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Synopsis. Dokonano hierarchizacji czynników techniczno-ekonomicznych mających wpływ na satysfakcje  rolni-
ków z posiadania ciągników sadowniczych oferowanych na rynku w Polsce. Do najważniejszych czynników jakie 
powodują niezadowolenie z oferty rynkowej ciągników sadowniczych jest: brak w ofercie producenta możliwości 
wyboru wersji ciągnika z przednim napędem lub bez przedniego napędu, zbyt wysoka cena ciągnika oraz zbyt wysoki 
poziom hałasu w kabinie.

Wstęp
Istotne znaczenie w kosztach produkcji rolniczej mają koszty mechanizacji. W gospodarstwach 

sadowniczych ich udział zależy od udziału sadów w strukturze użytków rolnych gospodarstwa i wynosi 
on od 23 do 68% [Kowalczyk 2006]. 

Skutecznym sposobem obniżki kosztów mechanizacji w gospodarstwach sadowniczych jest prawidło-
wy dobór ciągników z uwzględnieniem istotnych czynników techniczno-ekonomicznych wpływających 
na ekonomiczną efektywność ich pracy.  Dobór ten jest możliwy pod warunkiem, że w ofercie rynkowej 
producentów rolnicy znajdą modele ciągników spełniające ich wymagania odpowiadające potrzebom 
ich gospodarstw.  Obecnie na rynku w Polsce dostępnych jest wiele modeli ciągników sadowniczych 
różniących się nie tylko ceną  ale także rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz wartością parametrów tech-
niczno-eksploatacyjnych. Mimo, że w dostępnej literaturze nie znaleziono publikacji w których dokonano 
oceny ciągników sadowniczych pod kątem zaspokojenia potrzeb sadowników to autorom artykułu znane 
są opinie właścicieli gospodarstw sadowniczych wyrażające niezadowolenie z posiadanych ciągników.

Stąd też powstaje konieczność badań w zakresie identyfi kacji oraz hierarchizacji pod względem 
ważności czynników, które powodują że właściciele posiadanych ciągników sadowniczych są z nich 
niezadowoleni. Znajomość takiej hierarchizacji będzie przydatna producentom ciągników sadowniczych 
w celu dopasowania oferty rynkowej do potrzeb rolników. 

Celem pracy była hierarchizacja pod względem ważności czynników techniczno-ekonomicznych 
powodujących niezadowolenie rolników z oferowanych na rynku ciągników sadowniczych. 

Metodyka badań
Hierarchizacji pod względem ważności czynników techniczno-ekonomicznych powodujących nieza-

dowolenie rolników z oferowanych na rynku ciągników sadowniczych dokonano wykorzystując metodę 
ekspercko-matematyczną znaną też w literaturze pod nazwą metoda ocen ekspertów [Orlov 2002] oraz 
Metoda Delfi cka (Metoda Delphi) [Stabryła 2000]. Metoda ta  łączy proces intuicyjno-logicznej analizy 
danego problemu przez eksperta w oparciu o jego doświadczenie i wiedzę z liczbowymi metodami ob-
róbki danych, niezbędnymi dla przedstawienia wyników badań, jak również dla kierowania procesem 
ekspertyzy. Uzyskane w rezultacie obróbki danych opinie ekspertów przyjmuje się jako rozwiązanie 
danego problemu [Izdebski 2003].
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We wstępnym etapie badań na podstawie doświadczeń z badań własnych [Skudlarski 2002] oraz 
wywiadów z właścicielami gospodarstw sadowniczych wyróżniono 30 czynników techniczno-eko-
nomicznych, które mają wpływ na niezadowolenie sadowników z oferowanych na rynku ciągników 
sadowniczych. W grupie tej znalazły się  czynniki określające przydatność ciągnika do stosowanych 
obecnie technologii i warunków produkcji oraz czynniki, które poprzez wpływ na wydajność pracy 
ciągnika lub koszty jego eksploatacji mają wpływ na koszty wykonywanym ciągnikiem prac w gospodar-
stwie. Ponadto, w wykazie znalazły się czynniki mające wpływ na wykonanie prac w zadanym terminie 
agrotechnicznym i uniknięcie strat produkcyjnych. Zidentyfi kowane czynniki zestawiono w tabeli 1.  
Zidentyfi kowane czynniki zostały zamieszczone przygotowanym w kwestionariuszu badawczym, który 
dostarczono ekspertom.

Z uwagi na znaczną liczebność czynników w celu ułatwienia ekspertowi procedury oceniania zasto-
sowano drzewo celów,  które opiera się na łączeniu czynników w grupy i oddzielnym ocenianiu grup 
czynników oraz oddzielnej ocenie czynników w grupie [Skudlarski 2002, Izdebski 2003]. Wyróżniono 
więc 6 grup czynników, tzw. celów drugiego poziomu. W każdej grupie wyróżniono od 3 do 7 czynników 
wpływających na daną grupę, a pośrednio na cel główny, czyli niezadowolenie rolników z oferowanych 
na rynku ciągników sadowniczych. 

Zgodnie z zasadą drzewa celów, przyjęto że wpływ 6 grup czynników (cele II poziomu) na cel główny 
wynosi 100%. Podobnie traktowano, że wpływ czynników w danej grupie łącznie wynosi również 100%. 
Wpływ czynników II rzędu na cel główny oraz wpływ czynników skupionych wokół czynnika II rzędu 
na ów czynnik nazywany jest priorytetami lokalnymi. Natomiast wpływ czynników III poziomu na cel 
główny nazywany jest priorytetami systemowymi [Skudlarski 2002, Izdebski 2003]. Ważność poszcze-
gólnych grup czynników, jak i czynników w grupie była oceniana przez eksperta poprzez rozbicie 100% 
odpowiednio według ważności na poszczególne grupy czynników oraz 100% na poszczególne czynniki w 
danej grupie. W ten sposób ekspert rozpatrując oddzielnie ważność grup czynników i oddzielnie ważność 
czynników w danej grupie miał ułatwione zadanie gdyż w danej chwili skupiał się na niewielkiej liczbie 
czynników. W dostarczanym ekspertom kwestionariuszu badawczym oddzielną tabelę stanowiły grupy 
czynników, natomiast w oddzielnych tabelach zamieszczono czynniki wpływające na poszczególną grupę. 
W tabelach pozostawiono wolne miejsca, by ekspert miał możliwość dopisać i ocenić inne czynniki, które 
nie zostały zamieszczone w tabelach, a które przez niego uznane zostały za ważne. Na podstawie ocen 
ekspertów uzyskiwano wartości priorytetów lokalnych. Natomiast wartości priorytetów systemowych 
pozyskiwano mnożąc wartość priorytetu lokalnego czynnika III rzędu przez wartość priorytetu lokalnego 
nadrzędnego czynnika II rzędu. Wartości priorytetów systemowych wyrażone były w procentach a ich 
suma wynosiła 100%.

Grupę ekspertów stanowili właściciele gospodarstw sadowniczych lub ich synowie przewidywani 
jako spadkobiercy gospodarstw będący użytkownikami ciągników sadowniczych. Jednym z warunków 
zaliczenia danej osoby do grupy ekspertów był staż pracy w gospodarstwie nie mniejszy niż 5 lat. Ponad-
to, eksperci byli oceniani na podstawie samooceny oraz oceny dokonanej przez prowadzących badania. 
Uwzględniały one takie kryteria, jak: doświadczenie praktyczne w zakresie produkcji sadowniczej, do-
świadczenie praktyczne w zakresie użytkowania ciągników a także teoretyczna i praktyczna znajomość 
nowoczesnych rozwiązań stosowanych w ciągnikach sadowniczych. 

Eksperci reprezentowali gospodarstwa położone w powiatach grójeckim, otwockim, sochaczewskim, 
kozienickim oraz łowickim. Powierzchnia sadów wynosiła od 2 do 21 ha z tym, że w wielu gospodar-
stwach oprócz jabłoni uprawiano grusze, wiśnie, czereśnie oraz śliwki. Na wyposażeniu gospodarstw 
najczęściej znajdowały ciągniki Ursus 3502 (wersja sadownicza) aczkolwiek część gospodarstw użytkuje 
ciągniki sadownicze produkcji zagranicznej (Case, Landini, Lamorghini). Jednakże w części gospodarstw 
na wyposażeniu znajdowały się ciągniki ogólno rolnicze starszej generacji (Ursus C 330, Ursus C 360, 
MF 255, Vladimirec T 25). 

Zgodność ekspertów w opiniach była sprawdzana w pierwszej kolejności na podstawie współczynnika 
zmienności, którego wartość na potrzeby metody ekspercko-matematycznej jest znormalizowana [Sku-
dlarski 2002, Izdebski 2003]. W przypadku, gdy wartość współczynnika zmienności wynosiła poniżej 
0,25 zgodność ocen wyznaczonych przez ekspertów uznawano za wystarczającą. W przypadku wartości 
powyżej 0,3 uważano zgodność za niską. W dalszej kolejności zgodność ekspertów sprawdzano za pomocą 
współczynnika konkordancji i kryterium χ- kwadrat [Skudlarski 2002, Izdebski 2003].

Procedura badawcza przewidywała w przypadku braku zadowalającej zgodności ekspertów w 
opiniach powtórny etap badań. W etapie tym eksperci, którzy rozbiegali się w opiniach od pozostałych 
ekspertów byli informowani o ocenach nadanych przez pozostałych ekspertów i proszeni o ustosunko-
wanie się do nich.  
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Tabela 1. Zestawienie czynników techniczno-ekonomicznych II i III rzędu wpływających na niezadowolenie 
sadowników z oferty ciągników sadowniczych
Table 1. Overview technical and economic of factors II and III order affecting the dissatisfaction of the fruit 
growers with the tender  orchard tractors
Czynnik/ 
Factor

Czynniki wpływające na niezadowolenie sadowników/
Factors affecting the dissatisfaction of the fruit grovers

C1 Niewystarczające parametry techniczno-eksploatacyjne ciągnika/
Insuffi cient technical  parameters – operating the tractor

C 11 Niewystarczająca moc silnika w stosunku do zapotrzebowania maszyn agregatowanych z 
ciągnikiem/ Insuffi cient engine power demand in relation to machine tools to the tractor

C 12 Niewystarczający wydatek pompy hydraulicznej lub/i liczba wyjść z układu hydrauliki zewnętrznej/ 
Insuffi cient hydraulic pump fl ow and/or number of outputs from an external hydraulicsystem

C 13 Niewystarczająca siła podnoszenia tylnego lub/i przedniego podnośnika/Insuffi cient power 
rear lift and/or front lift

C 14 Niewystarczająca liczba przełożeń w skrzyni biegów/Insuffi cient number of gears in the gearbox
C 15 Zbyt duże zużycie paliwa/Too large fuel consumption
C 16 Niewystarczająca pojemność zbiornika paliwa/Insuffi cient fuel tank capacity
C 17 Zbyt duży promień skrętu/Too large the turning circle

C2 Wymiary ciągnika oraz rozwiązania konstrukcyjne nieadekwatne do stosowanych technologii i 
warunków pracy/Insuffi cient fuel tank capacity

C 21 Niezadowalająca wysokość ciągnika z kabiną oraz rozstaw osi/Inadequate height of the tractor cab 
and wheelbase

C 22 Niekorzystne umiejscowienie tłumika spalin/Unfavourable position exhaust silencer
C 23 Zbyt wysoko umieszczony środek ciężkości ciągnika/Too high center of gravity of the tracto
C 24 Zbyt mały prześwit/Too little clearance

C 25 Brak lub niezadowalająca możliwość montażu i regulacji zaczepów/No or inadequate opportunity 
to assemble and adjust the tap

C 26 Niewystarczające oświetlenie/Too high center of gravity of the tractor

C3
Niezadowalająca niezawodność ciągnika, niska efektywność pracy serwisu, niezadowalający 
dostęp do części zamiennych/Unsatisfactory reliability of the tractor, the low effi ciency of the 
service, unsatisfactory access to spare parts

C 31 Zbyt duża awaryjność ciągnika/Too high a failure rate of tractor

C 32 Niezadowalający dostęp do części zamiennych lub/i niezadowalające zaopatrzenie w części 
zamienne/Unsatisfactory access to spare parts and / or inadequate supply of spare parts

C 33 Niezadowalająca praca służb serwisowych (np. zbyt długi czas oczekiwania na przyjazd służb 
serwisowych)/Unfavourable position exhaust silencer

C4 Zbyt uboga oferta producenta w zakresie wyposażenia opcjonalnego ciągnika/Too poor manufacturer 
offer in the range optional equipment of tractor

C 41
Brak w ofercie producenta możliwości wyboru wersji ciągnika z przednim napędem lub bez 
przedniego napędu/No offered by a manufacturer a choice version of the tractor with or without 
front-wheel drive

C 42 Brak w ofercie producenta dotyczącej danego modelu ciągnika reduktora biegów pełzających/No 
offered by a manufacturer a choice version of the tractor with or without front-wheel drive

C 43
Brak w ofercie producenta dotyczącej danego modelu ciągnika innych obrotów WOM takich jak np. 
1000 i 750 obr/min/No offered by a manufacturer  a model of tractor with PTO speed others such as 
1000 and 750 rpm

C 44
Brak w ofercie producenta możliwości wyboru pomiędzy modelem w wersji z typowo 
mechanicznym sterowaniem zespołów ciągnika a modelem ze sterowaniem elektrohydraulicznym 
zespołów ciągnika/No manufacturer offered by a choice between the model version of a 
typical tractormechanical control assemblies and electro-controlled model of tractor units

C 45 Brak w ofercie producenta możliwości wyboru ogumienia/No offered by a manufacturer  a choice of tires
C5 Niewystarczający komfort w kabinie/Insuffi cient comfort in the cabin

C 51 Niekorzystny dostęp do dźwigni lub/i przycisków sterowania (np. dźwigni zmiany biegów)/ 
Unfavorable access to leverage and/or control buttons (eg, lever)

C 52 Niewystarczająca wentylacja lub nieefektywnie pracująca klimatyzacja/Insuffi cient ventilation or air 
conditioning working ineffi ciently
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Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano oceny 30 czynników. Wyznaczone wartości prio-

rytetów systemowych czynników oraz ich rangi przedstawiono na wykresie 1. 
Zgodnie z procedurą oceny dokonano podziału parametrów na cztery przedziały ważności (wyso-

ki – I, wyższy od średniego – II, średni – III, niższy od średniego – IV), wyznaczając ich „wagę” oraz 
wartość średnią parametru w danym przedziale (tab.1). „Waga priorytetów” określa stopień realizacji 
celu głównego przez daną grupę czynników, która znalazła się w tym przedziale i jest wyznaczana na 
podstawie sumy priorytetów systemowych owych czynników.

W przedziale o wysokiej ważności znalazł się jeden czynnik oznaczony symbolem C 41,  tzn. brak 
w ofercie producenta możliwości wyboru wersji ciągnika z przednim napędem lub bez przedniego na-
pędu, którego „waga priorytetu” wynosi 8,7%. Czynnik ten ma istotne znaczenie ekonomiczne, gdyż 
ciągnik bez przedniego napędu w pracach, w których ów napęd jest potrzebny nie osiąga wystarczającej 
siły uciągu, generując wyższe zużycie paliwa i przyczyniając się do niższej wydajności pracy a tym 
samym wyższych kosztów wykonania prac. Z drugiej zaś strony ciągnik wyposażony w przedni napęd 
charakteryzuje się wyższą ceną, tak więc zakup takiego ciągnika do prac, w których napęd przedni jest 
niepotrzebny jest  zbędnym wydatkiem.

W drugim przedziale znalazły się dwa czynniki oznaczone symbolami C 61 i C 53 – zbyt wysoka 
cena ciągnika oraz zbyt wysoki poziom hałasu w kabinie, których „waga priorytetu” wynosi 12,42% a 
średnia wartość priorytetów wynosi 6,21%.  

Przedział trzeci stanowi 10 czynników, których „waga priorytetów” wynosi 42,22%, zaś w przedziale 
czwartym znalazło się 15 czynników o „wadze priorytetów” wynoszącej 36,77%. Pomimo, że „waga” 
czynników w tych przedziałach jest znaczna, to średnia wartość czynnika w danym przedziale wynosi 
zaledwie 4,22 i 2,16%. 

C 53 Zbyt wysoki poziom hałasu w kabinie/Too much noise in the cabin
C 54 Niewystarczająca widoczność z kabiny/Insuffi cient visibility from the cab 
C 55 Niewygodne siedzisko operatora/Operator’s seat inconvenient 
C 56 Brak przydatnych schowków w kabinie ciągnika/No of useful storage compartments in the tractor cab

C6 Niezadowalające aspekty ekonomiczne związane z pracą ciągnika/Unsatisfactory economic 
aspects related to work the tractor

C 61 Zbyt wysoka cena ciągnika/Too high price of tractor

C 62 Zbyt wysokie koszty usług świadczonych przez służby serwisowe/Too high cost of services provided 
by service departments

C 63 Zbyt wysokie ceny części zamiennych/Too high prices of spare parts
Żródło: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 1. Wartości priorytetów lokalnych czynników III rzędu
Figure 1 Values   of the priorities of local factors III order
Żródło: opracowanie własne
Source: own study
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Wnioski
Do najistotniejszych czynników jakie mają wpływ na niezadowolenie sadowników z oferty ciągników 

sadowniczych na polskim rynku należy brak w ofercie producenta możliwości wyboru wersji ciągnika z 
przednim napędem lub bez przedniego napędu, którego „waga priorytetu” wynosi 8,7%. 

W następnej kolejności pod kątem ważności czynników znajdują się dwa czynniki: zbyt wysoka cena 
ciągnika oraz zbyt wysoki poziom hałasu w kabinie. Waga priorytetów” tej grupy wynosi 12,42% przy 
średniej wartości priorytetu systemowego 6,21%.

Pozostałe czynniki znalazły się w przedziale średnim oraz niższym od średniego. „Waga priorytetów” 
w tych przedziałach wynosi 42,22 oraz 36,77%, zaś średnia wartość priorytetu w przedziale wynosi 
odpowiednio: 4,22 i 2,16%.
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Summary
There has been a hierarchy of technical-economic factors affecting the satisfaction of growers with orchard 

tractors offered on the Polish market. The major factors which cause disappointment of the orchard tractors market 
are: High prices of new orchard tractors’, Too high noise level inside the cab, None of manufacturer offer a choice 
of orchard tractor versions with or without front-wheel drive
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Tabela 2. Przedziały priorytetów systemowych
Table 2. Table1. The ranges of system priorities
Numer 
przedziału/ 
Number of 
compartment

Granice 
przedziału/ 
Borders of 

compartment

Oznaczenie czynników zaliczonych do 
przedziału/ Numbered sign factors to 

compartment

„Waga 
priorytetów”/ 

„Weight of 
priorities”

Wartość średnia 
priorytetów 

systemowych w 
przedziale/ The 
value the aver-
age of system 
priorities in 

compartment
I 6,90-8,70 C 41 8,70 8,7
II 5,07-6,89 C 53, C 61 12,42 6,21

III 3,24-5,06 C 52, C 11, C 44, C 43, C 42, C 55, C 45, 
C 33, C 56, C 51 42,22 4,22

IV 1,41-3,23
C 25, C 14, C 15, C17, C 31, C 32, C 13, 
C 54, C 22, C 12, C 24, C 21, C 23, C 62, 
C 16, C 63, C 26

36,77 2,16

Żródło: opracowanie własne
Source: own study
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