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AGRICULTURAL TRACTORS EQUIPMENT OF THE  
NORTH-WEST POLISH ORGANIC FARMS 

 

Summary 
 

The results of research on organic farms tractors equipment. Study was conducted in 2007-2010 in 211 organic farms, lo-
cated in the provinces of Wielkopolska, Zachodniopomorskie and Pomorskie. It was found that organic farms tractors 
equipment is associated with the surface of the farm. The bigger it is, the better farms are equipped with this measure of 
mechanization and more efficiently managed it. Organic farms agricultural tractors equipment points to their polarity. 
Farms up to 30 ha have obsolete machinery, used inefficiently and played sporadically, indicating that their social charac-
ter. Farms larger than 30 ha tend to make full use of their tractors, and render them at least every 10 years, which indicates 
their trademark character. 
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WYPOSA�ENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH  
PÓ�NOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI W CI�GNIKI ROLNICZE 

 

Streszczenie 
 

Przedstawiono wyniki bada� wyposa�enia gospodarstw ekologicznych w ci�gniki rolnicze. Badania przeprowadzono w la-
tach 2007-2010 w 211 gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych na terenie województw: wielkopolskiego, zachod-
niopomorskiego i pomorskiego. Stwierdzono, �e wyposa�enie gospodarstw ekologicznych w ci�gniki rolnicze zwi�zane jest z 
ich powierzchni�. Im jest ona wi�ksza, tym lepiej gospodarstwa s� wyposa�one w ten �rodek mechanizacji i efektywniej nim 
gospodaruj�. Wyposa�enie gospodarstw ekologicznych w ci�gniki rolnicze wskazuje na ich polaryzacj�. Gospodarstwa do 
30 ha dysponuj� przestarza�ym parkiem maszynowym, wykorzystywanym nieefektywnie i odtwarzanym sporadycznie, co 
wskazuje na ich socjalny charakter. Gospodarstwa wi�ksze, powy�ej 30 ha, d��� do pe�nego wykorzystania posiadanych 
ci�gników, odtwarzaj�c je nie rzadziej ni� co 10 lat, co wskazuje na ich towarowy charakter. 
S�owa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne; ci�gniki; badania 
 
 
 
1.Wst�p 
 
 Wed�ug danych Inspekcji Jako�ci Handlowej Artyku�ów 
Rolno-Spo�ywczych (IJHARS) liczba producentów rolnych 
prowadz�cych w Polsce produkcj� metodami ekologiczny-
mi wynosi obecnie blisko 24 000 [1]. Co pi�te z tych go-
spodarstw (4813) swoj� dzia�alno�� prowadzi w wojewódz-
twach pó�nocno-zachodnich (wielkopolskim, zachodnio-
pomorskim i pomorskim), gospodaruj�c na przesz�o 30% 
gruntów wykorzystywanych w kraju pod uprawy ekolo-
giczne [2]. Wed�ug przewidywa� Golki i Wójcickiego [3] 
na przestrzeni najbli�szych 10 lat ich liczba zdecydowanie 
wzro�nie. Tendencja ta w du�ym stopniu zale�y od wyso-
ko�ci dop�at do tego systemu produkcji oraz od konkuren-
cyjno�ci wzgl�dem rolnictwa konwencjonalnego. Jednym z 
czynników maj�cych wp�yw na warto�� dodan� w produk-
cji rolniczej jest efektywne wykorzystywanie u�ytkowane-
go w tej produkcji sprz�tu wykorzystaniu sprz�tu u�ywane-
go w produkcji rolnej [4]. Podstawow� maszyn�, wykorzy-
stywan� w gospodarstwach rolnych bezpo�rednio przy pro-
dukcji oraz jako �rodek transportowy jest ci�gnik rolniczy. 
Na podstawie wyposa�enia gospodarstw w ci�gniki rolni-
cze oraz analizy ich wykorzystania mo�na okre�li� efek-
tywno�� gospodarowania tym �rodkiem mechanizacji [5]. 

 Celem pracy by�o okre�lenie poziomu wyposa�enia go-
spodarstw ekologicznych pó�nocno-zachodniej Polski 
w ci�gniki rolnicze oraz okre�lenie wybranych elementów 
charakteryzuj�cych ich eksploatacj�. 
 
2. Wyniki bada� i dyskusja 
 
 Badania przeprowadzono w latach 2007-2010 w 211 go-
spodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych na terenie 
województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i po-
morskiego. 	rednia powierzchnia analizowanych gospo-
darstw wynosi�a 49,2 ha u�ytków rolnych, przekraczaj�c 
o blisko 33 ha �redni� powierzchni� gospodarstw rolnych 
znajduj�cych si� na tym obszarze [6]. Analizowane gospo-
darstwa na ogó� (89,3%) prowadzi�y produkcj� rolnicz� na 
glebach �rednich i s�abych (IV, V i VI klasa bonitacyjna). 
Wi�kszo�� z nich wyspecjalizowa�a si� zarówno w produkcji 
ro�linnej jak i zwierz�cej (61%). Wy��cznie produkcja ro-
�linna by�a prowadzona w 15,4%. Warzywa i owoce stano-
wi�y g�ówny kierunek produkcji w 14,8% gospodarstw 
a chów zwierz�t w 3,6%. W pozosta�ych gospodarstwach 
by�y prowadzone inne kierunki produkcji rolniczej (5,2%). 
 Prowadzenie produkcji rolniczej jest �ci�le zwi�zane 
z posiadaniem  odpowiedniego  parku  maszynowego,  poz- 
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Tab. 1. Wyposa�enie badanych gospodarstw ekologicznych w ci�gniki rolnicze 
Table 1. Facilities surveyed organic farms in agricultural tractors 
 

Powierzchnia gospodarstw [ha] Wyszczególnienie <15 15-20 20-50 50< 
Odsetek gospodarstw wyposa�onych w ci�gniki rolnicze [%] 35,2 62,4 100,0 100,0 
Liczba ci�gników w gospodarstwie [szt.] 1,1 1,1 1,6 2,0 
Wiek ci�gników [lata] 21 12 9 7 
Przeci�tna moc ci�gnika rolniczego [KM] 43,3 53,3 71,0 90,1 
Liczba ci�gników rolniczych przypadaj�ca na 100 ha UR 16,3 6,8 3,3 1,7 
Roczny czas eksploatacji [h] 178 221 305 346 
Moc zainstalowana w ci�gnikach wyra�ona w KM na 100 ha UR 681 316 195 123 

 
walaj�cego na w�a�ciwe funkcjonowanie gospodarstwa 
i wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w odpowied-
nim czasie. W gospodarstwach ekologicznych szczególne 
znaczenie ma posiadanie w�asnego parku maszynowego, 
poniewa� ilo�� zabiegów uprawowych, wykonywanych w 
ci�gu okresu wegetacyjnego, jest w nich wi�ksza od ilo�ci 
zabiegów w gospodarstwach konwencjonalnych. Podsta-
wowym elementem parku maszynowego gospodarstw rol-
nych jest ci�gnik rolniczy, z którym s� agregowane pozo-
sta�e maszyny rolnicze. Spo�ród analizowanych gospo-
darstw 82% wyposa�one jest w ci�gniki rolnicze a ponad 
po�owa (57,5%) z nich posiada wi�cej ni� jedn� tak� ma-
szyn�. Wszystkie gospodarstwa ekologiczne o powierzchni 
przekraczaj�cej 20 ha dysponuj� ci�gnikiem rolniczym. Na 
ogó� w tej grupie obszarowej gospodarstw s� to dwie ma-
szyny. W gospodarstwach do 15 ha w�asne ci�gniki rolni-
cze posiada oko�o 35% gospodarstw a w przedziale od 15 
do 20 ha – 62,4%. Je�eli w tych gospodarstwach znajduje 
si� ci�gnik to na ogó� jest to jedna maszyna (tab. 1). Wraz 
ze wzrostem powierzchni gospodarstw zaznacza si� ten-
dencja do cz�stszej wymiany posiadanych ci�gników. O ile 
w gospodarstwach do 15 ha UR ci�gniki posiadaj� �rednio 
21 lat to w gospodarstwach najwi�kszych (powy�ej 50 ha) 
ju� tylko 7 lat. Równie� Czarnocki i in. [7] zaobserwowali, 
�e w gospodarstwach o powierzchni powy�ej 20 ha, 
w ostatnich latach, znacznie cz��ciej kupowano nowe ci�-
gniki ni� w tych mniejszych. Autorzy ci dodaj�, �e przy 
powierzchni gospodarstwa powy�ej 40 ha, zakup nowego 
ci�gnika w ostatnich latach by� powszechny, st�d w ich ba-
daniach wyst�pi�a wysoce istotna zale�no�� mi�dzy po-
wierzchni� UR w gospodarstwie a wiekiem nowszego 
z ci�gników. 
 Przeprowadzone badania wykaza�y, �e wraz ze wzro-
stem powierzchni gospodarstw ekologicznych zwi�ksza si� 
moc znajduj�cych si� w nich ci�gników rolniczych. 
 W gospodarstwach najmniejszych (do 15 ha), przeci�tna 
moc znajduj�cych si� tu ci�gników wynosi 43,3 KM, w 
prowadz�cych dzia�alno�� na areale od 15 do 20 ha ju� 53,3 
KM. W gospodarstwach o powierzchni w przedziale od 20 
do 50 ha wykorzystuje si� ci�gniki o mocy 71,0 KM a po-
wy�ej tej granicy obszarowej ponad 90 KM. 
 Przy racjonalnym prowadzeniu produkcji, wa�nym 
aspektem jest efektywne wykorzystanie posiadanych ma-
szyn. Mo�na je okre�li� m.in. poprzez analiz� ilo�ci i mocy 
ci�gników w przeliczeniu na 100 ha u�ytków rolnych.  
 Przeprowadzone badania wskazuj�, �e im wi�ksza jest 
powierzchnia gospodarstw ekologicznych, tym efektywniej 
eksploatuje si� w nich ci�gniki rolnicze. W gospodarstwach 
do 15 ha, na 100 ha u�ytków rolnych przypada przesz�o 16 
ci�gników rolniczych o rocznym czasie wykorzystania wy-
nosz�cym tylko 178 godzin. W tej grupie gospodarstw na 

100 ha UR przypada 681 KM mocy zainstalowanej w ci�-
gnikach rolniczych. W gospodarstwach o powierzchni 
przekraczaj�cej 50 ha, na 100 ha UR przypada �rednio 1,7 
ci�gnika rolniczego, który jest eksploatowany �rednio 346 
godzin w roku. W gospodarstwach tych stosunek mocy za-
instalowanej w ci�gnikach do powierzchni u�ytków rolnych 
wynosi ju� tylko 123 KM na 100 ha UR. Równie� badania 
Kociry i Parafiniuka [4], wskazuj� na zmniejszenie si� na-
sycenia energetycznego gospodarstw wraz ze wzrostem ich 
powierzchni. Kapela i in. [8] dodaje, �e gospodarstwa naj-
mniejsze, tj. do 15 ha oraz gospodarstwa o powierzchni od 
15 do 20 ha dysponuj� znaczn� nadwy�k� mocy. 
 

3. Wnioski 
 

1. Wyposa�enie gospodarstw ekologicznych w ci�gniki 
rolnicze zwi�zane jest z ich powierzchni�. Im jest ona 
wi�ksza, tym lepiej gospodarstwa s� wyposa�one w ten 
�rodek mechanizacji i efektywniej nim gospodaruj�. 
2. Wyposa�enie gospodarstw ekologicznych w ci�gniki 
rolnicze wskazuje na ich polaryzacj�. Gospodarstwa do 30 
ha dysponuj� przestarza�ym parkiem maszynowym, wyko-
rzystywanym nieefektywnie i odtwarzanym sporadycznie, 
co wskazuje na ich socjalny charakter. Gospodarstwa wi�k-
sze, powy�ej 30 ha, d��� do pe�nego wykorzystania posia-
danych ci�gników, odtwarzaj�c je nie rzadziej ni� co 10 lat, 
co wskazuje na ich towarowy charakter. 
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