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PRODUKCJA SADOWNICZA A NAKŁADY PRACY W 

GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH 

W pracy szczegółowej analizie poddano siedemnaście gospodarstw ekologicznych, zajmujących się 

dodatkowo produkcją ekologiczną sadowniczą, położonych na terenie Polski południowej. Celem 

pracy było określenie wielkości produkcji sadowniczej oraz nakładów pracy poniesionych na tą pro-

dukcję. Produkcja sadownicza była bardzo niska i wynosiła średnio tylko 9,1 t/ha, a w grupie obsza-

rowej powyżej 5 ha było to zaledwie 3,2 t/ha. Udział produkcji towarowej w ogólnej produkcji sa-

downiczej był wysoki i wynosił średnio 77,2%. Jednak przy tak małej skali produkcji można ją trak-

tować jedynie jako dodatkowe źródło dochodu. Nakłady pracy w badanych gospodarstwach wynosiły 

średnio 186,2 rbh/ha sadów, zaś nakłady pracy z wykorzystaniem agregatów ciągnikowych to tylko 

19,2 cnh/ha, przy nakładach na tonę owoców 171,0 rbh/t. Udział prac ręcznych  

w całkowitych nakładach robocizny był bardzo wysoki i wynosił średnio aż 89%. 

1. WPROWADZENIE 

W rolnictwie można wyróżnić dwa zasadnicze systemy produkcji: konwencjonalny 

(intensywny lub ekstensywny) i niekonwencjonalny. System konwencjonalny repre-

zentują głównie gospodarstwa specjalistyczne, a system niekonwencjonalny gospodar-

stwa o produkcji zintegrowanej i ekologicznej [9]. 

W województwie małopolskim gospodarstwa ekologiczne to głównie jednostki 

małoobszarowe, których produkcja zwierzęca obejmuje działalność w zakresie chowu 

i hodowli koni, produkcji mleka owczego i koziego oraz przetworów mlecznych  

z tego mleka, a także produkcji jaj. Istotną rolę odgrywają także działy i działalności 

specjalne, takie jak sadownictwo i pszczelarstwo [8]. 

Rolnictwo ekologiczne i rynek żywności ekologicznej rozwija się intensywnie  

w krajach Unii Europejskiej od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Towarzyszy-
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ło to powstaniu regulacji prawnych z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz instrumen-

tów wspierających rozwój pro-środowiskowych sposobów produkcji  rolniczej.  

W Polsce rozwój rolnictwa ekologicznego koncentrował się w ostatnich latach wokół 

opracowania stosownych regulacji prawnych i stworzenia systemu kontroli w tego 

typu rolnictwie. Pojawienie się wsparcia finansowego spowodowało analogicznie, jak 

w innych krajach Unii Europejskiej, znaczący wzrost liczby gospodarstw i powierzch-

ni upraw ekologicznych [4, 10]. 

Całościowy system gospodarowania, wspierający różnorodność biologiczną, cykle 

ekologiczne oraz biologiczną aktywność gleby [definicja rolnictwa ekologicznego 

[1,4]. Rolnictwo ekologiczne jest zbiorem różnych szczegółowych koncepcji gospoda-

rowanie, zgodnych z wymaganiami gleby, roślin i zwierząt, którego nadrzędnym ce-

lem jest produkcja żywności wysokiej jakości, przy równoczesnym zachowaniu rów-

nowagi biologicznej w środowisku przyrodniczym [2,4]. 

W kontekście stale zwiększającego się bezrobocia oraz przystąpienia do Unii Eu-

ropejskiej, co wg ekspertów doprowadzi do zredukowania liczby gospodarstw, istot-

nym wydaje się problem poszukiwania takiej struktury produkcji, która zapewni 

utrzymanie wspólnie gospodarującej rodzinie, a także być może zatrudnienie osobom 

spoza gospodarstwa. Jednym ze sposobów na rozwiązanie w/w problemu jest wpro-

wadzanie upraw specjalistycznych, a więc m. in. sadowniczych i warzywniczych, 

charakteryzujących się olbrzymią pracochłonnością [3, 5, 7]. W literaturze przedmiotu 

trudno doszukać się aktualnych danych na temat poziomu produkcji  

w gospodarstwach ekologicznych, w których występuje oprócz typowej produkcji 

rolniczej dodatkowo produkcja specjalistyczna – sadownicza. Istotną rolę  

w realizowaniu tej produkcji odgrywają nakłady pracy.  

2. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Celem pracy było określenie wielkości produkcji sadowniczej oraz nakładów pracy 

poniesionych na tą produkcję w gospodarstwach ekologicznych. Zakresem pracy obję-

to badania przeprowadzone w 17 gospodarstwach ekologicznych z certyfikatem, poło-

żonych na terenie Polski południowej, w województwach małopolskim  

i świętokrzyskim. Badania zostały wykonane w ramach grantu rozwojowego nr NR 

12-0165-10 „Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego 

wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicz-

nych”. Spośród 50 gospodarstw objętych badaniami w ramach realizacji projektu, do 

analizy wybrano obiekty w których występowała dodatkowo produkcja sadownicza. 

Zebrane informacje uzyskano na podstawie wywiadu kierowanego przeprowadzonego 

z właścicielem gospodarstwa. Dotyczyły one roku gospodarczego 2011/2012.  
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W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy, badane gospodarstwa podzielono 

na dwie grupy ze względu na powierzchnię użytków rolnych: 

– grupa I - gospodarstwa o powierzchni od 1,0 ha do 5,0 ha UR (8 obiektów), 

– grupa II - gospodarstwa powyżej 5,01 ha UR (9 obiektów). 

3. WYNIKI I DYSKUSJA 

Dane dotyczące użytkowania ziemi zamieszczono w tabeli 1. W tabeli pozycja 

„Ogółem” przedstawiono średnią ważoną. Dlatego też sumowanie średnich  

w kolumnach jest z metodycznego punktu widzenia bezpodstawne – pozycja „Ogó-

łem” jest liczona ze zbiorowości 17 obiektów. 

Tabela 1. Powierzchnia użytków rolnych w badanych gospodarstwach ekologicznych 

Grupa 

Parametr 

Powierzchnia użytków [ha·gosp-1.] 

gospodarstw GO TUZ Sady 
Pozostałe 

plantacje 
Razem UR 

do 5 ha średnia 1,84 0,67 0,98 0,03 3,52 

 odch. stand. 1,59 0,59 1,01 0,06 0,86 

powyżej  

5 ha 

średnia 5,55 2,10 1,59 0,03 9,32 

odch. stand. 5,73 2,11 1,49 0,06 5,24 

Ogółem 
średnia 3,80 1,42 1,30 0,03 6,59 

odch. stand. 4,60 1,71 1,29 0,06 4,79 

 

Średnia powierzchnia użytków rolnych (UR) w badanych gospodarstwach wynosiła 

6,59 ha (tabela 1). W obrębie użytków rolnych grunty orne (GO) zajmowały 3,80 ha 

(51,7%) (rys.1), trwałe użytki zielone (TUZ) to 1,42 ha, co stanowiło 22,3%, nato-

miast powierzchnia sadów to średnio 1,3 ha (25,2%). Marginalny udział  

w strukturze UR, bo zaledwie 0,7% mają pozostałe plantacje (tj. truskawki, maliny). 

 Powierzchnia zasiewów według grup użytkowych roślin została przedstawiona na 

rysunku 2. Największy udział w gruntach ornych mają zboża. Są one obsiewane śred-

nio na 53,4% gruntów. Drugą grupą w całej zbiorowości co do powierzchni zasiewów 

stanowią rośliny pastewne – 20,8%. Pozostałe rośliny tj.: warzywa zajmują 15,5%,  

a udział roślin okopowych to średnio 10,3% zasiewów.  
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Rys. 1. Struktura użytków rolnych w badanych gospodarstwach ekologicznych [%] 

Generalnie, badane gospodarstwa ekologiczne z dodatkową produkcją sadowniczą 

prawie wszystkie bazują na uprawie podstawowych roślinach, jakimi są zboża, oko-

powe (ziemniaki) i pastewne (koniczyna, lucerna).  

 

 

Rysunek 2. Struktura zasiewów według grup roślin [%] 

Oprócz rodzaju uprawianych roślin i ich powierzchni na efektywność gospodaro-

wania ma wpływ wysokość plonów, a co się z tym wiąże wielkość produkcji globalnej 

i towarowej w gospodarstwie. Ich wartości uśrednione dla wyodrębnionych grup ob-

szarowych oraz dla sadów zostały zamieszczone w tabeli 3. Dokonując oceny uzyska-

nych wyników, należy stwierdzić, że produkcja sadownicza w badanych gospodar-

stwach ekologicznych była na bardzo niskim poziomie. Dla porównania, współczesne 
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sady konwencjonalne typu karłowego osiągają znacznie wyższe plony z hektara, prze-

kraczające nawet 50 t/ha. Natomiast w badanych gospodarstwach średnia produkcja 

ogółem wynosiła tylko 9,1 t/ha, a w grupie obszarowej powyżej 5 ha tylko 3,2 t/ha. 

Porównując uzyskane wyniki, można także zauważyć, że gospodarstwa mające po-

wierzchnię użytków rolnych mniejszą niż 5 ha i powierzchnię sadów mniejszą, cha-

rakteryzują się prawie pięciokrotnie większą produkcją globalną i towarową, zarówno 

wyrażoną w tonach na gospodarstwo, czy na hektar powierzchni sadów niż gospodar-

stwa o UR powyżej 5 ha i większej powierzchni sadów. Głównie związane było to  

z plonowaniem wynikającym z różnych odmian jabłoni w sadach oraz z wykonywa-

niem, bądź nie zabiegów pielęgnacyjnych związanych np. z dokładną wiosenną prze-

cinką.  

Tabela 3. Produkcja globalna (PG) i towarowa (PT) w gospodarstwach ekologicznych 

Grupa gospo-

darstw 
Parametr 

Produkcja sadownicza 

PG PT PG PT 

t/gosp. t/ha 

do 5 ha 

 

średnia 
10,9 10,7 15,8 15,3 

odch. stand. 
16,6 16,6 16,7 16,7 

powyżej 

5 ha 

 

średnia 
2,8 2,7 3,2 3,0 

odch. stand. 
6,5 6,5 5,1 5,2 

Ogółem 

 

średnia 
6,6 6,5 9,1 8,8 

odch. stand. 
12,6 12,6 13,3 13,2 

 

Udział produkcji towarowej w produkcji globalnej to średnio 77,2%. W przypadku 

gospodarstw mniejszych udział ten to 92,7%, zaś gospodarstwa większe sprzedawały 

o wiele mniej bo 63,4% ekologicznych produktów sadowniczych. Natomiast pozostała 

produkcja była rozdysponowana i zagospodarowana we własnym zakresie (spożycie 

własne i „rozdawanie w obrębie rodziny”). Jednak przy tak małej skali produkcji do-

chód ze sprzedaży można traktować jako dodatkowe, i w tym przypadku niewielkie 

źródło dochodu. 

W tabeli 4 przedstawiono poziom nakładów pracy na produkcję sadowniczą  

z uwzględnieniem prac ręcznych i wykonywanych z wykorzystaniem agregatów cią-

gnikowych. Dla porównania zamieszczono także nakłady jednostkowe na produkcję, 

wyrażone w rbh/t. 

Należy podkreślić iż produkcja sadownicza jest wysoce kapitało i pracochłonna 

[3]. Średnio, w przeliczeniu na jeden hektar sadów, nakłady roboczogodzin  
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w badanych gospodarstwach ekologicznych wynoszą 186,2 godziny, w tym prace 

ręczne zajmują 168,0 godzin. Natomiast nakłady z wykorzystaniem ciągników  

i maszyn to tylko 15,2 cnh/ha. Z kolei w przeliczeniu na tonę wyprodukowanych 

owoców daje to średnio 171,0 rbh. Jeżeli chodzi o wydzielone grupy to zauważalna 

jest duża różnica w ponoszonych nakładach pracy, co też ma wpływ na uzyskiwaną 

produkcję. W grupie obszarowej poniżej 5 ha, nakłady pracy razem to 220,7 rbh/ha, 

zaś w przeliczeniu na tonę wyprodukowanych owoców to 210,0 rbh. Z kolei grupa 

obszarowa gospodarstw powyżej 5 ha charakteryzuje się niższymi nakładami pracy na 

hektar, które wynoszą 155,5 rbh/ha. Nakłady pracy na tonę produkcji w tym przypad-

ku to 136,3 rbh. 

Tabela 4. Nakłady pracy na produkcję sadowniczą w gospodarstwach ekologicznych 

Grupa gospo-

darstw 
Parametr 

Nakłady pracy 

Nakłady pracy 

na produkcję 
Razem  

na  

hektar sadów 

W tym prace  

maszynowe 

W tym prace 

ręczne 

rbh/ha cnh/ha rbh/ha rbh/t 

do 5 ha średnia 
220,7 10,7 201,5 210,0 

 odch.stand. 
150,2 10,0 154,9 148,6 

powyżej  

5 ha 
średnia 

155,5 19,2 138,2 136,3 

 odch.stand. 
126,1 28,0 109,7 109,5 

Ogółem średnia 
186,2 15,2 168,0 171,0 

 odch.stand. 
137,7 21,3 132,6 130,8 

Analizując poziom nakładów pracy, należy zwrócić także uwagę na niskie nakłady 

związane z pracą agregatów ciągnikowych (nakłady ciągnikogodzin). Fakt ten spowo-

dowany jest restrykcjami i wymogami jakie nakładane są na producentów żywności 

ekologicznej (i to nie tylko przy produkcji sadowniczej), między innymi ograniczona 

całkowicie lub zmniejszona liczba zabiegów ochrony roślin. W produkcji ekologicznej 

jest dostępna określona gama środków ochrony roślin. Jednak  

w badanych obiektach te środki ochrony w sadach nie były stosowane. Dodatkowym 

powodem nie wykonywania oprysków, oprócz wysokich cen środków ochrony roślin, 

są niewielkie powierzchnie upraw sadowniczych, a co za tym idzie w większości go-

spodarstw zakup nowych opryskiwaczy często jest nieopłacalny.  

W przeciwieństwie do gospodarstw sadowniczych konwencjonalnych w których opry-

skiwacz jest niezbędnym środkiem technicznym, bez którego produkcja towarowa 

skupiałaby się wyłącznie na produkcji jabłek przemysłowych. W typowych gospodar-
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stwach sadowniczych w okresie wegetacji wykonuje się od kilku do kilkudziesięciu 

zabiegów, począwszy od używania fungicydów, zoocydów kończąc na bardziej popu-

larnych w produkcji warzywniczej - herbicydach. Krotność stosowania tych zabiegów 

sprawia, że nakłady z wykorzystaniem agregatów ciągnikowych (ciągnikogodziny) są 

o wiele wyższe niż w produkcji ekologicznej. Przewaga prac wykonywanych ręcznie 

sugeruje również zależność wynikającą ze specyfiki prowadzenia produkcji sadowni-

czej, gdzie również w konwencjonalnych sadach zbiór w większości wykonywany jest 

ręcznie. Ogrom prac ręcznych związanych z pielęgnacją, cięciem drzew również 

wpływa na kształtowanie się struktury nakładów pracy w produkcji sadowniczej. Ob-

jęte badaniami gospodarstwa ekologiczne z dodatkową produkcją sadowniczą charak-

teryzują się wyjątkowo niskim wskaźnikiem mechanizacji prac. Na rysunku 3 pokaza-

no strukturę nakładów pracy z podziałem na prace wykonywane ręcznie i mechanicz-

nie. I tutaj na uwagę zasługuje fakt, że w badanych obiektach prace zmechanizowane 

stanowią znikomy odsetek w porównaniu do prac wykonywanych ręcznie, nie prze-

kracza on nawet 12%. 

 

 

Rys. 3. Struktura nakładów pracy z podziałem na prace ręczne i maszynowe [%] 

4. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania w gospodarstwach ekologicznych z dodatkową produkcją 

sadowniczą, wskazują na wiele aspektów towarzyszących prowadzaniu produkcji 

ekologicznej, m.in. aspekty środowiskowe (warianty rolno-środowiskowe z których 

korzystali właściciele badanych gospodarstw, a które bezpośrednio przyczyniają się 

do ochrony środowiska naturalnego są dokładniej opisane pod pozycją literatury [6]). 
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 Można stwierdzić, że zwiększanie udziału areału upraw sadowniczych  

w powierzchni użytków rolnych gospodarstw mniejszych powinno skutkować zwięk-

szeniem opłacalności takiej produkcji. Ale przy tak małej skali produkcji sadowniczej, 

jaka charakteryzuje badane gospodarstwa, dochód z produkcji sadowniczej ma mały 

wpływ na opłacalność takiej produkcji.  W tym przypadku można ją traktować jedynie 

jako dodatkowe źródło dochodu. 

Produkcja sadownicza wynosiła średnio  tylko 9,1 t/ha, a w grupie obszarowej po-

wyżej 5 ha było to zaledwie 3,2 t/ha. Natomiast udział produkcji towarowej  

w ogólnej produkcji sadowniczej był wysoki i wynosił  77,2%. W przypadku gospo-

darstw mniejszych udział ten to 92,7%, zaś gospodarstwa większe sprzedawały 63,4% 

ekologicznych produktów sadowniczych. Pozostała część produkcji była rozdyspono-

wana i zagospodarowana we własnym zakresie, m. in. spożycie własne.  

Nakłady pracy w badanych gospodarstwach ekologicznych wynoszą średnio 186,2 

rbh/ha sadów, w tym prace ręczne zajmują 168,0 godzin. Natomiast nakłady  

z wykorzystaniem ciągników i maszyn to tylko 15,2 cnh/ha. Natomiast w przeliczeniu 

na tonę wyprodukowanych owoców daje to średnio 171,0 rbh. W strukturze nakładów 

pracy zdecydowanie dominują prace ręczne, a ich udział wynosi średnio aż 89%. 
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FRUIT FARMING PRODUCTION VS. WORKLOAD IN ORGANIC FARMS 

 

The study was a detailed analysis of seventeen farms, engaged in fruit-growing in addition to organic 

production, located in the southern Poland. The aim of this study was to determine the volume of 

production and labor-intensive orchard incurred in the production. Horticultural production was very 

low and averaged only 9.1 t / ha, and a group of more than 5 ha area was only 3.2 t / ha. The share of 

goods in total production fruit farming was high and averaged 77.2%. However, with such a small 

scale production can be regarded only as an additional source of income. Capital work in the farms 

studied averaged 186.2 working hours / ha of orchards, and the amount of work using a tractor units 

only 19.2 cng / ha, with expenditures of 171.0 rbh per tonne of fruit . Participation in the hand labor in 

the total expenditure was very high and averaged 89%. 


