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ANALIZA STANU WYPOSA¯ENIA GOSPODARSTW
ROLNYCH W KOMBAJNY DO ZBIORU ZBÓ¯
W POWIECIE KROTOSZYÑSKIM
Streszczenie
Celem niniejszej pracy by³a analiza stanu wyposa¿enia w kombajny zbo¿owe gospodarstw rolnych powiatu krotoszyñskiego.
Praca opiera siê na badaniach ankietowych rolników prowadz¹cych produkcjê na ró¿nych powierzchniach u¿ytków
przeznaczonych pod uprawê zbó¿ i roœlin technologicznie podobnych. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e stan techniczny
ponad po³owy kombajnów okreœlany jest jako z³y lub œredni, a ich wiek najczêœciej przekracza 20 lat. Wszystkie analizowane
kombajny zakupione w ostatnim dziesiêcioleciu finansowane by³y za pomoc¹ kredytów.
S³owa kluczowe: kombajn zbo¿owy, park maszynowy, Ÿród³a finansowania

Wprowadzenie
Jednym z g³ównych czynników decyduj¹cym o zdolnoœciach konkurencyjnych polskiego rolnictwa jest stosowanie
technologii produkcji efektywnych ekonomicznie. Mo¿liwoœæ
stosowania takich technologii wymusza koniecznoœæ ci¹g³ej
odnowy parku maszyn, zw³aszcza w gospodarstwach
towarowych, co umo¿liwia pozyskiwanie produktów o coraz
lepszej jakoœci.
Maszyny rolnicze stanowi¹ grupê obiektów technicznych,
które pod wzglêdem u¿ytkowania wyraŸnie odró¿niaj¹ siê od
innych. Stawiane s¹ im liczne wymagania wynikaj¹ce g³ównie
ze specyfikacji produkcji rolniczej [9]. Dostêpnoœæ gospodarstw do nowoczesnej techniki i wydajnych maszyn warunkuje op³acalnoœæ produkcji rolnej. Poziom wyposa¿enia i nowoczesnoœæ posiadanych maszyn jest dodatkowo g³ównym
warunkiem rozwoju i wp³ywa na uzyskiwane efekty
ekonomiczne gospodarstw rolnych. Nak³ady inwestycyjne s¹
warunkowane zarówno potrzebami gospodarstw, wynikaj¹cymi z kierunków prowadzonej produkcji i stosowanej
technologii, jak i równie¿ mo¿liwoœciami ich realizacji [5, 11].
Dochody uzyskiwane w rolnictwie czêsto s¹ niewystarczaj¹ce
na wymianê, b¹dŸ modernizacjê parku maszynowego [12].
Œrednia wielkoœæ powierzchni gospodarstw sukcesywnie
roœnie, ale niedobór œrodków finansowych czêsto zmusza
rolników do zakupu maszyn u¿ywanych, które przez lata
eksploatowane by³y w gospodarstwach Europy zachodniej.
Znaczna czêœæ maszyn, jak podaje literatura, jest wiêc
przestarza³a i w nied³ugim czasie bêdzie wymaga³a wymiany
[1, 2, 3, 11, 12, 13]. Szacuje siê, ¿e w Polsce na 100 ha zbó¿
i roœlin technologicznie podobnych przypada œrednio 1,77
kombajnu, a ich œredni wiek wynosi ponad 20 lat [6, 7]. W ostatnich latach udzia³ gospodarstw rolnych posiadaj¹cych kombajny zbo¿owe w strukturze gospodarstw ogó³em zwiêkszy³
siê. Pomimo zmniejszenia liczby gospodarstw rolnych w Polsce, przyrost kombajnów odnotowaæ mo¿na w ka¿dym z województw, mo¿e to œwiadczyæ o poprawie mechanizacji
rolnictwa [8].

stycji w maszyny rolnicze stwarzaj¹ mo¿liwoœci stosowania
efektywnych ekonomicznie technologii produkcji i pozyskiwania produktów rolniczych wysokiej jakoœci.
Celem pracy by³o uzyskanie informacji dotycz¹cych stanu
wyposa¿enia gospodarstw rolnych w kombajny do zbioru zbó¿.
Zakres pracy obejmowa³ analizê parku kombajnów do
zbioru zbó¿ w 30 losowo wybranych gospodarstwach rolnych
powiatu krotoszyñskiego, na podstawie wielokryterialnego
wywiadu bezpoœredniego, za pomoc¹ przygotowanego
kwestionariusza ankietowego. Ankieta zawiera³a szczegó³owe
informacje na temat typu, wieku, mocy i wyposa¿enia
posiadanych kombajnów do zbioru zbó¿, stopnia ich wykorzystania, stanu technicznego oraz Ÿróde³ finansowania.
Uzyskane wyniki zosta³y poddane wnikliwej analizie, w wyniku której sformu³owano wnioski.
Wyniki i analiza badañ
Grupa losowo wybranych gospodarstw, ró¿ni³a siê przede
wszystkim wielkoœci¹ i kierunkiem prowadzonej produkcji.
Najmniejsze analizowane gospodarstwo mia³o 8 ha u¿ytków
rolnych, natomiast najwiêksze 82 ha. Powierzchnia gruntów
przeznaczonych pod uprawê zbó¿ i roœlin technologicznie
podobnych pod wzglêdem zbioru kombajnowego stanowi³a
œrednio 28,2 ha. Z poœród 30 badanych gospodarstw 9 posiada³o
w³asny kombajn, a jedno gospodarstwo mia³o na wyposa¿eniu
dwa kombajny, co w sumie daje 11 maszyn. Œrednio na 100 ha
powierzchni om³otowej przypad³o 1,3 kombajnu. Szczegó³owe
dane zosta³y przedstawione w tab. 1.

Cel, zakres i metodyka badañ
Przeprowadzona analiza dowodzi, jak du¿e znaczenie
w produkcji rolniczej ma odpowiednio dobrany pod wzglêdem
iloœci i jakoœci park maszyn. Trafne decyzje dotycz¹ce inwe-
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Rys. 1. Stan techniczny kombajnów zbo¿owych
Fig. 1. Technical condition of combine harvesters
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Najczêœciej u¿ytkowanym kombajnem by³ Bizon Z056
o mocy 100 KM. Maszyna ta produkowana by³a w latach 19761994 i nadal cieszy siê bardzo du¿¹ popularnoœci¹. Nastêpnym
w kolejnoœci kombajnem do zbioru zbó¿ by³ Bizon Z058,
którego produkcja zakoñczy³a siê w 2004 roku. Œredni wiek

analizowanych maszyn wyniós³ 22 lata, a tylko 3 z poœród 11
kombajnów do zbioru zbó¿ by³y m³odsze ni¿ 5 lat. Wiek
kombajnów wp³ywa równie¿ na ich stan techniczny w 55%
analizowanych maszyn by³ on okreœlany przez u¿ytkowników
jako z³y i œredni, w 27% jako dobry, a zaledwie w 18% jako
bardzo dobry (rys. 1).

Tab. 1. Kombajny do zbioru zbó¿ w gospodarstwach powiatu krotoszyñskiego
Table 1. Combine harvesters in Krotoszyn county farms
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Z³y stan techniczny kombajnów do zbioru zbó¿ wp³ywa na
pogorszenie ich wydajnoœci, niezawodnoœci i wskazuje na
koniecznoœæ napraw lub wymiany, co z kolei wymaga wk³adu
finansowego. Z zebranych informacji wynika, ¿e w ostatnich
piêciu latach nowe kombajny do zbioru zbó¿ zakupi³y
gospodarstwa o areale powy¿ej 70 ha i by³y one finansowane za
pomoc¹ kredytów preferencyjnych lub komercyjnych.
Œwiadczy to o ograniczonych mo¿liwoœciach finansowych
gospodarstw rolnych analizowanego terenu powiatu
krotoszyñskiego oraz nie spe³nianiu przez nie wymogów
korzystania z dofinansowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych
w park maszynowy (rys. 2).

Rys. 2. ród³a finansowania kombajnów zbo¿owych
Fig. 2. Sources of financing of combine harvesters
Wnioski
Przeprowadzone badania i analiza wyników pozwalaj¹ na
sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. W polskich gospodarstwach rolnych u¿ytkowana jest du¿a
liczba przestarza³ych, ma³o wydajnych, w z³ym stanie
technicznym i o niskiej niezawodnoœci kombajnów do
zbioru zbó¿, które wymagaj¹ niezw³ocznej modernizacji
lub wymiany.
2. Gospodarstwa rolne o powierzchni nieprzekraczaj¹cej 70
ha gruntów rolnych, prowadz¹cych tradycyjn¹ produkcjê
rolnicz¹, wykazuj¹ ma³¹ rentownoœæ i ograniczone
mo¿liwoœci finansowe, co blokuje mo¿liwoœci modernizacji parku maszyn ze œrodków w³asnych i spe³nienia
warunków wspó³finansowania przy korzystaniu z funduszy
unijnych.

3. Modernizacja parku maszyn przez gospodarstwa rolne
z wykorzystaniem kredytów komercyjnych lub leasingu
wp³ywa istotnie na pogorszenie efektów ekonomicznych
i blokuje jego rozwój przez koniecznoœæ obs³ugi wysokiego
oprocentowanie i d³ugoletni okres sp³aty.
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ANALYSIS OF EQUIPMENT CONDITION FARMS OF
AGRICULTURAL COMBINE HARVESTERS IN THE KROTOSZYN DISTRICT
Summary
The aim of this study was to analyze the state of the equipment in combine harvesters farms in Krotoszyn district. The work is based
on a survey of farmers who produce on different surfaces of land used to grow crops and plants technologically similar. The study
shows that more than half of the technical condition of the combine is referred to as bad or average, and the most common age
exceeds 20 years. All the analyzed harvesters purchased in the last decade were financed through loans.
Key words: combine harvester, machinery fleet sources of financing
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