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1. Zakres opracowania, uściślenie pojęć podstawowych 

Obecny stan organizacyjny, techniczny i ekonomiczny transportu rolnictwa, 
szczególnie na szczeblu najbliższym produkcji rolnej w mikroregionie gminy, jest 
stosunkowo mało znany. W latach 1982/83 zespół pracowników IBMER, przy współpracy 
z ART w Olsztynie, przeprowadził badania terenowe dotyczące organizacji transpor
tu rolniczego w gminie. Pozwoliły one na uzyskanie wielu istotnych informacji o 
obecnym stanie transportu rolnictwa. Badania przeprowadzono na terenie 3 woje
wództw: ciechanowskiego, lubelskiego i olsztyńskiego. W województwie ciechanow
skim badania przeprowadzono na terenie 3 gmin w 78 gospodarstwach, w wojewódz
twie olsztyńskim na terenie 4 gmin w 169 gospodarstwach oraz w województwie lubel
skim na terenie 4 gnin w 122 gospodarstwach. Łącznie przebadano 369 gospodarstw 
indywidualnych, wśród których wyróżniono 4 grupy gospodarstw charakteryzujących 

się produkcją: żywiec+trzoda chlewna, żywiec+mleko, ogrodnictwo i grupa ogólnorol
nicza. Gospodarstwa te podzielono również na 4 grupy obszarowe. Liczbę gospo
darstw w poszczególnych grupach oraz powierzchnię użytków rolnych w tych gospodar
stwach przedstawiłem w tabeli 1. 

Wyniki badań przedstawione w niniejszym opracowaniu obejmują: wielkość i struk
turę potrzeb transportowych badanych gospodarstw indywidualnych, udział środków 

transportowych w przewozach ładunków, środki przewozowe i ich wykorzystanie, środ
ki techniczne do prac ładunkowych, zakres i ocena usług transportowych. 

Chciałbym też na wstępie zwrócić uwagę na kilka pojęć używanych w dalszej 
części opracowania, które różnie są rozumiane w kręgu osób zainteresowanych pro
blematyką transportu rolnictwa. Uważam, że wymagają one jednoznacznego określenia. 
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T a b e 1 a 1 

Liczba i powierzchnia badanych gospodarstw rolnych 

Gospodarstwa o powierzchni UR (ha) Gospodarstwa o specjalizacji 
Woje- Wyszczegól-

Ogółem wództwo nienie 2-5 5-10 10-15 powyżej żywiec+ żywiec+ ogrod- ogólna-
15 +trzoda +mleko nictwo rolniczej 

liczba 
Ciechanow- gospodarstw. 78 17 15 29 14 15 25 10 28 
skie powierz-

chnia UR 638,4 55,6 150,2 369,2 263,4 154,1 340,7 83,5 258 
liczba 

Lubelskie gospodarstw, 122 26 58 25 10 33 21 3 65 
powierz-
chnia UR 1053,2 92,7 402,5 364,5 193,6 339,1 249,5 22,3 442,2 

liczba 
Olsztyń- gospodarstw, 169 37 41 46 45 40 80 6 43 
skie powierz-

chnia UR 1940 113,9 314,7 627 884,4 409 904 17 611 
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Podstawową sprawą jest określenie, co będziemy rozumieć pod pojęciem: tran
sport rolnictwa. Przyjąłem, że transport rolnictwa obejmuje wszystkie gałęzie 

transportu i wszystkie elementy infrastruktury transportowej służące zaspokajaniu 
potrzeb transportowych producentów rolnych oraz technicznej i handlowej obsługi 

rolnictwa na danym obszarze wiejskim i w zakresie przewozu ładunków i pracowników 
~ związku z ich działalnością produkcyjną1 

Badania zawężono do problematyki transportu drogowego, ponieważ jest to pod
stawowa gałąź transportu w obsłudze transportowej rolnictwa. Pominięto również za
gadnienia transportu w obsłudze socjalnej wsi, gdzie dominuje problematyka prze
wozu osób. Punktami granicznymi w badaniach transportu w gospodarstwach indywidu
alnych są: gospodarstwo i punkt skupu bądź zaopatrzenia w środki produkcji. 

Drugie pojęcie wymagające uściślenia to czynności transportowe w transporcie 
rolnictwa. Są to wszystkie czynności związane z gromadzeniem i przygotowaniem ła
dunku do przewozu, z przewozem drogowym (zaprzęgi konne, ciągniki rolnicze z przy
czepami i wozami, ciągniki siodłowe z naczepami, samochody osobowo-towarowe, sa
mochody dostawcze, samochody i przyczepy nisko-, średnio- i wysokoładunkowe), z 
przemieszczaniem w toku czynności ładunkowych lub przygotowaniem ładunku do prze
wozu; czynności spedycyjne oraz organizacja przewozów i czynności ładunkowych, 

czynności obsługowo-naprawcze środków ciężarowego transportu drogowego, urządzeń 

ładunkowych i transportowych. 
Prezentowane wyniki badań stanowią podstawę do opracowania modeli organizacji 

transportu w gminie oraz modeli wyposażenia gospodarstw rolnych w środki transpor
towe. 

2. Wielkość i struktura potrzeb transportowych gospodarstw 
indywidualnych 

Rozmiary potrzeb transportowych w gospodarstwach indywidualnych ustalono na 
podstawie analizy 25 grup ładunków, obejmujących wszystkie przewozy występujące w 
rolnictwie nie uspołecznionym. W tabeli 2 przedstawiono potrzeby przewozowe gospo
darstw indywidualnych wg grup obszarowych i specjalizacji produkcji. 

Transportochłonność wyrażająca ilość masy przewiezionych ładunków na jedno
stkę powierzchni użytków rolnych wynosi średnio od 20,5 w woj. olsztyńskim do 

1J. Bielejec i zespół: uOrganizacja transportu rolniczego w gminie" etap II, 
IBMER 1983, symbol dok. XXXVIII/848. 
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T a b e 1 a 2 

Transportochłonność produkcji rolnej w badanych gospodarstwach 

Grupy badanych 
gospodarstw 

Grupy obszarowe 
2-5 ha UR 
5-10 ha UR 

10-15 ha UR 
powyżej 15 ha UR 

Grupy wg specjalizacji 
produkcji 

produkcja zwierzęca 
(żywiec-trzoda) 
prod. zwierzęca 
(żywiec+mleko) 
ogrodnictwo 
ogólnorolnicze 

Średnio 

Jednostkowe potrzeby transportowe (t/haUR) 

woj. ciecha
nowskie 

33,9 
30,6 
35,2 
30,0 

29,3 

33,2 
37,6 
32,5 

32,7 

woj. lubel
skie 

37,4 
39,5 
36,6 
38,8 

38,4 

31,0 
31,9 
31,2 

38,2 

woj. olsztyń
skie 

25,5 
21,4 
20,7 
19,4 

23,3 

21,1 
69,0 
16,7 

20,5 

38,2 t/ha UR w woj. lubelskim. Duże różnice wyników dla poszczególnych województw 

wynikaję prawdopodobnie z przyjętych kryteriów doboru badanych gospodarstw (np. 

w województwach: ciechanowskim i lubelskim przyjęto gospodarstwa o większej i le

piej zorganizowanej produkcji rolnej niż przeciętna w kraju). 

Na podstawie przedstawionych wyżej wyników badań można stwierdzić, że wraz ze 

wzrostem powierzchni gospodarstw występuję tendencje spadku transportochłonności 

(patrz województwa: lubelskie i ciechanowskie). Sę one jednak zniekształcone zróż

nicowanym poziomem produkcji w poszczególnych gospodarstwach (uzyskiwane plony, 
poziom nawożenia i inne czynności). 

W grupach gospodarstw o określonej specjalizacji produkcji transportochłon

ność jest mocno zróżnicowana dla poszczególnych województw i trudno jest określić 

pewne prawidłowości poza tę, że wyraźnie wyższa od innych jest tvansportochłon

ność produkcji w gospodarstwach ogrodniczych1 

1w woj. lubelskim brak było w badanej próbie gospodarstw typowo ogrodniczych, 
stęd wynik jest zniekształcony. W woj. ciechanowskim natomiast były to głównie 
gospodarstwa szklarniowe, a w woj. olsztyńskim - produkcja polowa. 
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Spośród przeanalizowanych grup ładunków największę pozycję w ogólnej , , masie 
\-)Jrzewozowej stanowił we wszystkich badanych województwach obornik. Stanowił on 

,( około 25% wszystkich przewozów. Drugę pozycję w strukturze przewożonych ładunków 

; zajmuję pasze objętościowe i słoma - około 20%. Udział innych ładunków układa się 

~ różnie w poszczególnych województwach~ w zależności od struktury upraw. Dużętran

• sportochłonnościę produkcji charakteryzuję się poza owocami i warzywami także ro-
i, 

' śliny uprawne, jak buraki cukrowe, kukurydza (na kiszonkę), ziemniaki. Analiza 
1( 

struktury masy w grupach obszarowych i specjalizacyjnych wykazuje brak poważniej-

szych różnic pomiędzy nimi i w stosunku do wielkości przeciętnych dla całego zbio-

W produkcji indywidualnych gospodarstw rolnych istnieję trzy zasadnicze grupy 

punktów transportowych, które stanowię miejsca powstawania potrzeb transportowych: 

- obszar wytwórczy, czyli pole stanowięce miejsce wywozu płodów rolnych oraz 

dowozu środków produkcji, takich jak np. nawozy czy środki ochrony roślin; 

- ośrodek wytwórczy, czyli podwórze wraz z zabudowaniami gospodarczymi, sta

f nowięcy miejsce powstawania różnorodnych potrzeb przewozowych zarówno w obrębie 
t gospodarstwa, jak i na zewnętrz; 
f - ośrodek (ośrodki) zbytu i zaopatrzenia w środki produkcji rolnej, a więc ma
{ 
f gazyny GSnSCh", mieszalnie pasz, magazyny 11Centrali Nasiennej", ośrodki targowi-

·~--

skowego obrotu towarowego itp. 

Punkty skupu, jakkolwiek nie stanowię same w sobie miejsca powstawania po

trzeb transportowych dla gospodarstw rolnych, sę ważnym ogniwem kształtowania to

pografii cyklów transportowych na mapie przewozów transportowych w rolnictwie. 

Analizujęc przepływy masy towarowej pomiędzy wymienionymi wyżej punktami tran

sportowymi można stwierdzić, że w indywidualnych gospodarstwach rolnych dominuje 
tzw. transport wewnętrzny, realizujący (w różnych relacjach) przewozy po

między polem i podwórzem . Przypada na niego około 68% ogółu transportowanej masy. 

Najbardziej powszechny w tym zakresie cykl transportowy przebiega w relacji pole

podwórze (realizuje się w nim 40% ogólnych zadań przewozowych) . W relacji podwó-

rze-pole realizuje się około 26% przewozów masy ogółem - głównie obornik. 

Przewozy tzw. zewnętrzne stanowię około 32% ogólnej wielkości przewozów. W 
grupie tej dominuje relacja podwórze-punkt skupu, obejmujęca 6% przewozów oraz 

bezpośrednia odstawa płodów rolnych z pola do punktu skupu (około 4%). Przewozy w 

relacji GS-podwórze stanowię około 4% masy przewozowej ogółem w gospodarstwie. 

Głównym miejscem powstawania potrzeb transportowych jest pole, skęd wywożone 

jest prawie 50% wszystkich ładunków. 

Na podwórzu powstaje około 36% ogólnych potrzeb transportowych. W ramach wy

wozów z podwórza dominuje transport wewnętrzny, na który przypada 73% przewozów z 
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Tabela 3 

Średnie odległości przewozów w badanych gospodarstwach indywidualnych 

Średnie odległości przewozów (km) 

Lp. Grupy .ładunków woj. ciecha- woj. lubel- woj. olsztyń-
nowskie skie skie 

1 węgiel 6,0 7,6 4,0 

2 ropa i przetwory 
naftowe 6,4 7,9 4,3 

3 ziemia i gruz 1,6 1,9 0,2 

4 kamienie 1,0 1,1 1,6 

5 piasek, żwir, pospółka 3,6 10,5 3,4 

6 cegła, wyroby ceramiczne 15,7 6,1 5,2 

7 cement i wapno budowlane 6,4 9,1 3,1 

8 wyroby betonowe 1,0 0,6 

9 drewno i wyroby z drewna 7,4 7,8 6,1 

10 inne materiały budowlane 22,2 0,8 3,5 

11 metale i wyroby z metali 5,7 3,8 2,2 

12 nawozy sztuczne 6,3 7,4 2,8 

13 inne artykuły chemiczne 15,0 6,3 3,3 

14 zboża 3,2 4,2 1,8 

15 ziemniaki 5,2 5,2 2,3 

16 buraki cukrowe 7,3 9,4 3,5 

17 pasze treściwe i wysłodkowe 9,6 12,2 3,1 

18 pasze objętościowe i słoma 1,7 1,8 1,1 

19 obornik i gnojowica 1,1 1,5 1,2 

20 pozostałe płody i produkty 
rolne 2,1 4,6 2,7 

21 produkty i przetwory prze-
mysłu rolno-spożywczego 0,1 2,1 

22 zwierzęta żywe 7,4 7,2 3,9 

23 mleko 1,2 1,6 4,1 

24 świeże warzywa i owoce 5,7 1,0 2,0 

25 pozostałe ładunki łatwo 
psujące się 1,9 0,6 7,6 

26 pozostałe ładunki bez łatwo 
psujących sie, 10,0 4,8 2,5 

Ogółem 6,6 4,9 3,1 
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podwórza w relacjach podwórze-pole i podwórze-podwórze. Pozostałą część stanowię 

przewozy zewnętrzne, wśród których w najczęściej występującej relacji podwórze
punkt skupu przewozi się 16% ładunków. 

Z innych relacji należy wymienić relacje przewozowe w ramach tzw. targowisko
wego obrotu towarowego. Ocenia się, że w obydwu kierunkach przewozy stanowiące 

przedmiot przewozu w tych relacjach stanowię około 6-10% przewozów, ale ogranicza
ją się one w zasadzie do przewozów „głównych" płodów rolnych: zboża i ziemniaków. 

Istotną informację z przeprowadzonych badań są też średnie odległości, na ja
kie przewożono poszczególne grupy ładunków. Odległości te dla poszczególnych grup 
ładunków oraz badanych województw zestawione zostały w tabeli 3. Średnia odległość 

przewozów ogółem w poszczególnych województwach wynosiła od 3,1 km do 6,6 km. Naj
więk5zę średnią odległość przewozów odnotowano w woj. ciechanowskim dla materia
łów budowlanych - 22,2 km, najmniejszą - dla kamieni, obornika, mleka. 

3. Udział środków transportowych w przewozach ładunków 

Zadania przewozowe w badanych indywidualnych gospodarstwach rolnych realizo
wane były wyłącznie przez transport drogowy. W województwie ciechanowskim transpo-

rtem tym w badanych gospodarstwach przewieziono łącznie 27 402 

78,5% cięgnikami, 18% końmi, 3,5% samochodami. W województwie 

tony, z czego 

olsztyńskim -
39 807 ton, z czego 72,7% cięgnikami, 24,7% końmi, 2,6% samochodami. W wojewódz

twie lubelskim - 40 134 tony, w tym 75% cięgnikami, a końmi 22%. 
Na rysunku 1 przedstawiony jest udział środków trakcyjnych (koń, cięgnik,sa

mochód) w przewozach masy ładunków w poszczególnych grupach specjalizacyjnych i 
obszarowych badanych gospodarstw indywidualnych. Z rysunku tego wynika, że w gru
pie gospodarstw do 10 ha UR - przewozy rozłożone były mniej więcej równomiernie 

pomiędzy cięgniki i konie. W większych gospodarstwach w przewozach dominowały cię

gniki, przewożące około 85% ładunków. 

Udział samochodów w przewozach był minimalny i raczej przypadkowy. Podobnie w 
grupach gospodarstw wg specjalizacji produkcji dominującym środkiem przewozowym 
był cięgnik z przyczepę lub wozem konnym (od 51,4% do 83,4% masy ładunków). Duży 

udział transportu konnego wystąpił w gospodarstwach ogólnorolniczych (od 25% do 
43,4% masy). 
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Rys. 1. Udział środków trakcyjnych w przewozach masy ładunków w gospodarstwach 
indywidualnych 

4. Środki przewozowe zaangażowane w gospodarstwach indywidualnych 

i ich wykorzystanie 

Własnymi środkami transportowymi w badanych gospodarstwach przewieziono około 
85% całej masy przewozowej. Na środki te składaję się: pojazdy konne, zestawy 

cięgnikowe oraz samochody. W grupie samochodów spotkano głównie samochody dostaw

cze typu Żuk i Nysa oraz towarowo-osobowe typu Tarpan i Syrena-basta. Cięgniki 

rolnicze współpracowały zarówno z przyczepami, jak też z wozami konnymi, co wyni

kało z większej liczby cięgników niż przyczep (na 3 cięgniki przypadały 2 przycze
py). 

Najczęściej spotykane były cięgniki klasy 6 kN (C-330, C-328, C-325, T-25), 

rzadziej klasy 9 kN (C-355, C-360, C-4011). W ogólnym czasie pracy cięgników pra

ce przewozowe stanowiły średnio od 33 do 45%. Udział prac ładunkowych był mini

malny w czasie pracy cięgników ogółem. 
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T a b e 1 a 4 

Nasycenie indywidualnych gospodarstw rolnych w środki przewozowe i trakcyjne 

Liczba środków przewozowych i trakcyjnych 

Grupa 
onszarowa 

gospodarstw 
(UR) 

2-5 

5-10 

10-15 

powyżej 
15 

ogółem w 
gospodar-
stwach 
indywidu-
alnych 

-

Teren badań 
(województwa) 

ciechanowskie 
olsztyńskie 
lubelskie 1 
średnio w kraju 

ciechanowskie 
olsztyńsk.ie 
lubelskie 
średnio w kraju 

ciechanowskie 
olsztyńskie 
lubelskie 
średnio w kraju2 

ciechanowskie 
olsztyńskie 
lubelskie 

ciechanowskie 
olsztyńskie 
lubelskie 
średnio w kraju 

samochody 
ciężarowe 

5,3 
0,9 
1,1 
0,5 

2,6 
-

0,7 
0,4 

1,0 
0,2 
1,1 
0,4 

1,9 
0,1 
1,0 

1,9 
0,2 
0,9 
0,4 

sztuk/100 ha UR 

sztuk/100 ha UR 

~~i~~~~! konie pr~~~~:PY ~~~~e 

- 10,7 - 12,5 
7,0 12,2 2,6 13,1 
5,4 23,7 3,2 25,9 
2,0 12,8 0,7 13,7 

4,6 12,6 2,6 13,3 
3,2 13,6 0,9 13,6 
9,4 14,2 18,9 14,2 
2,7 12,5 1,4 13,3 
6,8 8,7 5,9 7,3 
4,6 8,3 2,9 8,4 
8,0 6,3 21,9 5,5 
4,0 7,6 3,7 3,2 
5,1 4,5 4,5 3,5 
4,7 4,7 3,5 4,9 
7,7 4,1 12,9 3,1 
5,4 8,0 4,5 7,3 
4,5 7,8 2,8 8,0 
8,3 10,4 17,5 10,2 

· 3,0 9,8 2,1 10,6 

sztuk/100 gospodarstw 

samochody ciągniki k . wozy 
ciężarowe rolnicze onie przyczepy konne 

17,6 - 35,2 - 41,1 
2,7 21,6 37,8 8,1 40,5 
3,8 19,2 84,6 11,5 92,3 
1,5 6,0 38,1 2,1 40,9 

21,0 36,8 100,0 21,0 105,2 
- 24,3 104,9 7,3 104,9 

5,2 65,5 98,3 131,0 98,0 
2,5 17,2 80,1 9,3 85,7 

13,8 86,2 110,3 75,8 93,1 
2,1 63,0 113,0 39,1 115,2 

14,2 103,6 82,1 285,7 71,4 
4,8 52,7 89,5 49,0 107,0 

42,8 178,0 100,0 100,0 18,5 
2,2 93,3 93,3 68,9 97,8 

20,0 150,0 80,0 250,0 60,0 
21,5 60,7 89,8 50,6 82,2 
1,7 52,6 89,3 32,5 91,7 
0,2 71,3 90,2 150,8 87,7 
2,9 21,1 69,3 15,1 74,5 

1wartości 1średnie dla kraju w okresie badań (1983 r.) we wszystkich grupach gospodarstw określono wg szacunku własnego oraz spisu ro nego. 
2ootyczy wszystkich gospodarstw indywidualnych o powierzchni powyżej 10 ha UR, 
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Najczęściej spotykanymi u rolników indywidualnych przyczepami są 2-osiowe uni

wersalne przyczepy skrzyniowe (rzadziej wywrotki) oraz 1 i 2-osiowe roztrząsacze 

obornika. Ładowność ich jest z reguły najmniejsza z dostępnych w handlu i wynosi 

3,0-4,5 tony. Przyczepy o ładowności 3-3,5 tony nie są produkowane w okresie ba

dań, ale spotyka się stare typy przyczep D-35 i D-44. W strukturze ilościowej 

środków transportu kołowego dominowały jednak nadal wozy konne o ładowności 1,5-

2,5 tony. Nasycenie badanych gospodarstw środkami przewozowymi przedstawia tabe

la 4. Tabela ta uwidacznia większe od średniego w kraju nasycenie gospodarstw 

cięgnikami i przyczepami. 

Jednocześnie zwraca się uwagę, że średnio w kraju mniejsze jest w roku 1983 

nasycenie gospodarstw indywidualnych w przyczepy (15,1/100 gospodarstw) niż w cię
gniki (21,1/100 gospodarstw). Sytuacja taka trwa już od wielu lat i występuje ten

dencja do dalszych, niekorzystnych zmian tych proporcji. Cięgniki współpracuję z 

wozami konnymi, przez co pogarsza się i tak słabe ogólnie ich wykorzystanie w gos

podarstwach. 

Mniejsze niż w innych grupach obszarowych jest nasycenie w środki przewozowe 

gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha UR, co może świadczyć o bardziej efektyw

nym ich wykorzystaniu. Potencjał przewozowy badanych gospodarstw, wyrażajęcy się 

ładownościę inwentarzowę taboru ładownego w przeliczeniu na 100 ha UR, przedstawia 
graficznie dla poszczególnych grup obszarowych rys. 2. Z rysunku wynika, że po

tencjał ten jest zróżnicowany w poszczególnych grupach obszarowych, choć różnie w 

20 

15 

5 

39,1 

2-5 5-10 10-l5 >15 

woj. alszlyńskie wq. lubelslcie 

,7 

2-5 5-101()-15 >15 2-5 5-1010-15 >15 

Rys. 2. Potencjał przewozowy badanych gospodarstw wg województw 



TRANSPORT W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH 65 

T a b e 1 a 5 

Wydajność środków przewozowych i trakcyjnych w gospodarstwach 
indywidualnych 

Wydajność t/tinw 
Wyszczególnienie 
-grup badanych cięgniki rolnicze 

gospodarstw samocho- przy- wozy 
indywidualnych dy czepy konne z woza- z przy-

mi kan- cze- ogółem konie 
nymi parni 

Ogółem w bada-
nych gospodar- 108,5 78,6 93,2 94,1 78,6 82,5 57,2 
stwach,w tym: 

grupa gospo-
darstw wg po-
wierzchni UR 
w ha 

2-5 13,2 49,1 49,1 
5-10 30,6 56,4 88,5 73, 7 56 ,4 64,0 70,3 

10-15 28,4 79,9 104,3 103,9 79,9 86,0 58,3 
powyżej 15 169,2 81,7 98,9 89,9 8i,7 83,3 32,9 

Grupa gospo-
darstw specja-
lizacji pro-
dukcj,i 

żywiec-trzoda 172,2 151,5 73,5 94,8 151,5 78,5 51,3 
żywiec+mleko 40,0 93,0 101,0 88,7 93,4 92,1 46,0 
ogrodnicza 64,7 82,5 151,0 168,3 82,5 99,1 66,8 
ogólnorolnicza 76,3 64,6 76,2 90,2 64,6 67,9 64,6 

różnych rejonach badań. Jednym wspólnym i ważnym wnioskiem jest to, że potencjnł 

ten jest najmniejszy w grupie gospodarstw powyżej 15 ha UR. Uogólniajęc wyniki ba

dań można też stwierdzić, że wskatnik nasycenia gospodarstw w środki przewozowe 

ma tendencje spadkowe w miarę wzrostu· powierzchni UR w gospodarstwie. 
Środki techniczne przewozu w· gospodarstwach indywidualnych, pomimo że eksplo

atowane były przez dłuższy okres, wykazywały wyższę gotowość technicznę niż w ba

danych równolegle gospodarstwach uspołecznionych. Wskatnik gotowości technicznej . 

taboru, będęcy ilorazem liczby dni gotowości technicznej pojazdów do dni posiada

nia, kształtował się w gospodarstwach indywidualnych w granicach 0,81-1,0, nato

miast w gospodarstwach uspołecznionych w granicach 0,72-0,92. 

Wskatnik wykorzystania czasu pracy taboru w cięgu roku, wyrażajęcy się sto

sunkiem liczby dni pracy do liczby dni posiadania pojazdów, kształtował się w gra

nicach 0,21-0,49, zarówno w gospodarstwach indywidualnych, jak też w uspołecznia-
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nych. Można więc z grubsza przyjęć, że środki przewozowe użytkowane były przez 

producentów rolnych średnio przez 1/3 dni w cięgu roku. Chcęc jednak dokonywać 

oceny takiego poziomu wykorzystywania środków przewozowych, trzeba mieć na uwadze 

sezonowość transportu rolniczego oraz potrzebę jego wysokiej dyspozycyjności. Do 

takiej oceny jest więc potrzebna analiza wykorzystania taboru w krótkich okresach 

spiętrzenia się potrzeb przewozowych producentów rolnych. Przedstawiony wskatnik 

natomiast może być przydatny do porównań w okresach kilkuletnich. 

Innym czynnikiem, mówięcym o wykorzystaniu środków przewozowych, jest osięg

nięta przez nie wydajność. Określono ję za pomocę syntetycznego wskatnika mówię

cego o liczbie przewiezionych w cięgu roku ton masy towarowej, przypadajęcej na 

1 tonę inwentarzowej ładowności środka przewozowego. Odpowiednie dane liczbowe 

dla gospodarstw badanych na terenie woj. ciechanowskiego przedstawiono w tabeli 5. 
Z danych tych wynika, że wydajność ta w~rastała w miarę wzrostu powierzchni użyt

ków rolnych w gospodarstwie; cięgniki w zestawie z wozami konnymi uzyskały wyższę 

wydajność rocznę niż zestawy cięgników z przyczepami. Sugeruje to małe jednorazo

we partie ładunków i ogólne słabe wykorzystanie możliwości przewozowych. 

Wynika to głównie z braku na rynku przyczep o ładowności 2-3 tony. 

5. Środki techniczne do prac ładunkowych 

W wyniku obrotu środkami do produkcji rolnej oraz płodami rolnymi na terenie 

jednej z badanych gmin, przetransportowano w roku 1982 około 250 tys. ton, w czym 

uwzględniono współczynnik krotności przewozów (około 1,3). Występiły tam zatem za

dania ładunkowe, które można określić na około 500 tys. ton, co czyni wskatnik zadań ła

dunkowych w tej gminie w wysokości około 57 ton/ha UR. Podana masa przeładowywana 

była w różnych punktach transportowych przez indywidualnych i uspołecznionych pro

ducentów rolnych oraz przez jednostki obsługi rolnictwa. 

W 78 gospodarstwach woj. ciechanowskiego potrzeby ładunkowe wynosiły około 

54 tys. ton, z czego mechanicznie przeładowano około 13,6% masy ładunkowej ogółem 

(w tym uwzględniono rozładunek grawitacyjny). Pozostałe prace ładunkowe wykonywa

no ręcznie będź przy użyciu narzędzi prostych. 

Dla porównania w badanych gospodarstwach uspołecznionych zmechanizowane prace 

ładunkowe objęły średnio około 48% całości masy przeładunkowej. 

Podane informacje pozwalaję na zainteresowanie się w poziomie mechanizacji 

prac ładunkowych w gospodarstwach indywidualnych. Ponieważ poziom ten był zbli

żony we wszystkich badanych rejonach, podam niektóre wyniki dotyczęce gospodarstw 

woj. ciechanowskiego. 
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W badanych gospodarstwach o powierzchni do 10 ha UR nie występiły żadne urzę

dzenia techniczne do przeładunków. W gospodarstwach większych (43 gospodarstwa -

ogółem) odnotowano 3 ładowarki typu 11Cyklop11 , 1 sternik, 1 dmuchawę do siana i 1 

chwytak elektryczny. Bioręc pod uwagę, że wyposażenie badanych gospodarstw w środ
ki techniczne było lepsze niż średnio w badanych gminach, należy dommniemywać, że 

w innych gospodarstwach na badanym terenie nasycenie w środki techniczne do prze

ładunków było również niższe. 

Rolnicy dysponujęcy cięgnikami nie posiadali do nich żadnego oprzyrzędowania 

umożliwiajęcego mechanizację przeładunków. W tym miejscu wypada podać, że na 

dzień 31.12.1984 r. przypadało w naszym rolnictwie na 1 cięgnik około 0,08 łado
warki cięgnikowej czołowej będt chwytakowej1. Brak oprzyrzędowania do cięgników, 

T a b e 1 a 6 

Wybrane wskatniki techniczno-eksploatacyjne maszyn ładunkowych 
w gospodarstwach indywidualnych 

Rodzaje urzędzeń 
ładunkowych 

Ładowarki T-214 11Cyklop11 

Dmuchawa do siana 

Sternik 

Chwytak elektryczny 

Wskatnik 
gotowości 

technicznej 
At 

0,90 

1,00 

1,00 

0,96 

Wskatnik 
wykorzy
stania 

maszyny 
A 

0,36 

0,04 

0,08 

0,05 

Wydajność w 
tonach 

na l godz. 
efektywnej 
pracy ma-

szyn 

1,50 

0,14 

0,14 

6,67 

Średnio 
roczna 
praca 

przeładun
kowa ma
szyn (t) 

1520 

9 

30 
200 

ułatwiajęcego prace ładunkowe, m.in. pogarsza wskatniki wykorzystania tych poja

zdów w gospodarstwach rolnych. O wykorzystaniu wymienionej wyżej, niewielkiej li

czby środków ładunkowych mówi tabela 6, zawierajęca niektóre wskatniki techniczno

eksploatacyjne maszyn ładunkowych stanowięcych wyposa1enie badanych gospodarstw 

indywidualnych z terenu woj. ciechanowskiego. Z danych tych wynika, że gotowość 

techniczna wymienionych urzędzeń jest zadowalajęca. Jednakże jednę z przyczyn 
takiego obrazu może być niski wskatnik wykorzystania maszyn w cięgu roku. 

1szacunek własny wg danych GUS oraz danych 11Agromy" o sprzedaży ładowarek w 
latach 1974-1985. 
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Na wykorzystanie maszyn ładunkowych bezpośredni wpływ mają m.in. małe jedno

razowe partie ładunków, skromne wyposażenie ładowarek w różnego rodzaju elementy 
wymienne (widły, czerpaki itp . ), a również brak na rynku tanich i prostych w 

obsłudze urządzeń ładunk~wych przeznaczonych do współpracy z ciągnikami klasy 4,6 

i 9 kN. 

6. Zakres i ocena usług transportowych świadczonych 

na rzecz gospodarstw indywidualnych 

Badane gospodarstwa realizowały swoje potrzeby przewozowe głńwnie przy pomo

cy własnych środków transportowych. Średnio tylko około 15% masy przewozowej ogółem w 

badanych gospodarstwach przewoziły jednostki usługowe. Przeciętny udział usług w 

przewozach masy ogółem dla wszystkich badanych gospodarstw, wg grup obszarowych 

i specjalizacji produkcji, przedstawia rys. 3. Wynika z niego, że największy 

udział usług w przewozach masy ogółem mają gospodarstwa małe - o powierzchni do 

5 ha UR (39%) oraz gospodarstwa ogrodnicze (27%). 

40 

30 

20 

10 

Udriol usl\Jg "· 

wg grup obszarowych 

21% 

8% 

~ 

M S-10 10-15 ~ha 

"li specjalizacji 

Rys . 3. Przeciętny udział usług w przewozach masy ogółem w grupach obszarowych 
oraz wg specjalizacji produkcji gospodarstw indywidualnych badanych województw 
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Rys. 4. Udział jednostek usługowych w świadczeniu usług transportowych ogółem dla 
gospodarstw indywidualnych 
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Wysoki udział usług w przewozach małych gospodarstw wskazuje, że posiadaję 

one mały, własny potencjał przewozowy. Innę przyczynę jest prowadzenie przez właś

cicieli tych gospodarstw ubocznej działalności rzemieślniczej lub innej. Do jed

nostek świadczęcych usługi transportowe dla rolników indywidualnych należę jedno
stki technicznej obsługi rolnictwa (SKR, POM, STW), inne jednostki gospodarki 

uspołecznionej (np. PKS), jak również jednostki prywatne . Udział tych jednostek w 

świadczeniu usług przewozowych, ładunkowych i naprawczych przedstawiono na rysun

ku 4. Widać na tym rysunku dominujęcę rolę SKR-ów w świadczeniu usług transporto

wych dla rolników. Bioręc jednak pod uwagę udział usług transportowych ogółem, 

trzeba stwierdzić, że popyt ma usługi transportowe na badanym terenie był mały. 

Może on ulec zwiększeniu przez świ~dczenie usług w dogodnych dla rolników termi
nach, polepszanie jakości usług i ustalanie cen na poziomie odpowiednio niższym 

od kosztów eksploatacji przez rolników, własnych środków transportu. Takie wnio

ski można wycięgnęć, analizujęc wyniki przeprowadzonej na ten temat wśród rolni
ków ankiety. 

Wnioski końcowe z badań 

1. Wyniki badań pozwalaję na stwierdzenie, że większość potrzeb przewozowych 
gospodarstw indywidualnych zamyka się w obszarze 1 gminy. 

2. Duża sezonowość zapotrzebowania gospodarstw na przewozy wymaga powięzania 
tych potrzeb z potrzebami innych jednostek gospodarczych -na terenie gminy w celu 

uzyskania bardziej równomiernego rozkładu przewozów w ctęgu roku. 

3. Stosunkowo niewielki udział różnych form pomocy sęsiedzkiej, wspólnegoużyt

ko~ania środków transportowych oraz usług jednostek uspołecznionych na rzecz rol

ników indywidualnych, skłaniaję do przyjęcia w organizacji przewozów na poziomie 

gminy formy wyodrębnionego przewotnika wiejskiego pracujęcego dla potrzeb rolni

ctwa, w tym głównie indywidualnego. 

4. Określenie racjonalnego wyposażenia indywidualnych gospodarstw w technicz

ne środki transportu wymaga bardziej szczegółowych badań procesów produkcyjnych 

na znacznie większej próbie gospodarstw, lub co jest bardzo realne - syirulacy jnych 

badań procesów produkcyjnych na modelach gospodarstw indywidualnych, zbudowanych 
na podstawie badań terenowych. 
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B. r0Jt1>Ka 

TPAHCITOPT B E,IJ,HHO]HąJiblX KPECTbffHCKHX X03fffiCTBAX 

P e 3 10 M e 

71 

B 1982-1983 rr. KOJlJteKTRBOM pa6oTHHKOB HHC't'HTYT8 ce.u,cKoro 
CTPOHTeJlbCTBa, MexaHH3RnHH H 3JteKTpH~HKaqHH CeJlbCKoro X03JtłłCTBa 
(:iIBMEP) npH COTpy,!1,HHąecTBe C CeJtbCKOX03JtłłCTBeHHOff aK~eMHeff B Oxbm
Th!He 6b!JIH npoBe,!l,eHhl TeppHTOpHaJlbHble HCCJte,!1,0B8HHJt no opraHH3aqHH 
ceJlbCKOro TpaHcnopTa Ha nJio~a,!l,H rMHHbl. 

HccJte,!l,OB8HHJt OXB8ThlB8JIH M.np. 369 e,!l,HHOJtH~HblX X03JtffCTB H8 nio

, .~.~ .. ~.-.· ~~R 11 rMHH B 3 BOeBO,!l,CTBax: UexaHoB, Jlio6JtHH B 0JtbMTblH. 3TH X03Jtttr' CTBa 6hlJtH pa3,!l,eJteHbl ua 4 rpynnhl no BeJtHqBHe H 4 rpynmi no cneIU1aJ1H
. J 3anHH npo,!1,yKnHH. l'f IIoJtyqeHHhle pe3yJU,T8Tbl HCCJ1e,1toBaHHff H HX aHaJIH3 noaBOJtH.nH cpopr.y-
1 JtHpoBaT& CJie.IcrIO~Re 38KJIIOąeHHJt: . 

i ' 1. EoJt&mHHCTBO TpaHcnopTHblX HYJitA e,!l,HHOJIH'IHblX X03JtłłCTB ae RCXO
r}:.. ,!l,KT 38 npe,!1,eJthl rMHHblo IloTpe6HOCTH B Tp8HCnopTe pe8JtK3YIOTCJł npeHMY-
f ~eCTBeHHO co6CTBeHHblMR cpe,!1,CTB8MH TpaHcnopTa OT,!l,eJtbHhlX X03JtffCTBo Oc

HOBHble npR'IHHbl TaKoro COCTO.liHHJt 3TO nJtoxas opraHH38~H TpaHcnopTHbDC 
ycxyr B o6o6~eCTBJteHHhlX TpaHcnopTHhlX e,!l,HHHnax, llJtOXOe KaąecTBO H 
HeCBOeBpeMeHHOCTb 3THX ycxyr. 

2. 3H8'1KTeJtbHaH ce30HHOCTb noTpeÓHOCTeff X03.lłffCTB B TpaHcnopTe 
TpełlyeT CBH3aHHJI 3THX noTpe6HOCTeff C noTpe6HOCTJtMH ,!l,pYrHX nOJtb30Ba
TeJiett Ha nJto~a,!l,H rMHHhl c neJtblO o6ecneąeHHH 6oJtee paBHOMepHoro pac
npe,!1,eJteHHl'i TpaHcnopTHblX pa60T Ha npOTJtllteHHH ro,11;a. 

3. DTHOCHTeJlbHO He6ox1,moe Y'IBCTBe coce,!1,CKOff llOMO~H, o6~ero HC
noJt&30BaHHJt TpaHcnopTHblX cpe,!1,CTB H ycJtyr 0606~eCTBJ1eHHblX e,D;HHHq )tJtH 
e,!l,HHOJtH'lHblX X03JittCTB CKJtOH.lł~T K npHHHTP.lO B opraHH38~HH TpaHcnopTa 
Ha nJto~a~H rMHHhI q:opMhl oco6oro TpaHcnopTHoro npe,11;npH.1tTHH Ha ypoBHe 
rMHHN pa60Ta10~ero ,!l,JtJt HY~~ cen&cKoro xo3nttcTBa, B nepByro oąepe,11;&,!l,JłH 
e,!l,HHOJIHqHNX X03JittCTBo 

4. Onpe~eJteHHe pa~HOH8JtbHoro OCHa~eHHJł e,D;HHO~HqHhlX X03HttCTB Tex
HH'leCKHMH cpe,!1,CTBaMH TpaHcnopTa Tpe6yeT 6oJtee ll0,!1,pOC>Hb!X HCCJte,!1,oBa
HHtt npo~ecc B ceA&CKOX03HttCTBeHHOtt npo,!1,yKqHH Ha ropa3,!l,O C5oxee Kpyn
HOMT o6paa~e X03JIHCTB, HJtH - qTo HBJl.lłeTCR 6o~ee peaJl&HWM - Ha CH
MYJtH~HOHHhlX npOH3BO~CTBeHHWX npo~eccax pea~H30B8HHhlX Ha M8,D;eJtHX e~H
HOAHąHNX X03RttCTB nocTpOeHH~X M.np. Ha OCHOB8HHH npoBe~eHHblX TeppH
TOpHaJtbHNX HCC~e'AOB8HHHX. 

W. Gołka 

TRANSPORT IN PRIVATE PEASANT FARMS 

S u m m a r y 

Area investigations on the agricultural transport organization on the terri
tory of a commune were carried out in 1982-1983 by a group of workers of the Insti
tute for Rural Building Engineering, Mechanization and Electrification of Agricul
ture (IBMER) at cooperation with tne Agricultural University of Olsztyn. 
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The investigations comprised, among other things, 369 private peasant farms 
in 11 coJM1unes of 3 districts: Ciechanów, Lublin and Olsztyn. These farms were 
divided into 4 size groups and 4 production specialization groups. The results 
obtained and their analysis allowed to draw the following conclusions: 

1. Most transport needs of private peasant farms are limited to the area of 
one commune. These needs are realized mainly by own transport means of agricultu
ral producers. Main causes of the above state are a bad organization of transport 
services in socialized transport units, a bad quality and unpunctuality of the 
services. 

2. A great seasonality of the demand of farms for transport services requires 
coordination of these needs with needs of othereconomicunits on the area of c001-
mune, so as to ensure amore uniform distribution of transports in the course of ' 
year. 

3. Relatively small share of different forms of the neighbour's aid, cOlllllOn 
utilization of transport means and services of socialized transport units for pri
vate peasant farms, induce to assume in the transport organization at the 
convnune's level the form of a separate rural transport agency working for needs 
of agriculture and, first of all, private peasant farms. 

4. Determination of a rational equipment of private peasant farms in techni
cal transport means requires more detailed investigations of agricultural produ
ction processes on a sample consisting of a much greater number of farms or, what 
is mare real, simulational production process on models of private peasant farms 
constructed, among other things, on the basis of conducted area investigations. 


