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Przy opracowaniu wzorców planowego rozmieszczenia produkcji ro- 

ślinnej stosowano dotychczas zasadniczo trzy metody. Pierwsza polega 

na typologii jednostek administracyjnych i wydzieleniu ich grup — ogól- 

nych rejonów zwanych jednolitymi, chociaż poszczególne jednostki jako 

obszary rolnicze nie zawsze wykazują cechy wewnętrznej jednolitości. 

Rozstrzyga tu przybliżenie podobieństw między jednostkami. Dla każde- 

go takiego rejonu dokonuje się wyboru kierunków produkcyjnych. W tych 

ramach zawarte zostają propozycje co do zróżnicowanego nasilenia, 

a więc i rozmieszczenia produkcji poszczególnych gatunków i grup ro- 

ślin [1, 3]. Inną metodą jest optymalne programowanie wzorców gospo- 

darstw typowych .,i odniesienie tych wzorców do zwiększonej skali, np. 

do regionu [5]. Wreszcie na uwagę zasługuje opracowanie modelu go- 

spodarki rolniczej lub procesu produkcyjnego w makroskali i podział je- 

go elementów (zadań) pomiędzy poszczególne jednostki administracyjne, 

proporcjonalnie do nasilenia sił wytwórczych [4, 8]. Optymalizacja for- 

malna, jeśli znajduje tu zastosowanie, to tyczy się tylko wyboru, a nie 

podziału. Próby optymalizacji podziału bywają podejmowane, lecz tylko 

w zakresie organizacji gospodarstw wieloobiektowych [2, 9]. Merytorycz- 

nej i logicznej zasadności przeciwstawia się tutaj ograniczenia technicz- 

no-rachunkowe [9]. Toteż rachunek optymalnego podziału w pracach 

z zakresu rejonizacji pozostaje dotychczas zagadnieniem naukowym. 

METODYKA 

Założenia badawcze. Bezpośrednim celem badań było opra- 

cowanie materiału poglądowego, który by umożliwił rozpatrzenie, jak 

dalece pożyteczne być może zastosowanie programowania optymalnego w
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rozwiązywaniu problemów rozmieszczenia produkcji ziemiopłodów. Po- 

djęcie próby uzasadnia pogląd, że respektując różnicowanie się produk- 

cyjnego potencjału rolnictwa w przestrzeni należy uwzględniać takie 

cele, które powinny być zrealizowane w skali całego kraju. Typowym 
przykładem jest kojarzenie społecznych wymagań co do zwiększania po- 

ziomu całkowitej produkcji ziemiopłodów — zasadniczo zgodnych z in- 

dywidualnymi celami rolników, z wymaganiami co do jej struktury, 

a szczególnie w zakresie poprawy bilansu zbożowego, gdy w grę wchodzi 

ograniczenie osiągalnej produkcyjności i dochodowości gospodarstw [6]. 
Ponadto optymalizację podziału uzasadnia występowanie pewnych środ- 
ków produkcji rolniczej 'w głębokim niedoborze, wobec czego są one cen- 
tralnie limitowane. 

W zakres badań wchodziło opracowanie przykładu optymalnego wzor- 
ca rolniczego użytkowania ziemi na terytorium reprezentującym różne 
siedliska, a więc różne rejony jednolite. Wzorzec ma wykazać, przy ja- 
kiej strukturze użytkowania ziemi w poszczególnych rejonach jednolitych 

można osiągnąć łącznie najwyższy poziom produkcji ziemiopłodów z jed- 
nostki obszaru użytków rolnych i uzgodnienie kierunków produkcji z ja- 
kościowymi wymaganiami w zakresie gospodarki surowcowej w rolnic- 
twie. Zróżnicowanie zoptymalizowanego użytkowania ziemi wyrażałoby 
ogólne wskazówki, o ile rejony jednolite pod względem siedliska można 
uważać za rejony produkcji podstawowych ziemiopłodów. Optimum roz- 
mieszczenia produkcji ziemiopłodów pomiędzy jednolite rejony mogłoby 
być potraktowane jako bezpośrednia podstawa opracowania wzorców po- 
działu zadań pomiędzy jednostki administracyjne reprezentujące zróżni- 
cowanie siedliska — różne rejony jednolite. 

W ramach badań opracowano bądź sformułowano założenia co do roz- 
wiąznia niektórych zagadnień merytorycznych i formalnych tyczących 
się metody programowania rozmieszczenia produkcji roślinnej (optyma- 
lizacji wyboru i podziału): 

1. Przyjęto pojęcie rejonu jednolitego jako odpowiednika typu obsza- 
rów rolniczych zbliżonego do kompleksu glebowo-rolniczego [10] lub 
siedliska [7]. Rejon jednolity wykazuje wyraźną przewagę określonego 
siedliska i określone współwystępowanie gruntów uprawnych z absolut- 
nymi użytkami zielonymi. W ramach rejonu powinny się mieścić różne, 
społeczne typy gospodarki rolniczej — te, które występują w rzeczywis- 
tości. Zależnie od sformułowania problemu optimum rozmieszczenia 
i warunków czyli ograniczeń, rejony jednolite mogłyby być podzielone 
na podrejony społeczne reprezentujące specyficzne potencjały i cele. 

2. W programowaniu jako działalność potraktowano cały system użyt- 
kowania ziemi. Umożliwia to uwzględnienie zależności plonów roślin od 
udziału ich uprawy w użytkowaniu ziemi i od zmianowania. Deficyto-
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wość zboża w Polsce uzasadnia wzięcie pod uwagę powiązania systemu 

użytkowania ziemi ze specyficznym procesem produkcyjnym, w którego 

zakres wchodzi nie tylko wytwarzanie, lecz także przetwarzanie ziemio- 
płodów w gospodarstwie. 

3. Ocenę działalności daje poziom produkcji całkowitej (globalnej) 
z jednostki obszaru użytków rolnych liczony w jednostkach zbożowych. 

Z tym, że ziemiopłody służące wyłącznie zaspokajaniu pośredniego po- 
pytu w procesie produkcyjnym zostają tu wycenione wedle zasad zbież- 

nych ze skandynawską wyceną wydajności pastwisk. Tym sposobem 
miarę poziomu całkowitej produkcji roślinnej zbliżamy do miary rolni- 
czej produkcji końcowej netto, która w istocie rzeczy jest produkcją 

z ziemi. Między tą kategorią a produkcją czystą zachodzi tak ścisła ko- 
relacja, że osiągnięciu maksimum całkowitej produkcji roślinnej i pro- 
dukcji czystej z reguły odpowiadają analogiczne wzorce systemów pro- 

dukcji ziemiopłodów. Jako drugą kategorię oceny potraktowano tzw. nad- 

wyżkę zbożową — różnicę między zbiorami ziarna a zużyciem produktów 

zbożowych w gospodarstwie rolniczym [6]. 
4. Przyjęto, że źródłami danych początkowych w konstrukcji modelu 

rachunku optimum czyli wyrażenia problemu wyboru i podziału będą 

wyłącznie dane empiryczne. Jakkolwiek dane wchodzące dotychczas w 

rachubę w programowaniu nie były opracowane pod kątem specyficznych 

potrzeb optymalizacji systemów rolniczego użytkowania ziemi. 

Materiał badawczy. Za źródło danych początkowych przy- 

jęto wyniki rachunkowości gospodarstw indywidualnych Instytutu Eko- 

nomiki Rolnej (IER) za lata 1972/73 i 1973/74, opracowane zbiorczo 

z uwzględnieniem grupowania obiektów wedle klas obszaru i byłych wo- 
jewództw. Zestawienie wyników za rok gospodarczy obejmuje łącznie 
102 stosunkowo szczegółowych jednokolumnowych opisów tych podzbio- 

rów za pomocą średnich. Materiały te IER systematycznie przekazuje 

m. in. instytutom naukowo-badawczym. 

Z powyższych materiałów wybrano i przetworzono w zakresie sto- 

sownym do przedmiotu badawczego część danych, by opracować charak- 

terystykę użytkowania ziemi i procesu produkcyjnego w każdym pod- 

zbiorze uwzględniając produkcję ziemiopłodów w 1973 r. Na podstawie 

danych dotyczących klasyfikacji gruntów ornych i użytkowania ziemi 

we wszystkich podzbiorach ustalono strukturę siedlisk. Wybrano 41 ta- 

kich podzbiorów (obiektów), które można zaliczyć do jednego z czterech 

różnych a wewnętrznie stosunkowo jednolitych typów siedliskowych 

i uznać za reprezentujące rejony jednolite. 

W doborze obiektów uwzględniono konieczne zróżnicowanie systemów 

użytkowania ziemi w zbiorach gospodarstw mających reprezentować 

każdy rejon (tab. 1 i 2). Zróżnicowanie systemów wiąże się po części
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Tabela 1 

Zbiory gospodarstw reprezentujące różne rejony jednolite 

Rejony—zbiory gospodarstw 

1 2 3 4 

"Liczba podzbiorów 11 9 11 10 

Przedziały wartości cech od do od do od do od do 

Użytkowanie ziemi — % UR 

Ogółem 96,5 100,2 97,8 100,1 97,2 100,4 95,5 100,0 
sady 0,0 1,8 0,2 1,8 0,0 1,4 0,0 3,2 

zboża 27,0 500 37,1 62,8 40,7 50,1 25,4 46,9 

pszenica 12,2 310 4,4 16,1 14 97 00 11,2 

żyto 0,0 18,1 3,4 26,2 21,3 33,2 7,8 24,8 

jęczmień 0,0 111 6,0 394 1,8 6,9 0,8 11,1 

pozostałe 2,7 155 41 136 3,3 15,1 3,7 14,7 

przemysłowe — ogółem 00 84 0,0 3,5 00 36 0,0 1,9 

— rzepak 0,0 57 00 28 00 3,0 00 10 

okopowe 16,7 44,1 22,8 44,0 19,4 34,6 13,9 33,2 

ziemniaki 9,5 24,3 14,1 26,3 14,7 27,9 7,1 29,5 

buraki cukrowe 2,2 111 0,0 1056 0,0 5,8 0,0 1,8 

okopowe pastewne 0,8 5,5 1,1 5,4 0,0 4,2 1,0 3,2 

warzywa 0,4 3,9 0,9 34 0,7 5,1 0,5 4,4 

pozostate 0,0 3,9 00 3,8 00 1,0 00 0,2 

pastewne 16,2 28,9 4,0 26,3 19,7 34,8 30,8 56,8 

polowe 6,1 13,0 4,0 15,2 1,2 19,3 1,2 9,8 

uzytki zielone 45, 22,3 0,0 19,7 7,2 28,3 17,1 53,9 

poplony 0,7 12,4 0,0 225 6,2 313 0,0 9,5 

Produkcja — jednostek zbożowych 

na I ha UR 

Ogółem 31,1 70,2 34,0 70,3 26,5 55,5 21,9 46,4 

zboza 8,7 15,6 10,9 18,6 3,1 15,1 5,5 11,6 

ziemniaki 4,9 13,2 7,5 16,9 6,6 15,4 3,0 15,5 

buraki cukrowe 20 98 00 95 00 53 00 1,8 
pozostałe 7,0 28,2 3,5 28,4 5,8 188 4,6 20,1 

Nadwyżka zbożowa —41 6,7 —42 4,3 —95 2,1 —27,4 3,0 
  

z występowaniem różnych społecznych typów gospodarstw, a po części 
powodowane jest różnorakością indywidualnych decyzji rolników. 
Uwzględniając je w zakresie najszerszym zapewniamy sobie odpowiednio 
duży zakres swobody optymalnego wyboru oraz respektujemy silne zróż- 
nicowanie poziomu produkcji, by nie lekceważyć m. in. potencjału oraz 

żywotnych interesów producentów. Jeśliby dane rachunkowości uzupeł- 

nić o odpowiednio opracowane 'wyniki doświadczeń rolniczych, to zakres 
wyboru optymalnego użytkowania ziemi mógłby zostać poszerzony, 
a przy tym by uwzględniał nowe, skuteczniejsze rozwiązania niż repre- 
zentowane w praktyce.
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Cechy rejonów. Możliwość wyróżnienia rejonów dość jednoli- 

tych a w ich ramach wyraźnie zróżnicowanego użytkowania ziemi wy- 
znacza tutaj materiał badawczy. Wszystkie cztery rejony (tab. 1 i 2) re- 

prezentują siedliska na obszarach z długim okresem wegetacji roślin 

rolniczych. Trzy wykazują mały udział użytków zielonych a różnią się 

zwięzłością gleb. Rejon pierwszy reprezentuje gleby przeważnie mocne. 

Obiekty z przewagą gleb średnich — rejon drugi — wykazuje znamio- 

na niedoboru opadów atmosferycznych. Obiekty na glebach lekkich i luz- 
nych — trzeci i czwarty — reprezentują rejony różne ze względu na 

udział użytków zielonych. 
Z uwagi na pożądaną poglądowość przewidzianej tu ilustracji przy- 

jęto, że obszary wszystkich rejonów są analogiczne, a średnie rejonów 

będą średnimi nieważonymi. = 

Podstawowy problem optymalizacji. Od strony for- 

malnej optymalizacja polega tu na określeniu takiego udziału obiektów 

podzbiorów żaliczonych do poszczególnych rejonów, który w skali wszy- 

stkich czterech rejonów zapewnia spełnienie maksimum funkcji celu i in- 
ne z góry ustalone warunki. Merytorycznie problemem było określenie 

takich systemów użytkowania ziemi w poszczególnych rejonach, które 

rokują osiągnięcie maksimum produkcji ziemiopłodów licząc na 1 ha 

użytków rolnych w skali wszystkich rejonów, a równocześnie w tej ca- 

łej skali osiąganie nadwyżki zbożowej nie mnmiejszej niż rzeczywista 

średnia progresywna czyli 2,8 q/ha UR. Ponadto jako ograniczenia przy- 

jęto zasoby ziemi równe 100 ha (%/e) w każdym rejonie oraz udział użyt- 

ków zielonych nie mniejszy niż średni podzbiorów każdego rejonu. 

Problem optymalizacji ujęto w układ blokowy zgodnie z zasadami 

programowania podziału. Zastosowano algorytm simplex. Obliczenia wy- 

konano w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu według programu biblio- 

tecznego. Układ wykazał wewnętrzną niesprzeczność programu. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Wyniki badań ujęto w formie zwięzłych, porównywalnych opisów 

liczbowych, rzeczywistych i zoptymalizowanych systemów produkcji zie- 

miopłodów w poszczególnych rejonach i w skali wszystkich czterech 

rejonów (tab. 1 i 2). Systemy rzeczywiste mimo silnego zróżnicowania 

w ramach każdego rejonu wykazują wyraźną rejonowość. Jest to rezultat 

celowej selekcji obiektów badawczych (podzbiorów gospodarstw), w której 

brano pod uwagę nie tylko klasy gleb na gruntach ornych i udział użyt- 

ków zielonych, lecz także cechy użytkowania ziemi. Poprawność subiek- 

tywnego doboru obiektów kwalifikują różnice w powierzchniowym 

udziale uprawy między tymi roślinami, które uznaje się za diagnostycz- 

12 — ZPPNR z. 224
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ne w agroekologicznej typologii gleb [10]. Tak np. w wyróżnionych tu 
rejonach duże nasilenie uprawy pszenicy i żyta występuje alternatywnie, 

podobnie jak nasilenie uprawy jęczmienia i pozostałych zbóż, wśród któ- 
rych dominuje owies (i mieszanki zbożowe). Poszczególne rejony różnią 
się między sobą i wydajnością ziemi. 

  

  

  

  

Tabela 2 

Obserwowane (a) i zoptymalizowane (b) nasilenie produkcji ziemiopłodów w różnych 
rejonach jednolitych 

Rejony 

2 Średnio 

a b a b a b a b a b 

Użytkowanie ziemi — | 
— % UR 99,0 100,0 99,2 100,0 99,3 100,0 98,8 100,0 99,1 100,0 

Sady 0,7 04 11 18 0,8 O03 1,0 0,4 09 0,7 

Zboza 43,3 45,6 48,9 49,0 44,2 48,7 37,8 34,0 43,6 44,3 
pszenica 21,8 28,5 93 98 4,8 8,8 6,0 7,1 10,6 13,5 
zyto 7,0 3,2 17,4 17,3 265 26,8 16,9 9,8 17,0 14,3 
jęczmień 4,6 5,6 13,8 126 4,0 46 3,9 2,2 6,6 6,3 

pozostałe 99 8,3 84 9,3 8,9 8,5 11,0 14,9 9,5 10,2 

Przemysłowe — ogółem 3,2 5,0 1,2 40 1,6 21 0,9 — 1,7 2,8 
— rzepak 21 2,7 059 40 09 1,2 0,2 — 1,0 2,0 

Okopowe 27,6 244 29,0 26,7 26,6 28,0 20,8 25,1 26,0 26,1 

ziemniaki 15,7 11,7 19,3 22,0 20,4 18,9 16,3 18,3 17,9 17,7 
buraki cukrowe 7,2 84 44 — 2,6 54 08 18 3,8 3,6 
okopowe pastewne 25 2,2 25 20 1,6 1,8 19 3,2 2,1 2,3 
warzywa 17 1,4 22 2,1 1,9 1,9 1,8 1538 19 1,8 
pozostałe 0,5 07 06 06 01 — — — 03 0,3 

Pastewne 24,2 24,6 19,0 18,5 26,1 20,9 38,3 40,5 26,9 26,1 

polowe 97 85 98 93 9,9 4,7 5,9 4,9 88 6,9 
uzytki zielone 14,5 161 9,2 9,2 16,2 16,2 32,4 35,6 18,1 19,2 

Poplony 69 41 9,4 64 16,2 166 4,2 5,8 9,2 8,2 

Produkcja — jednostek 

zbozowych na 1 ha UR 

Ogółem (max) 44,1 45,7 44,7 53,0 37,2 45,5 30,9 40,8 39,2 46,3 
zboże 12,9 14,8 13,9 16,0 10,5 142 9,1 9,0 11,6 13,5 
ziemniaki 79 6,1 10,3 14,4 10,1 10,1 8,0 9,4 9,1 10,0 
buraki cukrowe 656 83 42 — 2,2 5,0 08 1,8 3,4 3,8 
pozostałe 16,7 16,5 16,3 22,6 14,4 16,2 13,0 20,6 15,1 19,0 

Nadwyżka zbożowa 19 5,1 05 54 —09 2,9 —3,1 —2,1 —1,6 2,8 
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Wyniki optymalizacji wykazują możliwość zwiększenia poziomu pro- 
dukcji ziemiopłodów względem poziomu średniego we wszystkich czte- 

rech rejonach o 18%, a w tym produkcji zboża o 16'%/, i likwidacji 
deficytu zboża. Takie kierunki zmian przewidywano. Uwzględniają one 
indywidualne, a zróżnicowane interesy rolników w poszczególnych re- 
jonach, gdyż poprawę sytuacji w gospodarce surowcowej w skali wszyst- 

kich rejonów przewiduje się osiągnąć przy poziomie produkcji ziemiopło- 

dów wyższym niż średni rzeczywisty w poszczególnych rejonach, czyli 

przy poprawie warunków zwiększania dochodowości gospodarstw repre- 
zentowanej przez ich podzbiory. Wynikiem optymalizacji jest wyrażne 
zmniejszenie różnic w wydajności ziemi między rejonami, a zwiększenie 

odpowiednich różnic w saldzie bilansu zbożowego. Rezultat ten, podobnie 
jak zwiększone szanse wzrostu dochodowości gospodarstw, można przy- 

pisać zastosowaniu omówionego, specjalnego sformułowania problemu, 

w których uwzględniono warunek optimum nie tylko wyboru, lecz także 
podziału zadań pomiędzy rejony, a inne warunki ustalono nawiązując do 

średnich poszczególnych rejonów. Wskutek tego optimum oznacza obcią- 

żenie zwiększeniem nadwyżek zbożowych przede wszystkim tych rejo- 

nów, które charakteryzują się małym udziałem użytków zielonych. Poza 
tym predyspozycje kojarzenia dużej wydajności ziemi z wytwarzaniem 

nadwyżek zbożowych zależą tu od swobody wyboru roślin uprawnych 

związanej z siedliskiem. 

Predyspozycje powyższe wykazane przez wzorzec rozmieszczenia pro- 

dukcji, jak wynika z wcześniejszych badań [3], wiążą się dodatnio ze 

zwięzłością gleb, przynajmniej w przedziale: gleby mocne, średnie, lek- 

kie i luźne. Wyniki badań tu referowanych uwydatniają specyfikę gleb 

średnich rejonu drugiego. W tym przypadku gleby średnie, jak często- 

kroć, wykazują najwidoczniej niedobory wilgoci. Siedliska takie okazują 

się bardziej siedliskami produkcji zbóż i ziemniaków, niż innych ziemio- 

płodów. Tylko tym można tłumaczyć wyeliminowanie uprawy buraków 

cukrowych w rezultacie optymalizacji, choć praktycznie buraki mogą 

zajmować tu nie mniejszą część areału niż ma glebach mocnych — w re- 

jonie pierwszym, i być czynnikiem zwiększania ogólnego poziomu pro- 

dukcji ziemiopłodów. Jednakże w pozostałych rejonach spełniają one 

jeszcze donioślejszą rolę. Braki materiału badawczego nie pozwoliły 

uwzględnić siedlisk z dużym udziałem gleb średnich a mniej dotkliwymi 

niedoborami wilgoci, jak np. w woj. opolskim. 

Wzorzec podziału zadań pomiędzy rejony przewiduje znaczne prze- 

sunięcie ciężaru produkcji okopowych na gleby lekkie, m. in. na rejony 

polowo-łąkowe. W przesunięciu tym przejawia się specjalna rola pro- 

dukcji okopowych w zwiększaniu wydajności ziemi oraz w gospodarce su- 

rowcowej w rolnictwie, szczególnie w tych rejonach, które z natury wy- 

12*
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kazują niską produktywność ziemi, co przejawia się przede wszystkim 
wąskim doborem i stosunkowo niskimi plonami zbóż. Istotne znaczenie 
może mieć zmiana struktury produkcji okopowych — szersze preferencje 
dla buraków cukrowych, jako że nawet na glebach lekkich ich uprawa 
daje najwyższe plony użytecznej masy roślinnej. Gleby lekkie wykazują 
również przydatność pod uprawę okopowych pastewnych i warzyw. 

W optymalnym rozwiązaniu podziału zadań stosunkowo mało ziemi 
przypada na sady oraz na zielonki uprawiane w plonie głównym. Niska 
ocena sadownictwa może być rezultatem nie dość miarodajnych danych 
początkowych w tym zakresie. Brak np. podstawy rozróżniania między 
sadami przydomowymi a handlowymi oraz plantacjami w wieku owo- 
cowania a nowo założonymi. Natomiast ograniczanie oddzielnego areału 
pod produkcję zielonek stanowi znaną właściwość gospodarstw indywidu- 
alnych i przejaw swoistej intensywności produkcji związanej z niedobo- 
rami ziemi. Ważnym źródłem pasz jest tutaj uprawa poplonów [3]. 

Ogólnie rzecz biorąc wzorzec optymalnego podziału zadań pomiędzy 
rejony jednolite, wskutek ostrej selekcji wziętych do rachunku działal- 
ności, podkreśla te różnice w użytkowaniu ziemi między rejonami jakie 
obserwujemy iw rzeczywistości. 

WNIOSKI 

1. Rejon jednolity ze względu na właściwości siedliska można potrak- 
tować jak typ podstawowej jednostki przestrzennej w badaniach z za- 
kresu rejonizacji. Rejon taki reprezentuje specyficzne cechy użytkowania 
ziemi. Problemem jest ustalenie, jakie rejony jednolite występują 
w Polsce. 

2. Próba zastosowania programowania optymalnego do wyznaczania 
rejonów produkcji podstawowych ziemiopłodów wykazała celowość przy- 
jęcia jego układu złożonego, który uwzględnia problem podziału a nie 
tylko wyboru optimum. Umożliwia to przewidywanie konstruktywnej 
polaryzacji systemów produkcji ziemiopłodów między rejonami. 

3. W programowaniu rozmieszczenia produkcji roślinnej za działal- 
ność można przyjąć cały system użytkowania ziemi, gdyż systemy różni- 
cują się silnie już w rzeczywistości w ramach rejonu jednolitego. 

4. Możliwe jest ustalenie takiego problemu optymalizacji i takiego 
układu warunków, który umożliwia kojarzenie różnych, wzajemnie kon- 
kurencyjnych zadań i celów rolnictwa. Właśnie uwzględnienie takich za- 
dań i celów nie tylko uzasadnia programowanie podziału, lecz także po- 
zwala na uzyskanie wskazań, jak podział zadań uczynić skutecznym 
środkiem w rozwijaniu rolnictwa, szczególnie w rejonach o stosunkowo 
małym potencjale produkcyjnym.
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5. Za podstawę programowania można przyjąć wyniki rachunkowości 

gospodarstw. Potraktowanie tych materiałów jako podstawy badań z za- 
kresu rejonizacji sugeruje modyfikacje ich zbiorczego opracowania, by 

możliwe było ich pełniejsze spożytkowanie. 
6. Wysuwa się kwestia podjęcia prac nad przygotowaniem wyników 

systemowych doświadczeń z zakresu produkcji roślinnej dla celów pro- 

gramowania optymalnego, by możliwe było uwzględnienie takich syste- 

mów użytkowania ziemi, których jeszcze nie reprezentuje rolnictwo 

praktyczne. 

7. Optymalizacja przez to, że ostro selekcjonuje działalność i pod- 

kreśla różnice w użytkowaniu ziemi między rejonami jednolitymi, wy- 

kazuje, że można je potraktować jako rejony produkcji roślinnej. Różni- 

ce w optymalnym nasileniu produkcji ziemiopłodów między poszczegól- 

nymi obiektami można przyjąć za bezpośrednie wskazówki przy wyzna- 

czaniu rejonów produkcji podstawowych ziemiopłodów. 

8. Spostrzeżenia o charakterze merytorycznym oparte na przedsta- 

wionej tutaj próbie optymalizacji nie mogą być uznane za w pełni mia- 

rodajne, gdyż materiał badawczy nie został dość dobrze przystosowany 

do badań z zakresu rejonizacji. Tym niemniej opracowany wzorzec opty- 

malny rozmieszczenia produkcji ziemiopłodów w miarę przydatności da- 

nych początkowych i możliwości ilustracji spełnia zadanie takiego ma- 

teriału poglądowego, który uzasadnia kontynuowanie prób optymalizacji 

w zastosowaniu do badań z zakresu rejonizacji produkcji roślinnej. 
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Юзеф Гуральчик 

ПОПЫТКА ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

Резюме 

Формулируются принципы программирования учитывающего распределе- 

ние задач сельского хозяйства между разными пространственными единицами. 

В качестве основной единицы был принят однородный район с преобладанием 

почв в определенной пригодностью и с определенными пропорциями пахотных 

земель и травяных угодий. Исследования базировались на результатах отчет- 

ности хозяйств разработанных в сводках в виде ряда перечней. Были выбра- 

ны объекты представительные для сельского хозяйства четырех однородных 

районов. В разработке примера оптимального эталона размещения сельско- 
хозяйственной продукции в качестве критерия функции цели был принят 

уровень общей растительной продукции в пересчете на 1 гектар сельскохозяй- 

ственных угодий, а в качестве критерия ограничевия — участие травяных уго- 
дий не меньше, чем действительная средняя в каждом районе и определенное 

сальдо баланса зерна в масштабе всех районов. Оптимальный эталон сравни- 
вали с действительным землепользованием в отдельных районах (табл. 2). 
Оптимальный эталон предусматривает достижение высшего уровня сельско- 
Козяйственной продукции, чем наблюдаемый в настоящее время, выравнение 
различий в производительности почвы между отдельными районами, более 
сильную дифференциацию сальда зернового баланса, а также увеличение раз- 
ниц между системами землепользования, связанными с райионами. 

Józej Góralczyk 

ATTEMPT OF APPLICATION OF OPTIMUM PROGRAMMING FOR 
DETERMINATION OF PRODUCTION ZONES OF BASIC AGRICULTURAL 

GOODS 

Summary 

Principles of programming, at consideration of the distribution of tasks of agri- 
culture among particular spatial units are formulated. As a basic unit a uniform 
region with the predominance of soils with deffinite usability and with adequate 
properties of arable soils and grasslands has been. assumed. The investigations 
were based on results of the accountancy of farms, worked out in a synthetic way 
in the form of many specifications. Objects representing tthe farming in four uni- 
form regions have been chosen. As a criterion of the function of purpose working 
out an optimum example of the pattern of the agricultural production distribution 
the global crop production level in conversion to 1 hectare of agricultural lands 
and as a criterion of limitation the percentage of grasslands not less than actual 
mean in every region and the definite ‘balance sum of the production of cereals 
have been assumed in the scale of all zones under study. The optimum pattern 
was compated with actual soil utilization in particular zones (Table 2). The above 
problem provides achievement of higher level of agricultural production than that 
existing at present, leveling of differences in the soil productivity among particu- 
lar zones, stronger differentiation of cereal production balance and an increase of 
differences between the soil utilization systems connected with zones.


