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Synopsis. W pracy przedstawiono próbę oceny mechanizacji procesów produkcji w małych gospodarstwach rodzinnych 
położonych na Dolnym Śląsku. Badania przeprowadzono w 18 gospodarstwach rolnych. Przy ocenie mechanizacji 
procesów produkcji dokonano analizy: wyposażenia ilościowego i jakościowego parku maszynowego, poziomu 
inwestycji mechanizacyjnych oraz form użytkowania środków mechanizacyjnych. Stwierdzono, że badana zbioro-
wość gospodarstw charakteryzuje się zbyt wysokim poziomem umaszynowienia,  posiadany sprzęt jest w znacznej 
mierze przestarzały technicznie i technologicznie, a poziom realizowanych inwestycji nie pozwala na dyfuzję postępu 
technicznego i technologicznego.

Wstęp
Mechanizacja procesów produkcji w małych gospodarstwach rolnych podlega wielu ograniczeniom 

natury ekonomiczno-organizacyjnej. Wśród nich na czoło wysuwa się stosunkowo wysoki poziom jed-
nostkowych kosztów eksploatacji środków technicznych wynikający z niepełnego ich wykorzystania 
w gospodarstwie. Biorąc pod uwagę udział tych kosztów w całkowitych kosztach produkcji zbóż na 
poziomie 30-40% [Skarżyńska 2009] można stwierdzić, że przekłada się to na zmniejszenie opłacalno-
ści produkcji tych gospodarstw i nie pozostaje bez wpływu na ich możliwości inwestycyjne, również 
w zakresie mechanizacji. Kolejne ograniczenia wynikają ze stosunkowo małych rozmiarów pól, co 
uniemożliwia uzyskanie odpowiedniej wydajności pracy i tym samym wpływa niekorzystnie na poziom 
kosztów zmiennych. Niewielkie rozmiary oraz często efekt tzw. szachownicy gruntów powodują, że 
gospodarstwa takie nie są też atrakcyjne dla potencjalnych oferentów usług maszynowych. 

Pojęcie gospodarstwa małego o charakterze rodzinnym nie jest do końca sprecyzowane. W ocenie 
wielkości gospodarstw w naszym kraju stosuje się głównie skale oparte na powierzchni i sile ekonomicznej 
[Polski FADN 2008, Ziętara 2009]. Korzystając z tych skal można uznać, że małe gospodarstwo rodzinne 
to jednostka o powierzchni 5-15 ha UR i poziomie nieprzekraczającym 12 ESU, prowadząca działalność 
rolniczą z wykorzystaniem siły roboczej w postaci właściciela i jego rodziny. Gospodarstwa spełniają-
ce ten warunek stanowią około 22% wszystkich gospodarstw indywidualnych w Polsce, a wyłączając 
gospodarstwa indywidualne do 1 ha, odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi około 30%. Na Dolnym 
Śląsku odsetek takich gospodarstw kształtuje się analogicznie na poziomie 19 i 29%. 

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wykorzystania efektu skali, dochodowość tych gospodarstw będzie 
w dużej mierze warunkowana umiejętnością racjonalnego jakościowego i ilościowego doboru środków 
mechanizacji rolnictwa oraz form ich użytkowania [Pawlak 2010a,b].

Celem artykułu była próba oceny mechanizacji procesów produkcji w małych gospodarstwach ro-
dzinnych położonych na Dolnym Śląsku.

Materiał i metodyka
Przedstawione badania są częścią większych badań realizowanych w ramach projektu MNISW 

,,Wpływ mechanizacji produkcji roślinnej na dochodowość gospodarstw indywidualnych Dolnego Ślą-
ska”. Z grupy 100 wybranych celowo gospodarstw rodzinnych zlokalizowanych w 35 gminach Dolnego 
Śląska wydzielono 18 obiektów spełniających kryterium obszarowe i ekonomiczne gospodarstwa małego. 
Gospodarstwa te współpracowały z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

* Badania fi nansowane z projektu badawczego N N313 313034 ,,Wpływ mechanizacji produkcji roślinnej na dochodowość 
gospodarstw indywidualnych Dolnego Śląska”.
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Badania zostały przeprowadzone w latach 2008-2009. Materiał badawczy stanowiły dane, które 
pozyskano w trakcie wywiadów z właścicielami gospodarstw. Jedynie trzy z badanych gospodarstw 
prowadziły rachunkowość w ramach FADN. W pozostałych jednostkach nie prowadzono systematycznej 
ewidencji zdarzeń gospodarczych. Ocena mechanizacji procesów produkcji przeprowadzona została 
na bazie analizy: wyposażenia ilościowego i jakościowego parku maszynowego, poziomu inwestycji 
mechanizacyjnych oraz form użytkowania środków mechanizacyjnych. W tym celu wykorzystano m.in. 
wskaźniki: umaszynowienia, wyposażenia w ciągniki rolnicze i maszyny, nasycenia energetycznego. 
Wskaźnik umaszynowienia wyrażono jako wartość odtworzeniowa ciągników i maszyn w odniesieniu 
do jednostki powierzchni użytków rolnych. Wskaźnik nasycenia energetycznego przedstawia łączną moc 
ciągników i maszyn samojezdnych w gospodarstwie w stosunku do jednostki powierzchni UR [Szuk 2009]. 
Wartość odtworzeniową ciągników i maszyn ustalono według cenników z 2009 roku bez korekty o zużycie 
techniczne i moralne. Do oceny poziomu zakupów inwestycyjnych wykorzystano wskaźnik odnowienia 
liczony jako stosunek liczby maszyn zakupionych do aktualnie użytkowanej liczby maszyn [Lorencowicz 
2005]. Wskaźnik ten określono również w podziale na zakupy maszyn używanych i fabrycznie nowych.

Wyniki badań
Poziom zmechanizowania gospodarstw rolnych warunkowany jest w pewnym stopniu wiekiem 

i cechami charakteru właściciela oraz jego skłonnością do podejmowania decyzji inwestycyjnych 
[Kowalski, Szeląg-Sikora 2006]. Przeciętnie właściciel badanego gospodarstwa miał 45 lat i połowę 
swojego dotychczasowego życia przepracował w rolnictwie, a badane gospodarstwo prowadził od 18 
lat. Najczęściej miał wykształcenie średnie nierolnicze, chociaż w badanej zbiorowości 2 osoby miały 
wykształcenie wyższe rolnicze. Nieomal połowa rolników miała następcę, któremu zamierzała przeka-
zać gospodarstwo za 12 lat. Jedynie 1/3 badanych gospodarstw stanowiło podstawowe źródło dochodu 
dla właściciela i rodziny. W przypadku 5 gospodarstw istniały plany związane z ich powiększeniem, 
przeciętnie o ok. 11 ha. Wszystkie badane gospodarstwa miały charakter rodzinny, a przeciętna liczba 
osób w rodzinie wynosiła 3. Średnia powierzchnia użytków rolnych wynosiła 11,99 ha, z tego 11,70 
ha stanowiły grunty orne, przy współczynniku zmienności na poziomie około 25%. Jakościowo grunty 
będące w posiadaniu badanych obiektów można zakwalifi kować do klasy bonitacyjnej IVa. W całej 
badanej zbiorowości jedynym działem produkcyjnym była produkcja roślinna. W strukturze zasiewów 
dominowały zboża (74,5%), rzepak (10,3%) i ziemniaki (9,6%). Wśród pozostałych upraw wyróżnić 
należy grykę (2,7%) i buraki cukrowe (1,7%).

W badanej zbiorowości gospodarstw użytkowano 28 ciągników, co daje 1,55 ciągnika na gospodarstwo. 
Najczęstsze marki to Ursus, z tego połowa to model C-360. Ponadto, występowały marki Massey Ferguson, 

Tabela 1. Charakterystyka ciągników i kombajnów w badanej zbiorowości gospodarstw (wartości średnie i 
współczynniki zmienności)
Table 1. Characteristic of tractors and combine harvesters in studied units of farms (average values and coeffi cients 
of changeability)
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Rok/Year Szacunkowa
wartość

[zł]/
Estimated 

value [PLN]

Zużycie [%]/ 
Amortization

Przewidywany
dalszy okres 
użytkowania
[lat]/Expected 
further time of 

utilisation [years]

Wykorzystanie 
roczne

[godz.]/Yearly 
utilisation 

[hours]

produkcji/
production

nabycia/ 
purchase

Ciągniki/
Tractors

1983 1989 17268 48 10 224
29,73 38,97 94,18 37,52 62,40 57,79

Kombajny zbożowe/
Graine combine-
harvesters

1988 1996 37444 47 8 58

21,69 59,99 100,85 37,09 37,72 87,77

Kombajny 
buraczane/
Sugar beet combines

1987 1990 4625 60 7 25

12,31 9,11 49,44 13,61 34,99 52,92

Kombajny 
ziemniaczane/
Potato harvesters

1985 1998 6500 45 12 70

45,13 60,61 76,15 15,71 28,28 40,41
Współczynniki zmienności podano kursywą/coefficients of changeability has been written in italic style           
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study
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Zetor i MTZ. Przeciętna moc ciągnika wynosiła 53 KM, przy rozpiętości od 30 do 120 KM. Według daty 
produkcji ciągniki, w momencie badań, miały średnio 26 lat, a w gospodarstwach pracowały od 20 lat. 
Pomimo tego ich zużycie zostało oszacowane na około 50%, a przewidywany czas dalszego użytkowania 
na około 10 lat. Przeciętnie w ciągu roku ciągniki te pracowały ok. 224 godzin. Wartość bieżąca ciągnika 
wynosiła według szacunku właścicieli średnio ok. 17 300 zł. Zostały one nabyte w zdecydowanej więk-
szości za środki własne, jedynie 3 z nich sfi nansowano kredytem bankowym. Kombajny zbożowe były 
w posiadaniu 9 gospodarstw. Wśród nich było 5 rodzimych Bizonów (w tym 4 Bizony Z056). Przecięt-
nie były to maszyny 21-letnie, które w gospodarstwach pracowały od 13 lat. Przewidywany okres ich 
dalszej pracy wg opinii rolników kształtował się na poziomie 8 lat, a średnia wartość bieżąca to ok. 37 
500 zł. Każdy z tych kombajnów przeciętnie pracował w sezonie 58 godzin, w tym wykonując prace w 
usługach na poziomie 28 ha. Kombajny buraczane były w posiadaniu 4 gospodarstw. Były to maszyny 
jednorzędowe, których przeciętny wiek wynosił 22 lata, a w gospodarstwie użytkowano je od 19 lat. 

Tabela 2. Charakterystyka pozostałych maszyn i narzędzi w badanej zbiorowości gospodarstw (wartości 
średnie i współczynniki zmienności)
Table 2. Characteristic of remaining machines and tools in studied units of farms
Wyszczególnienie
Specifi cation

Rok/Year Szacunkowa
wartość

[zł]/
Estimated 

value [PLN]

Zużycie [%] 
Amortization

Przewidywany
dalszy okres 
użytkowania

[lata]/Expected 
further time of 

utilisation [years]

Wykorzystanie 
roczne

[godz.]/Yearly 
utilisation 

[hours]

produkcji/
production

nabycia/ 
purchase

Opryskiwacze/
Sprayers

1996 1997 2605 28 11 53
57,60 61,02 108,70 71,11 30,86 65,80

Rozsiewacze 
nawozów/
Fertilizer 
broadcasters

1993 1996 1961 35 9 39

49,37 67,43 69,96 67,09 42,23 82,08

Agregaty 
uprawowe/
Tilling sets

1994 1997 2418 29 10 60

46,52 70,47 82,91 57,94 49,65 105,69

Pługi/Plougs
1989 1992 2125 42 8 61
42,03 56,16 92,54 52,84 34,48 66,32

Brony/Harrows
1989 1990 935 36 9 36
41,49 45,07 68,16 40,95 36,55 73,81

Kultywatory/
Cultivators

1987 1987 1178 52 9 36
31,69 32,05 155,10 36,85 40,12 75,54

Agregaty 
uprawowo-
siewne/
Tilling and 
sowing sets

1999 2001 19433 12 12 9

70,00 64,44 128,47 65,47 20,40 58,23

Siewniki 
zbożowe/
Seed drills

1987 1991 2577 44 9 20

27,68 45,97 68,76 48,95 40,45 65,68

Sadzarki/
Plant setters

1984 1988 1788 41 10 17
51,24 32,62 67,04 52,40 49,21 43,70

Kopaczki do 
ziemniaków/
Diggers

1981 1985 1640 42 11 20

18,40 41,80 59,69 27,77 44,54 73,79

Wały/Rollers
1992 1999 1075 43 8 11
23,23 75,54 74,95 61,88 74,24 78,06

Przyczepy 
rolnicze/
Trailers

1978 1987 3152 35 10 40

59,21 45,37 77,58 52,27 25,60 82,50

Współczynniki zmienności podano kursywą/coeffi cients of changeability has been written in italic style           
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study



486 Tomasz Szuk

Szacowane ich wykorzystanie roczne wynosiło 25 godzin. Kombajny ziemniaczane użytkowane były w 2 
gospodarstwach. Były to maszyny jednorzędowe o niskiej wydajności, których przeciętne wykorzystanie 
kształtowało się na poziomie 70 godzin. Wiek tych maszyn wynosił 24 lata, w tym w badanych gospodar-
stwach eksploatowano je od 11 lat. Szczegółowe informacje zestawiono w tabeli 1. Pozostałe elementy 

wyposażenia wraz z informacjami 
na temat wieku, wartości, zużycia, 
stanu technicznego, planowanego 
okresu dalszego użytkowania i 
poziomu wykorzystania rocznego 
zaprezentowano w tabeli 2.

Analizując stan wyposażenia 
należy stwierdzić, że gospodar-
stwa mają praktycznie wszystkie 
niezbędne maszyny do produkcji 
roślinnej. Należy przy tym zwró-
cić uwagę na stosunkowo wysoki 
poziom wyposażenia w ciągniki i 
maszyny specjalistyczne, co przy 
niewielkiej powierzchni gospo-
darstw uniemożliwia ich racjonalne 
wykorzystanie. Pod względem jako-
ściowym zauważa się, że posiadany 
sprzęt w większości przypadków 
jest przestarzały technicznie i tech-
nologicznie. Świadczy o tym jego 
przeciętny wiek, który wynosi 21 
lat. Biorąc pod uwagę, przewidy-
wany dalszy okres eksploatacji tego 
sprzętu, całkowity czas jego trwania 
wyniesie 30 lat. Najczęściej użytko-
wany sprzęt techniczny nabywany 
był na rynku wtórnym, jedynie 
podstawowe narzędzia uprawowe 
i opryskiwacze zakupywane były 
na rynku pierwotnym. Odzwiercie-
dleniem wyposażenia jest bardzo 
wysoki poziom wskaźnika uma-
szynowienia według, którego każdy 
hektar użytków rolnych obciążony 
jest wartością maszyn w kwocie 24 
805,34zł z rozpiętością od 13 388 
do 76 023zł. Realnie jednak kwota 
ta może być niższa, co wynika z 
zakupów droższych maszyn na 
rynku wtórnym. Szczegółowe po-
ziomy poszczególnych wskaźników 
zaprezentowano w tabelach 3 i 4.

Postęp techniczny i technolo-
giczny warunkowany jest m. in. 
poziomem inwestycji maszyno-
wych w gospodarstwach. W latach 
2008-2009 zakupiono 10 maszyn 
w tym 2 ciągniki o mocy 90 KM 
i kombajn zbożowy. Jedynie, co 
trzecia zakupiona maszyna była 
sprzętem fabrycznie nowym, w 
tym jeden z ciągników. Przeciętna 
wartość jednostkowa zakupionej 

Tabela  3. Wskaźniki wyposażenia technicznego w badanej zbioro-
wości gospodarstw
Table 3. Ratios of technical equipment in studied units of farms
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Liczba na 1 
gospodarstwo/

Number per farm

Liczba na 100 ha UR 
(100 ha upraw)*/

Number per 100 ha (100 
ha cultivars)

Ciągniki/Tractors 1,55 12,77
Kombajny zbożowe/
Graine combine-
harvesters

0,50 4,10 (4,98)*

Kombajny buraczane/
Sugar beet combines 0,22 1,82 (108,10)*

Kombajny 
ziemniaczane/Potato 
harvesters

0,11 0,91 (9,72)*

Opryskiwacze/
Sprayers 1,00 8,20

Rozsiewacze 
nawozów/Fertilizer 
broadcasters

1,00 8,20

Agregaty uprawowe/
Tilling sets 0,61 5,01

Pługi/Plougs 0,88 7,29
Brony/Harrows 1,00 8,20
Kultywatory/
Cultivators 0,50 4,10

Agregaty uprawowo-
siewne/Tilling and 
sowing sets

0,16 1,36

Siewniki zbożowe/
Seed drills 0,94 7,75

Sadzarki/Plant setters 0,44 3,64 (38,89)*
Kopaczki do 
ziemniaków/Diggers 0,27 2,28 (24,30)*

Wały/Rollers 0,22 1,82
Przyczepy rolnicze/
Trailers 1,50 12,31

Źródło: opracowanie własne 
Source: own study

Tabela  4. Wskaźniki umaszynowienia i nasycenia energetycznego w 
badanej zbiorowości gospodarstw
Table 4. Ratios of mechanization and energetistic intensity in studied 
units of farms
Wyszczególnienie/Specifi cation Poziom/Level
Wskaźnik umaszynowienia [zł/ha UR]/Ratio of 
mechanization [PLN/ha arable land] 24 805,34

Wskaźnik nasycenia energetycznego [KW/100 ha 
UR]/ Ratio of energetistic intensity [KW/100 ha] 8,38

Źródło: opracowanie własne 
Source: own study
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maszyny i wartość inwestycji przypadająca 
na gospodarstwo została zawyżona zakupem 
ciągnika, którego cena jednostkowa wynio-
sła 150 000 zł. Pomijając ten zakup wartość 
jednostkowa maszyny kształtowałaby się na 
poziomie ok. 6200 zł, a na każde gospodarstwo 
przypadałoby ok. 3400 zł wartości inwestycji. 
Poziom inwestycji należy uznać za bardzo niski 
o czym świadczą wskaźniki odnowienia, które 
wynoszą 5% w odniesieniu do wszystkich ma-
szyn i 1% w odniesieniu do maszyn fabrycznie 
nowych (tab. 5).

We wszystkich 18 gospodarstwach pod-
stawowa formą mechanizacji było użytko-
wanie własne. Najczęstsze usługi pobierane 
i świadczone związane były z kombajnowym 
zbiorem zbóż i rzepaku. W 10 gospodarstwach 
korzystano z tych usług na łącznej powierzchni 
17,37 ha, a 6 gospodarstw zajmowało się ich 
świadczeniem na łącznej powierzchni 56,50 ha. 
Ponadto, po jednym gospodarstwie korzystało 
z usług kombajnowego zbioru buraków (2,67 
ha) oraz siewu kukurydzy (2,35 ha) i buraków 
cukrowych (1,30 ha). Po trzy gospodarstwa 
świadczyły usługi orki (12,33 ha) i oprysku 
(18,33 ha), dwa gospodarstwa świadczyły 
usługi siewu agregatem uprawowo-siewnym 
(18 ha), po jednym gospodarstwie świadczyło 
usługi w zakresie nawożenia (15 ha) i siewu zbóż (25 ha). W ocenie właścicieli najlepszą formą mecha-
nizacji jest w pełni korzystanie z własnego parku maszynowego, za takim rozwiązaniem opowiedziało 
się 77% rolników. Wśród argumentów przemawiających za tą formą przewijały się takie, jak: niezależ-
ność, terminowość prac, brak konfl iktów, gwarancja sprawności i jakość wykonania zabiegu. Pozostali 
wskazywali na potrzebę korzystania z usług przy zabiegach specjalistycznych. Poddając pod rozwagę 
ewentualny zakup sprzętu z innymi rolnikami i wspólne jego użytkowanie, otrzymano tylko jedną po-
zytywną odpowiedź. W pozostałych 17 przypadkach koncepcja taka nie uzyskała aprobaty. Analizując 
czynniki decydujące o ewentualnym skorzystaniu z usługi mechanizacyjnej na pierwszym miejscu 
umieszczono jakość wykonania, a następnie terminowość zabiegu na dalszym miejscu wskazano cenę i 
warunki płatności. Ostatnim elementem badań była opinia rolników, co do poziomu ponoszonych kosztów 
mechanizacji i ich udziału w kosztach produkcji rolnej. Ponad połowa badanych (55%) stwierdziła, że 
udział ten mieści się w przedziale 20-40%, kolejne 27% wskazało przedział 40-60%, najniższy udział, 
tj. do 20% wskazało 11% ankietowanych. Najwyższy poziom tj. pow. 60% wskazało 7 % badanych. Wy-
bory te świadczą o tym, że rolnicy są świadomi znacznego udziału kosztów mechanizacji w całkowitych 
kosztach produkcji rolniczej. Pomimo tego można stwierdzić, że w badanych obiektach widoczne są 
symptomy tzw. ,,przemaszynowienia”, co może powodować nadmierny wzrost kosztów jednostkowych 
eksploatacji sprzętu technicznego i tym samym wpływać niekorzystnie na koszty jednostkowe produkcji.

Wnioski
Przeprowadzone analizy umożliwiły sformułowanie kilku wniosków.

1. Badana zbiorowość gospodarstw charakteryzuje się zbyt wysokim poziomem umaszynowienia. Ob-
ciążenie jednostki powierzchni produkcyjnej wartością odtworzeniową maszyn w kwocie 24 805,34 
zł, przy stwierdzonym niewielkim ich wykorzystaniu rocznym powoduje niepotrzebny wzrost kosztów 
utrzymania i kosztów jednostkowych eksploatacji.

2. Posiadany sprzęt techniczny pomimo przeciętnego deklarowanego zużycia na poziomie 40% jest w 
znacznej mierze przestarzały technicznie i technologicznie. Świadczy o tym średni wiek ciągników 
i maszyn, który wynosi 21 lat. Biorąc pod uwagę przewidywany dalszy okres eksploatacji, ich cał-
kowita żywotność kształtować się będzie przeciętnie na poziomie 30 lat.

Tabela 5. Charakterystyka inwestycji maszynowych w 
badanej zbiorowości gospodarstw
Table 5. Characteristic of machine investments in the 
studied units of farms
Wyszczególnienie/Specifi cation Poziom/

Level
Liczba zakupionych maszyn ogółem/
Total number of purchased machines 10

Liczba zakupionych maszyn na 1 
gospodarstwo/Number of purchased machines 
per 1 farm

0,55

Udział maszyn nowych [%]/Share of new 
machines [%] 30

Przeciętna wartość jednostkowa maszyny [zł]/
Average unit value of  machine [PLN] 20586

Przeciętna wartość inwestycji na gospodarstwo 
[zł]/Average value of  investment per farm 11437

Przeciętna wartość inwestycji na 1 ha UR [zł]/
Average value of  investment per 1ha of UAA 
[PLN]

939

Wskaźnik odnowienia ogółem [%]/Total ratio 
of renovation [%] 5

Wskaźnik odnowienia –  maszyny fabrycznie 
nowe [%]/Ratio of renovation – brand new 
machines [%]

1

Źródło: opracowanie własne 
Source: own study
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3. Inwestycje maszynowe w badanych gospodarstwach nie pozwalają na poprawę jakości parku maszy-
nowego i uniemożliwiają dyfuzję postępu technicznego oraz technologicznego do tych jednostek. W 
większości przypadków gospodarstwa zaopatrują się w środki mechanizacji na rynku wtórnym, co 
ze względu na ich niewielką powierzchnię jest postępowaniem racjonalnym.

4. Pomimo stwierdzonej świadomości rolników, co do udziału kosztów mechanizacji w kosztach 
całkowitych produkcji, nie zaobserwowano działań zmierzających do minimalizacji ich poziomu. 
W żadnym z gospodarstw nie zanotowano wspólnego użytkowania maszyn, a właściciele aż 77% 
gospodarstw jednoznacznie opowiedzieli się za tylko i wyłącznie własnym kompletnym parkiem 
maszynowym. Usługi pobierane i świadczone na analizowanym poziomie mają niewielki wpływ na 
poziom wykorzystania posiadanych maszyn, a tym samym koszty związane z mechanizacją.
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Summary
In the study the evaluation of mechanization processes of production in small family farms located on Lower 

Silesia was introduced. Investigations were conducted in 18 agricultural farms. The evaluation of mechanization 
processes was conducted on the base of analysis of: quantitative and qualitative equipment of  machines park,  level 
of mechanization investments and forms of using of mechanization units. The researche affi rmed, that the studied 
farms characterizes too high level of mechanization,  moreover possessed equipment is in the considerable measure 
obsolete technically and technologically, and the level of realized investments does not allow to the diffusions of 
technical and technological progress.
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