów), wiązanie
azotu atmosferycznego (100 szczepów). Poznanie
roli symbiotycznych mikroorganizmów mających
największy wpływ na dostępność i pobieranie
składników odżywczych przyczyni się do rozwoju
zrównoważonych metod uprawy roślin.

Beneficial microorganisms – an opportunity to improve the yielding quality of crop
plants
Prof. Lidia Sas Paszt, M.Sc. Paweł Trzciński, Ph.D. Anna Lisek, Ph.D. Beata Sumorok, M.Sc. Edyta Derkowska M.Sc.
Sławomir Głuszek, M.Sc. Michał Przybył, M.Sc. Mateusz Frąc – Research Institute of Horticulture, Skierniewice
Research Institute of Horticulture is the birthplace
of Poland’s first bank of symbiotic mycorrhizal fungi and beneficial bacteria isolated from the rhizosphere of fruit plants growing in different soil and
climatic conditions of Poland.
Studies have shown high effectiveness of the
beneficial microorganisms collected in SYMBIO
BANK in the stimulation of vegetative growth and
yielding of plants of strawberry, apple, sour cherry,
cucumber and tomato, and other horticultural plant
species. Some bacterial strains have a protective
effect against Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum
and Verticillum dahliae. The most effective strains
and species of microorganisms are used as components of the newly developed biological preparations: bio-stimulators, composts, and bacterial and
mycorrhizal inocula. The use of chemical means of

plant production, e.g. synthetic NPK fertilizers, have
been shown to have a negative effect on the occurrence and activity of beneficial soil microorganisms.
The resources accumulated in SYMBIO BANK
include strains of fungi belonging to 30 species of
arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). Further identifications will include 53 thousand AMF spores,
1418 strains of bacteria and filamentous fungi. The
mechanisms of action of beneficial microorganisms
include the formation of siderophores (500 strains),
spores (125 strains), dissolution of phosphorus compounds (200 strains), decomposition of cellulose (40
strains), atmospheric nitrogen fixation (100 strains).
Knowledge of the role of symbiotic microorganisms
that have the greatest influence on the availability
and uptake of nutrients will contribute to the development of sustainable plant cultivation methods.
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Konsorcja mikroorganizmów jako czynnik ochronny upraw przed chorobami
i szkodnikami
Prof. dr hab. Ewa Solarska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Mgr Marzena Marzec – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów jako
przyjazny dla środowiska sposób zwalczania agrofagów w celu zwiększania plonu roślin uprawnych
i jego jakości posiada wielki potencjał. Podobnie
jak w przypadku ludzi i zwierząt, mikroorganizmy
odgrywają istotną rolę w ochronie zdrowia roślin.
Konsorcja mikroorganizmów (KM) zawierające
głównie bakterie kwasu mlekowego oraz fotosyntetyczne, a także drożdże i promieniowce, które
współdziałając ze sobą oddziałują korzystnie w każdym środowisku do którego zostaną wprowadzone.
Te mikroorganizmy są bardzo efektywne w ograniczaniu rozwoju patogenów i szkodników roślin.
Każdy z nich posiada specyficzne zadanie, a ponadto wspierają się wzajemnie, czyli działają synergicznie. Niektóre z nich są znane jako wytwórcy bioaktywnych substancji takich jak witaminy, hormony,
enzymy, antyoksydanty i antybiotyki, które mogą
bezpośrednio lub pośrednio wzmacniać wzrost
i ochronę roślin. Stosowanie mikroorganizmów
w konsorcjach pozwala na ich lepsze przetrwanie
w każdym środowisku w stosunku do jednogatunkowych preparatów, ze względu na ich synergizm
działania oraz tworzenie przez nie biofilmu, który
jest efektywniejszy w przypadku konsorcjów mających bardziej wydajny metabolizm i będących
bardziej opornymi na stres oksydacyjny jak również
na czynniki toksyczne. Pożyteczne mikroorganizmy
zwiększające wzrost i ochronę roślin można dodawać do gleby w celu poprawy stanu zdrowotnego
roślin. Powodem tego zjawiska jest ścisła zależność
roślin od ich mikrobiomu. Uzyskując lepszą kontrolę

nad tymi zależnościami można ograniczać rozwój
agrofagów i uzyskiwać większą stabilność ekosystemu. Do zwiększania skuteczności KM w ochronie roślin wykorzystuje się również fermentowane
ekstrakty roślinne, które wzmacniają mechanizmy
obronne roślin lub mają działanie bezpośrednio
toksyczne.
W UP w Lublinie w latach 2007-2014 testowano
dobre praktyki w uprawie chmielu i owoców jagodowych w systemie ekologicznym z wykorzystaniem KM. Biopreparaty zawierające KM używano
do opryskiwanie roślin w celu ograniczenia rozwoju
chorób i szkodników. Ochrona chmielu i owoców
jagodowych z użyciem KM z fermentowanymi ekstraktami roślinnymi okazała się bardzo skuteczna,
również w przypadku groźnych szkodników, takich
jak mszyce i przędziorek chmielowiec. Stosowanie
KM do ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami
jest skutecznym sposobem ich ograniczania i przynosi oczekiwane efekty w procesie poprawy jakości
gleb oraz wzrostu wartości prozdrowotnej żywności. Działanie to posiada również bardzo korzystny
wpływ na środowisko. Jest ogromnie ważne, aby
system prawny dążył do wspierania celów zrównoważonego rozwoju. System ten powinien umożliwić
małym i średnim przedsiębiorstwom produkującym biopestycydy w pełni się rozwijać, a rolnikom
zaopatrzyć się w biologiczne środki ochrony roślin,
które pozwolą wytwarzać żywność spełniającą oczekiwania konsumentów. Należy podkreślić, że KM
z ekstraktami roślinnymi są powszechnie stosowane
w ochronie roślin w Szwajcarii, Austrii i Niemczech.

The consortia of microorganisms as crop protection agent against diseases and pests
Professor Ewa Solarska – Lublin University of Life Sciences
M.Sc. Marzena Marzec – Lublin University of Life Sciences
The use of beneficial microorganisms as environmental friendly pest control to increase yield and
quality of crop plants has great potential. Just as
in the human and animal body, microorganisms
play a significant role in plant health. Consortia
of microorganisms (MC) consisting mainly of lactic acid bacteria, photosynthetic bacteria, yeast
and Actinomycetes which co-exist for the benefit
of whichever environment they are introduced.
MC consists of many different kinds of effective,
pest-suppressing microorganisms. Each of these mi48

croorganisms has a specific task. In addition, these
microorganisms enhance each other i.e. they act
synergically. Some of them are known to produce
bioactive substances such as vitamins, hormones,
enzymes, antioxidants and antibiotics that can directly, or indirectly enhance plant growth and protection. The use of microbial consortia allows them
to better survive in any environment in relation
to the monogenus preparations, due to the synergistic action of these microorganisms and the formation of biofilm which is more effective in case of
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consortia which have a more efficient metabolism
and which are more resistant to oxidative stress
as well as toxic agents. Beneficial microorganisms
can be added to plant soil to improve overall plant
health. The reason for this phenomenon is the close
relationship plants have with their microbiome.
Having better control over this relationship allows
for pest-outbreak control and ecosystem stability
to be better achieved. The fermented plant extracts
are also used to enhance efficacy of MC in plant protection against diseases and pests. They strengthen
the defense mechanisms of plants or have a direct
toxic effect.
In the University of Life Sciences in Lublin good
practices in the cultivation of organic hops and berry fruit orchards using MC were developed in the
years 2007-2014. Biopreparations containing MC
were used by spraying on plants in order to reduce
the development of diseases and pests. The results
showed that the protection of hops and berry fruit

orchards by biological methods such as the use of
MC with the fermented plant extracts are effective
in reducing diseases and pests occurring on tested plants, also in case of dangerous pests such as
aphids and spider mite. The use of MC against diseases and pests is effective way their reduction and
bring the desired results in the process of improving
the quality of soils, crops and increase of pro-health
value of foods. This action has also beneficial influence on state and health of environment. It is very
important that the legal system must seek to support sustainability objectives. The system should
enable small and medium-sized firms producing
biopesticides to flourish and should equip growers
with the plant protection tools they need to control
infestations economically and produce food which
meet the expectations of consumers. It should be
emphasized that the MC with plant extracts are
commonly used in EU countries such as Switzerland,
Austria and Germany.

Zastosowanie najnowszych metod badawczych w biotechnologii rolniczej
Dr hab. Michał Starzycki – prof. IHAR, mgr inż. Elżbieta Starzycka-Korbas – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin PIB w Poznaniu
W wielu krajach podejmowane są prace proekologiczne zmierzające do ograniczenia lub całkowitego
wycofania najbardziej trujących substancji, na rzecz
naturalnie występujących związków chemicznych
o działaniu fungistatycznym i insektobójczym.
Oprócz tych związków dużą rolę w proekologicznej
ochronie roślin odgrywają antagonistyczne w stosunku do patogenów mikroorganizmy, do których
można zaliczyć kompleks EM, nazwany tak przez
twórcę prof. Teruo Higa z Uniwersytetu na Okinawie.
Stwierdził on, że kompleks mikroorganizmów zawarty w EM jest przyjazny dla roślin i zwierząt.
Efektywne Mikroorganizmy mogą współżyć z roślinami pozyskując dla nich mikroelementy, azot
i dwutlenek węgla z atmosfery oraz wypierać ze środowiska patogeny roślin, a także degradować odpady organiczne. Kompleks ten przyczynia się także
do odtworzenia równowagi biologicznej stwarzając
dobre warunki do rozwoju lokalnej pożytecznej
mikroflory. Podany kierunek jest ważny z punktu
widzenia gospodarki rolnej kraju, a także na świecie. W Pracowni Metod Hodowli Odpornościowej,
Poznańskiego Oddziału IHAR-PIB po raz pierwszy
w 2003 roku namnożono i aplikacyjnie użyto EM
na poletkach doświadczalnych w Spółce z o. o.,
Strzelce Oddział w Małyszynie. Z uwagi na otrzymane pozytywne wyniki doświadczeń prace te są kontynuowane do obecnego czasu. W badaniach IHARPIB, które w większości mają charakter aplikacyjny

wykorzystano następujące metody biotechnologiczne dla rzepaku, najważniejszej rośliny oleistej
Polski: A/ badano nowe genotypy B. napus otrzymane w oparciu o mieszańce międzygatunkowe pod
względem odporności na patogeny. B/ Wartościowe
pod względem jakościowym formy gorzej plonujące wspomagano indukcją preparatów z EM dla podwyższenia odporności na patogeny. C/ Poza badaniami aplikacyjnymi, prace poszerzono o badania
mikroorganizmów wchodzących w skład biopreparatu. Najczęściej izolowanym mikroorganizmem
okazał się gatunek Candida ethanolica. Aby stwierdzić jego ochronne działanie, obok C. ethanolica zaszczepiano w warunkach in vitro na pożywkach PDA
następujące patogeny: Leptosphaeria maculans,
Leptosphaeria biglobosa, Sclerotinia sclerotiorum,
Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum. Czystość
gatunkową patogenów sprawdzono przy użyciu
sekwencjonowania DNA ITS1. W każdym przypadku
odnotowano pozytywne działanie antagonistycznego grzyba Candida ethanolica w stosunku do badanych patogenów. D/ Analizowano techniką sekwencjonowania DNA populacje najgroźniejszych
patogenów rzepaku i stwierdzono sukcesywnie
zmieniające się proporcje ich występowania.
W wyniku wprowadzania do produkcji nowych
genotypów rzepaku pojawiają się nowe patotypy
o zmienionej wirulencji, a proces adaptacji patogenów w ekosystemie przebiega z reguły szybciej
49
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niż hodowla nowych odpornych form B. napus.
Wprowadzanie na szerszą skalę biopreparatów
do produkcji może przyczynić się do ograniczenia stosowania pestycydów, co w konsekwencji
ochroni środowisko naturalne przed chemizacją
oraz będzie sprzyjać produkcji żywności i paszy
najwyższej jakości.

Z uwagi na akty prawne dotyczące integrowanej ochrony roślin, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r., chemiczna ochrona rzepaku jest ograniczona. Aby wspomóc działania ochronne dla
najważniejszej rośliny oleistej Polski będzie trzeba
stosować biopreparaty, które mogą skutecznie konkurować z dotychczas używanymi.

New research methods used in agricultural biotechnology
Prof. Michał Starzycki, M.Sc. Elżbieta Starzycka-Korbas – Plant Breeding and Acclimatization Institute National
Research Institute in Radzików/Poznań
In many countries, environmental works are taken to reduce or total withdrawal of the most toxic
substances contained in plant protection products. An important role in proecological plant
protection have microorganisms which are antagonistic to pathogens, among there is the EM
complex, (called by the author prof. Teruo Higa of
the University in Okinawa). Professor Teruo Higa
established that the microorganisms complex,
which includes the EM is friendly to plants and
animals. The Effective Microorganisms can coexist with plants obtaining for them microelements,
nitrogen and carbon dioxide from the atmosphere and to displace plant pathogens from the
environment as well as they can decompose the
organic waste. This complex also helps to restore
the biological balance creating good conditions
for development of the local beneficial micro
flora. The given direction is important for the
agricultural economy of country and the whole
world. In The Laboratory of Resistence Breeding
Methods (IHAR-PIB, Poznan) for the first time in
2003 were multiplied and used EM in experimental plots in Plant Breeding Strzelce Ltd., Co. IHAR
Group, Division in Małyszyn. Due to the positive
results of experiments these works are continuing
to the present time.
In the performed studies were used the following biotechnological methods for oilseed rape, the
most important Polish oil plants:
A/ They were tested for resistance to pathogens

new genotypes of B. napus, based on interspecific
hybrids.
B/ The valuable in terms of quality forms with
a lower yield was supported with the induction of EM
formulations for increasing resistance to pathogens.
C/ In addition to application tests, the work was
expanded to include the study of microorganisms
comprising the biopreparations. The most frequently isolated species of fungus were Candida ethanolica. To determine the protective effects next to C.
ethanolica inoculated in vitro on media PDA the following pathogenic species: Leptosphaeria maculans,
Leptosphaeria biglobosa, Sclerotinia sclerotiorum,
Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum. The Purity
of the pathogens species were tested using DNA
sequencing ITS1. The positive effects of antagonist
fungus Candida ethanolica were observed in each
case on the tested pathogens.
D/ The most dangerous pathogens populations
occurring on oilseed rape were analyzed by DNA sequencing and were found to gradually changing the
proportions of their presence in natural conditions.
As a result of the introduction to cultivating new
genotypes of winter rape, there are new isolates
with modified virulence. The process adaptation of
pathogens in the ecosystem generally takes place
faster than breeding new resistant forms of B. napus.
Biopreparations put into production can help
to reduce of the pesticide use, and protect the environment from the use of chemicals and would promote the production of food and feed high quality.

Technologie naturalne – szansa dla polskiego rolnictwa
Mgr Grzegorz Herbinger – Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku
Rolnictwo ostatnich kilkudziesięciu lat nastawione jest na wzrost plonów z zastosowaniem coraz
większej ilości nawozów syntetycznych i pestycydów. Doprowadzono do tego, że prawie każdy rolnik uznaje, że tylko chemiczne metody gwarantują
szybki wzrost plonów. Zupełnie nie bierze się pod
uwagę znaczenia edafonu stanowiącego około 5%
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objętości głównego ogniwa cyklu przemiany materii organicznej gleby. Tymczasem mikroorganizmy
gleby odgrywają kluczową rolę w rolnictwie przyjaznym środowisku. Wspomagają one, a nawet inicjują pozytywne zmiany adaptacyjne roślin uprawnych i mikrobiomu na stresy biotyczne i abiotyczne.
Liczne informacje z literatury wskazują, że każdy
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żywy organizm reaguje na stres według mechanizmu odpowiedzi dwufazowej (zjawisko hormezy)
tzn. średnio nasilony stres może wywołać pozytywne zmiany w fizjologii roślin i korzystnie wpłynąć
na jakość i wydajność upraw. Niestety zaburzone
relacje mikroorganizmy –gleba- roślina sprawiają, że nadmiar stresorów nawet o słabym nasileniu
takich jak susze, nadmierne zasolenie, przymrozki,
infekcje, a zwłaszcza używane w nadmiarze pestycydy powodują głębokie zmiany w metabolizmie
roślin. Zmiany te bezpośrednio hamują możliwości
reprodukcyjne roślin co przekłada się na drastyczny
spadek plonów na całym świecie. Konieczne jest
więc świadome, ponowne wprowadzenie do rolnictwa pożytecznych mikroorganizmów ryzosferowych, głównie ryzobakterii i grzybów arbuskularnych, w celu przywrócenia prawidłowych relacji
mikroorganizmy-gleba-roślina.
Mikroorganizmy
to pierwsze i ostatnie ogniwo w łańcucha życia.
To one pełnią kluczową rolę w modulowaniu metabolizmu, ekspresji genów, i obniżaniu stresu oksydacyjnego u roślin uprawnych. Poprzez wspieranie
zgodnych z prawami natury relacji roślin z mikroorganizmami, sprawiamy, że rośliny mogą adaptować się do zmiennych warunków środowiska. Takie
prawidłowe relacje są podstawą naturalnych technologii, które odpowiednio wdrożone mogą inicjować pozytywne zmiany w glebie, a następnie w jej
płodzie: uprawianych roślinach. Omówione zostaną
przykłady i mechanizmy indukowanej odpowiedzi
systemicznej, w której pożyteczne mikroorgani-

zmy wzmacniają mechanizmy adaptacyjne roślin
przygotowując je na niekorzystne warunki w przyszłości. Takie rośliny lepiej plonują i plony te są najwyższej jakości. Mechanizmy te odgrywają również
kluczową rolę w fizjologii człowieka i tzw. fitoremediacji czyli biologicznym oczyszczaniu gleby
jako łoża siewnego z toksyn przemysłowych takich
jak polichlorowane bifenyle, metale ciężkie i pestycydy. Mikroorganismy w medycynie ludzkiej
(probiotyki) wraz z prebiotykami zostały szeroko
docenione. W połączeniu jako synbiotyki modulują
pracę ośrodkowego układu nerwowego, doznania
emocjonalne, apetyt, układ immunologiczny, stan
zapalny i stres oksydacyjny , a myszy z tzw. sterylnym układem pokarmowym (abiotyczne) wykazują
szereg patologii, również neuropsychiatrycznych.
Nie bez powodu mikroorganizmy przetrwały w milionach lat ewolucji jako nieodzowna część fizjologii roślin, zwierząt i człowieka. Czas najwyższy
poważnie rozważyć rolę synbiotyków w rolnictwie
w taki sam sposób jak rozważone zostały synbiotyki
w medycynie człowieka. Tak jak człowiek jest ściśle
zależny od własnego mikrobiomu i jego pozytywnych działań fizjologicznych tak również rośliny
są ściśle zależne od mikroorganizmów gleby wraz
z substancjami prebiotycznymi. Tylko w takim naturalnym połączeniu sił: roślina + synbiotyki jesteśmy
w stanie zapewnić zdrowie roślinom i możliwość
przetrwania w niekorzystnych warunkach środowiskowych, co ściśle przekłada się na jakość rolnictwa
w Polsce.

Natural technologies – as a chance for Polish agriculture
M.Sc. Grzegorz Herbinger – Institute of Microbial Technology in Turek
Agriculture of last several dozen years is strictly orientated towards growth of crops production with
increasing use of synthetic fertilizers and pesticides.
As a result almost each farmer is convinced that just
chemical approach give a result of quick growth of
crop production. In such approach there is no focus
at all on edaphon , which contribute to 5% volume of
total organic matter turnover in the soil. Soil microorganisms play crucial role in environmental friendly
. Microorganisms initiate positive changes in plants
metabolism and microbiome, which make plants
more resistant to common abiotic and biotic stressors. Mounting evidence indicates that every living
organism reacts to stressors in biphasic way ( hermetic response). According to hormesis effect weak
not severe stress induces positive changes in plants
metabolism leading to higher crop production and
quality. Unfortunately disrupted microbes-soilplants cross-talk makes crop plants very sensitive

to even weak stressors like drought, salinity stress,
high/low temperature or pesticides in particular.
Such stressors cause profound changes in plants
metabolism. Such metabolic changes affect in first
place reproductive abilities of plants, which directly
leads to huge loss of crops productivity round the
world. It is of the highest importance to introduce
growth promoting rhizobacteria and arbuscular
mycorhizal fungi to nowadays agriculture in order
to re-establish proper, healthy cross-talk between
microbes, soil and plants. Positive microorganisms
are first and last element of life chain on Earth. They
have a crucial role in modulation of metabolism,
oxidative stress and genes expression in plant. We
have to support proper relation between rhizobial
microbes and crop plants. Such relation let plants
to adapt successfully to changing environment.
Such healthy relation is the basis of natural technologies, which if properly applied triggers favourable
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changes in soil and its offspring: crop plants. We will
describe Induced Systemic Resistance (ISR) mechanisms and examples. Through ISR rhizobial microbes
induce or enhance survival abilities of plants during
abiotic/biotic stress preparing them for future insult.
Such primed plants deliver high yield crops with the
best quality. Above mechanism plays crucial role in
human physiology and in fitoremediation, which is
biological process of clearing up soil from environmental toxins like polychlorinated biphenyls, heavy
metals and pesticides. Microorganisms (probiotics)
together with prebiotics have been widely appreciated in human medicine. As a combination (synbiotics) modulate function of central brain system, emotions, appetite, immune system, inflammation and
oxidative stress. Mice with sterile gut (abiotic mice)
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exhibits wide spectrum of pathologies including
psychiatric ones. Not without reason microorganisms survived millions of years as crucial element
of plant, animal and human physiology. It is a high
time to seriously reconsider role of microorganisms
in agriculture in the same way as they have been
reconsidered in human medicine. In the same way
as human body is strictly dependent on its micobiome and its positive physiological role, plants are
dependent on soil microorganisms and prebiotics.
Just in such natural combination: plants+synbiotics,
we are able to support plants health and make them
more effective in facing and surviving in changing
harsh environment, which in the end improve quality of polish agriculture.
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