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MIEJSCE I ROLA ROLNICZYCH REJONOWYCH ZAKŁADÓW 

DOŚWIADCZALNYCH W ROZWOJU POSTĘPU ROLNICZEGO 

Główne zadania rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych 

ż ich rozwój ilościowy 

W celu stworzenia właściwych warunków dla współdziałania nauki 

z praktyką oraz dla szerszego i systematycznego wprowadzania do pro- 

dukcji wyników nauki i osiągnięć przodującej praktyki — powołano do 

życia rolnicze rejonowe zakłady, doświadczalne !. 

W myśl założeń programowych do głównych zadań rejonowych zakła- 

dów doświadczalnych, podporządkowanych prezydium wojewódzkich rad 

narodowych — wydziałom rolnictwa i leśnictwa należy: 

— prowadzenie wszechstronnie rozwiniętego gospodarstwa, stanowią- 

cego wzór właściwego wykorzystania osiągnięć nauki i przodującej prak- 

tyki dla intensyfikacji produkcji rolnej w warunkach danego rejonu; 

— prowadzenie kompleksowych prac badawczych; 

— ścisłe współdziałanie z placówkami naukowymi znajdującymi się 

w rejonie oraz z placówkami tego typu, jak stacje chemiczno-rolnicze, 

zakłady higieny weterynaryjnej i inne podporządkowane wydziałowi rol- 

nictwa i leśnictwa PWRN; 

— prowadzenie prac badawczych w dziedzinie ekonomiki oraz organi- 

zacji przedsiębiorstw rolnych w warunkach danego rejonu; 

— opracowywanie, wynikających z potrzeb rolnictwa danego rejonu, 

wniosków do planów prac badawczych instytutów rolniczych; 

— współdziałanie z wydziałami rolnictwa i leśnictwa, zwłaszcza po- 

wiatowymi, we wprowadzaniu do produkcji osiągnięć nauki i przodującej 

praktyki przez: udzielanie pomocy w zakładaniu pól doświadczalnych 

w gospodarstwach różnych sektorów, współdziałanie z organizacjami pra- 

cującymi na rzecz rolnictwa w zakresie wprowadzania postępowych 

metod gospodarowania, udzielanie pomocy metodycznej wykładowcom 

1 Uchwała nr 95/55 Prezydium Rządu z dnia 5 marca 1955 r.
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wiejskich kursów rolniczych, udział w propagandzie wizualnej (wystawy, 
wycieczki itp.), współorganizowanie rolniczych narad problemowych itp., 

udzielanie pomocy i poradnictwa fachowego racjonalizatorom i przodo- 

wnikom postępu w rolnictwie, udzielanie pomocy fachowej w prowadzeniu 

propagandy wydawniczej, prasowej i radiowej. 

W pierwszym okresie (1956 r.) miały powstać rolnicze rejonowe zakłady 

doświadczalne w 11 województwach: białostockie, bydgoskie, gdańskie, 

koszalińskie, lubelskie, olsztyńskie, opolskie, poznańskie, szczecińskie, 

rzeszowskie i warszawskie *. Obecnie (1964 r.) istnieje 13 rolniczych rejo- 

nowych zakładów doświadczalnych. Ich rozmieszczenie obrazuje rys. 1. 
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Rys. 1. Sieć rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych 

W niektórych regionach kraju, jak np. białostockie i gdańskie, istnieją 

po dwa rejonowe zakłady. Po jednym zakładzie jest w woj. warszawskim, 

bydgoskim, poznańskim, łódzkim, lubelskim, olsztyńskim, koszalińskim, 

szczecińskim i wrocławskim. Natomiast w pozostałych województwach, 

zwłaszcza w opolskim i rzeszowskim, pomimo iż te dwa województwa 

zobowiązane zostały do zorganizowania rejonowych zakładów jeszcze 

w 1956 r., dotychczas nie utworzono placówek zajmujących się współ- 

działaniem nauki z praktyką i wdrażaniem postępu rolniczego. 

Jakkolwiek niektóre rolnicze rejonowe zakłady doświadczalne istnieją 

2 Uchwała nr 88/56 Prezydium Rządu z dnia 22 lutego 1956 r.
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8 lat, inne 5—4 lata, są to jednak placówki stosunkowo młode. Nie mogą 
jeszcze poszczycić się większym dorobkiem naukowym, gdyż w pierw- 
szych latach istnienia główne wysiłki skierowane były na sprawy organi- 
zacyjne, na przezwyciężanie trudności typowych dla pierwszego okresu 
istnienia. 

Można stwierdzić, że dopiero w ostatnich 3—4 latach we wszystkich 
zakładach zaistniały warunki do realizacji zadań programowych, posta- 
wionych przed rolniczymi rejonowymi zakładami doświadczalnymi. Dla- 
tego też analizę funkcjonowania rejonowych zakładów w zasadzie ogra- 
niczymy do ostatnich 3—4 lat. 

Jak wskazywano na IV Zjeździe PZPR, opracowywany jest plan roz- 
woju nauki na lata 1966—1970, jako część składowa 5-letniego planu 
gospodarki narodowej. „Plan ten powinien zabezpieczać podstawowe zało- 
żenia rozwoju naszej gospodarki, a przede wszystkim zmianę struktury 
produkcji w kierunku jej unowocześnienia, rekonstrukcję techniczną, 
zwiększenie efektywności wykorzystania surowców, materiałów i energii. 
Integralną częścią planu winny być najważniejsze problemy badawcze 
wynikające z potrzeb rozwojowych gospodarki narodowej, terminy ich 
wykonania oraz środki na ich realizację”. 

„Jest rzeczą ważną, aby opracowanie tego planu poprzedziła wnikliwa 
dyskusja z placówkami naukowymi i resortami odnośnie tematów prac 
naukowo-badawczych, dyskusja, w której weźmie się pod uwagę naj- 
istotniejsze potrzeby gospodarki narodowej, najbardziej efektywne wy- 
korzystanie sił naukowych i technicznych oraz będących do dyspozycji 
środków materialnych” 3. 

W pracy dotyczącej rozwoju rejonowych zakładów postaramy się prze- 
analizować możliwości zwiększenia udziału tych placówek w rozwoju 
nauki i postępu rolniczego. 

Kadrowe i materialne warunki działalności rolniczych rejonowych 

zakładów doświadczalnych oraz uwagi dotyczące ich funkcjonowania 

Dzięki odpowiedniej pomocy państwa rolnicze rejonowe zakłady doś- 
wiadczalne stopniowo umacniają się kadrowo i organizacyjnie. W 1961— 

—1962 r. gospodarczym zatrudniały 264 pracowników w działach nauko- 

wych. W 1963—1964 r. stan pracowników w działach naukowych był 

o 25% wyższy *. W pierwszym okresie było 90 pracowników naukowo- 

3 IV Zjazd PZPR. „Nowe Drogi”, nr 7, 1964, str. 72. 

ś Dane te oraz inne materiały statystyczne dotyczące rolniczych rejonowych 

zakładów doświadczalnych w skali krajowej zaczerpnięto z Ministerstwa Rolnictwa. 

Biuro do spraw Nauki i Postępu w Rolnictwie. Wszystkie przeliczenia i przepraco- 

wania materiału własne.
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-technicznych, tj. 37% pracowników działów naukowych ogółem, w dru- 

gim okresie pracownicy naukowo-techniczni stanowili 33%, Tak więc 

w ciągu trzech ostatnich lat nastąpiło pogorszenie się wskaźnika praco- 

wników naukowo-technicznych w stosunku do pracowników działów 

naukowych ogółem. Tendencje te należy określić jako nieprawidłowe. 

Stosunek ten powinien kształtować się jak 2:1 a nawet 8:1 (pracowni- 

ków naukowo-technicznych do pracowników naukowych). 

Statystycznie biorąc, na jeden rolniczy rejonowy zakład przypada 

średnio 23,6 pracowników z wykształceniem wyższym i średnim techni- 

cznym. Są to wskaźniki przeciętne, jednak analiza szczegółowa wykazuje 

bardzo duże zróżnicowanie między poszczególnymi placówkami. Tak np. 

w zakładzie rejonowym Końskowola zatrudnia się w dziale naukowym 

56 pracowników, w zakładzie Stare Pole — 36, natomiast w Barzkowicach 

7 pracowników, w Targoszynie —6. ° 
Liczba pracowników naukowych nie jest uwarunkowana wielkością 

gospodarstwa zakładu. Wydaje się, że wielkości te powinny posiadać ścisły 

związek. W wielu wypadkach potrzeby działu naukowego rozpatrywane 

są w oderwaniu od warsztatu produkcyjnego gospodarstwa. 

Z samej istoty rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych wy- 

nika, że sztuczne dzielenie i rozpatrywanie potrzeb zakładu w oderwaniu 

od gospodarstwa jest niezgodne z ideowymi i strukturalno-organizacyj- 

nymi założeniami tego typu placówek. 

W 1961—1962 r. w rolniczych rejonowych zakładach doświadczalnych 

było 54 stażystów oraz 174 praktykantów, zaś w 1963—1964 r. — 68 oraz 

246. W ciągu trzech lat (1961/62—1963/64) około 170 osób odbyło staże 

oraz około 660 praktyki zawodowe. 

W niektórych zakładach stażyści i praktykanci włączeni są do działal- 

ności w dziedzinie zespalania nauki z praktyką i wdrażania postępu rol- 

niczego. Jednak w wielu zakładach staże i praktyki niewiele różnią się 

od odbywanych w PGR. Gdyby wszyscy ci stażyści i praktykanci byli 

odpowiednio włączeni do problematyki pracy zakładu, gdyby zostali odpo- 

wiednio przygotowani do zespalania nauki z praktyką, można by dużo 

zyskać dla postępu rolniczego. 

- W myśl zasad statutowych, w rejonowych zakładach doświadczalnych 

powinńo się praktycznie przygotowywać kadrę fachowców (w czasie 

praktyk i stażów) dla wdrażania i rozszerzania postępu rolniczego. 

Odpowiednio przeszkoleni stażyści mogą stać się „ambasadorami” 

postępu rolniczego. Przy pomocy rejonowego zakładu mogliby wprowa- 

dzać do produkcji w licznych gospodarstwach nowe postępowe rozwiąza- 

nia organizacyjne, technologiczne, najnowsze zdobycze nauki. 

Rolnicze rejonowe zakłady doświadczalne otrzymują znaczne sumy na 

działalność naukową. Kwoty na ten cel wykazują tendencje wzrostowe.



Wiązanie nauki z praktyką w aspekcie działalności RRZD 7 
  

Tabela 1 
Dotacje naukowe na działalność naukową (w tys. złotych) 
  
  

  

  

Lata Koszt badan Wartosé produkcji Dotacje państwowe 

naukowych ubocznych 

1960/61 19511 1755 17 755 

1961/62 22 673 2868 19 806 

1962/63 24 345 1796 22 549 

1963/64 33 693 3369 30 324 

Razem 100 222 9788 90 434 

W ciągu 4 lat na badania naukowe przeznaczono ponad .100 mln zł. Są 

to poważne środki, dlatego też trzeba się troszczyć o ich efektywność: 

„Będziemy nadal rozwijać potencjał naukowy naszego kraju — pod- 

kreślano na IV Zjeździe PZPR — przeznaczać na badania naukowe coraz 

większe środki. Decydujące jednak znaczenie ma racjonalne i bardziej 

wydajne wykorzystanie osiągniętego już potencjału badawczego. Liczne 

bowiem fakty świadczą o tym, że gospodarka narodowa otrzymuje od 

nauki mniej, aniżeli powinna, że osiągane wyniki kosztują często zbyt 

dużo i są opóźnione w stosunku do potrzeb praktyki”. 

,„„Gospodarka planowa wymaga nie spontanicznego, lecz planowego roz- 

woju badań naukowych. Nie chcemy krępować samodzielności naukow- 

ców w wyborze metod badawczych, w podejmowaniu problemów, które 

szczególnie dane środowisko interesują. Mamy jednakże prawo oczekiwać, 

że świadomość interesu państwa i poczucie odpowiedzialności za kraj, za 

postępy nauki skupi kadrę naukową wokół tych zagadnień i problemów, 

które w sposób najbardziej istotny współdecydują o postępie technicznym, 

rozwoju ekonomicznym i kulturalnym całego społeczeństwa. Tego rodzaju 

badania naukowe winny być otaczane szczególną opieką i tym badaniom 

należy udzielać najwydatniejszej pomocy materialnej” >. 

Nie ulega wątpliwości, że określenie efektywności nakładów na prace 

badawcze jest trudne, złożone, w wielu wypadkach trudno wymierne. 

Jednak w przypadku rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych 

nie może być mowy o kosztownych badaniach podstawowych. W rejono- 

wych zakładach, stosownie do ich charakteru, powinno się prowadzić 

przede wszystkim badania stosowane i wdrożeniowe. 

Niektóre rolnicze rejonowe zakłady doświadczalne przeznaczają na 

działalność naukową stosunkowo wysokie środki, Tak np. Końskowola 

w 1963—1964 r. otrzymała na działalność naukową 6 098 tys. zł, Stare 

Pole — 3911 tys. zł, Minikowo — 3 838 tys. zł. Dotacje państwowe prze- 

znaczone są głównie na doświadczalnictwo. 

  

* IV Zjazd PZPR. „Nowe Drogi”, nr 7, 1964, str. 79.
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Liczba doświadczeń w rejonowych zakładach w 1963 r. wynosiła 1166. 

Jeżeli w latach 1961/62—1963/64 koszty prac naukowych wzrosły 

o 14 182 tys. zł, to liczba doświadczeń wzrosła tylko o 47. 

Należy podkreślić, że rolnicze rejonowe zakłady doświadczalne pomimo 

innych zaleceń nastawiły się w dużej mierze na doświadczalnictwo, nie 

zawsze wynikające z potrzeb danego rejonu. Często podejmują one wiele 

tematów zlecanych z zewnątrz. Świadczą o tym proporcje między liczbą 

tematów własnych a zleconych do wykonania przez inne instytucje. 

  

  

  

  

  

Tabela 2 

Liczba tematów własnych oraz innych instytucji 

Ogółem W tym 

Lata wł i liczba 0 asne inne 

liczba |  % liczba | % 

1961/62 1119 100 699 62,5 420 37,5 

1962/63 1153 100 619 53,5 537 46,5 

1963/64 1166 100 540 46,3 626 53,7 

Jak wynika z tabeli 2, prawie 54% stanowia tematy innych instytucji. 

Analiza wykazuje odstępstwo od zasad obowiązujących w rejonowych 

zakładach. Wyraża się to w sukcesywnym zmniejszaniu wskaźnika tema- 

tów terenowych (rejonowych) a wzrost innych. W zakładzie Minikowo 

wskaźnik tematów innych stanowi 69,3, w Bratoszowicach aż 70,1. W tej 

sytuacji trudno określić owe placówki jako rejonowe zakłady, W planach 

perspektywicznych rozwoju tych placówek nie może nie nastąpić odwro- 

cenie tych proporcji, jeżeli mają spełniać swoją rolę w stosunku do rejonu. 

Tematy innych instytucji wykonuje się właściwie usługowo. Opraco- 

wania statystyczne (surowe) przekazywane są instytutom branżowym. 

Na tym w wielu wypadkach kończy się rola pracy naukowej zakładów 

rejonowych. Jednak syntezy, bądź instrukcje jak owe wyniki zastosować, 

nawet w tym zakładzie, w którym prowadzono dany temat, rejonowe 

zakłady rzadko kiedy otrzymują. Wydaje się, że ten system nie powinien 

być dalej utrzymywany. 

Gdyby rejonowe zakłady, zamiast zajmować się „nauką” w ogóle (co 

w wielu wypadkach sprowadza się właściwie do zbierania surowego ma- 

teriału) na rzecz różnorodnych instytucji, skupiły uwagę na kilku głów- 

nych problemach najważniejszych dla danego rejonu, wówczas spełnia- 

łyby w pełni swoją rolę. 

Okazuje się, że tam, gdzie rejonowy zakład skupił uwagę na węzło- 

wych problemach danego rejonu, może poszczycić się poważnymi osiąg- 

nięciami produkcyjnymi i naukowymi.
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Na uwagę zasługuje zakład Targoszyn, który we własnym gospodar- 

stwie rozwiązuje wiele problemów produkcyjnych rejonu. Tworząc 

system punktów oparcia (gospodarstwa współdziałające) przenosi do gos- 

podarstw nowe rozwiązania organizacyjno-technologiczne u siebie i inne. 

Jednak w zakładzie tym dominują tematy badań przydatne dla rejonu. 

Natomiast w wielu innych zakładach sytuacja jest zupełnie inna. 

Można wysunąć pewne zastrzeżenia dotychczasowej struktury doświad- 

czeń prowadzonych przez rejonowe zakłady. Na ogólną liczbę 1166 tema- 

tów, tematy zootechniczne wynoszą 214, w tym dotyczące bydła i trzody 

chlewnej zaledwie 83. 

Szczególnie mało uwagi zwraca się na badania ekonomiczne i mecha- 

nizację rolnictwa. Przyjmując liczbę tematów w 1963/64 r. za 100, z dzie- 

dziny ekonomiki rolnictwa stanowią 3,5% mechanizacji rolnictwa 2%. 
Można stwierdzić, że tematyka badań w niedostatecznym stopniu uwzglę- 

dnia problemy szczególnie ważne dla współczesnego rolnictwa. 

W rolnictwie dokonuje się na coraz szerszą skalę rekonstrukcja tech- 

niczna, Nakłady na rolnictwo wyraźnie wzrastają. Do 1970 r. przeznaczy 

się na rzecz rolnictwa 146 mld zł*%. „Nadchodzący rok (1965 r. — W. Ł) 

będzie zarazem przygotowaniem startu do nowego planu 5-letniego, który 

przewiduje kosztem nakładów państwa, Funduszu Rozwoju Rolnictwa 

i nakładów własnych chłopów w łącznej wysokości ok, 180 miliardów 

złotych radykalne wzmocnienie i unowocześnienie bazy produkcyjnej 

naszego rolnictwa” ”, W tej sytuacji pełne wykorzystanie środków pro- 

dukcji oraz uzyskanie maksymalnych efektów wprowadzonych nakładów 

inwestycyjnych nabiera szczególnego znaczenia. 

Wydatki inwestycyjne państwa związane z potrzebami rolnictwa wzro- 

sną w 1965 r. o 22% w porównaniu z rokiem 1964, tj. do 15,5 mld zł, 

z czego 3,2 mld zł przeznacza się na meliorację, 1,6 mld zł na rozbudowę 

zaplecza remontowego traktorów i maszyn rolniczych, ok. 4,0 mld zł na 

zakup traktorów, maszyn i narzędzi rolniczych, ok. 1,0 mld zł na elektry- 

fikację i ok. 6,0 mld zł na budownictwo gospodarcze, zaplecza przedsię- 

biorstw budowlanych oraz na budownictwo mieszkaniowe. 

Niezależnie od nakładów państwowych, będzie wydatkowane 3,7 mld zł 

z Funduszu Rozwoju Rolnictwa na wyposażenie kółek rolniczych w trak- 

tory, maszyny, narzędzia rolnicze oraz na budowę pomieszczeń. 

Kredyty państwowe wspomagające własne inwestycje chłopskich 

gospodarstw wyniosą w 1965 r. ponad 4 mld zł, a łączną wartość tych 

inwestycji szacuje się na 11 mld zł %. Nakłady te określają tempo i kierunki 

rozwoju rolnictwa. Jednak w programach prac rejonowych zakładów 

  

6 Uchwały XV Plenum KC PZPR „Nowe Drogi” nr 4, 1964 r., str. 47. 

TW. Gomułka: Przemówienie na centralnych dożynkach. „Trybuna Ludu”, nr 248 

z 9. IX. 1964 r.
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problematyka ta traktowana jest marginesowo. Tak wiec prowadzone 
doświadczenia w niedostatecznym stopniu uwzględniają aktualne i per- 

spektywiczne problemy rolnictwa w ogóle, zaś poszczególnych rejonów 

w szczególności, Idzie o to, aby rejonowe zakłady nie tylko w możliwie 

dużym stopniu włączały się do rozwiązywania głównych, bieżących pro- 

blemów rolnictwa, lecz aby wychodziły naprzeciw węzłowym sprawom 

wysuwanym przez szybko rozwijającą się praktykę rolniczą. 

Można stwierdzić, że rejonowe zakłady spełniają swą rolę, jeżeli 

doprowadzą dany problem do końca, a doświadczenia zostaną odpowiednio 

opracowane i zastosowane w produkcji. Większe zadania w tej dziedzinie 

mają do spełnienia zakłady istniejece już wiele lat, dysponujące liczną 

kadrą i dużymi nakładami na prace naukowe. 

Niektóre zakłady przeznaczają na działalność naukową 3 do 4 mln zł 

rocznie. Swego rodzaju wymiernym efektem owych środków jest to, że 

w 1963 r. dostarczyły zaledwie 7 do 10 tzw. ankiet, które można w wielu 

wypadkach określić jako półprodukty. Okazało się, że niektóre doświad- 
czenia pokrywają się z tematami prowadzonymi w innych zakładach lub 

placówkach naukowych. Różnica tkwiła jedynie w nazwie tematu. 

Metody doświadczalnictwa w rejonowych zakładach są zazwyczaj 

„toporne”, jednak zbyt kosztowne, nie dające odpowiednich wyników. 

Dlatego też wydaje się, że należałoby zaniechać gigantomanii doświad- 

czalnictwa. Nie powinno nastawiać się rejonowych zakładów na szerokie 

doświadczalnictwo, lecz koncentrować ich wysiłki na wdrażanie do pro- 

dukcji nowych rozwiązań. 

Rolnicze rejonowe zakłady doświadczalne zajmują się także szkole- 

niem kadry rolniczej. W 1962/63 r. przeprowadzono 174 różnego rodzaju 

kursów. W sumie objęto szkoleniem 4370 osób. 

W niektórych województwach rejonowe zakłady zajęły się na szeroką 

skalę szkoleniem. Tak np. w zakładzie Końskowola przeszkolono 1560 

kursantów, w Poświętnem — 800, w Bęsi — 490, W rezultacie zakłady 

te profilują się jako ośrodki oświaty rolniczej. Natomiast niektóre, jak 

Siejnik w woj. białostockim, w ogóle nie prowadziło szkoleń. Także w tej 

dziedzinie nie ma jasnego programu działania, Wydaje się konieczne 

zaprowadzenie pewnej jasności i tak zwanej jednolitościadziałania. 

Jedną z form pracy rejonowych zakładów jest organizowanie wydaw- 

nictw (broszury, ulotki itp.) oraz obsługa wycieczek odwiedzających za- 

kłady. W 1962/63 r. zwiedziło zakłady rejonowe 14 020 osób. 

Wydaje się, że bardziej przydatne dla praktyki są takie wydawnictwa, 

jak instrukcje produkcyjno-technologiczne, przeznaczane dla rolników 

w szczególności dla gospodarstw wielkotowarowych. 

8 Tamże.
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Analiza rozwoju RRZD wykazuje, że występuje w ich działalności 

w wielu wypadkach dublowanie pracy z innymi placówkami i pionami. 

Niektóre zakłady, jak Targoszyn, Szepietowo, Lubań i inne ustalają 

punkty oparcia w rejonie swojego działania, w których wdraża się wyniki 

badań własnych oraz inne. W zakładzie Poświętne wyniki badań starają się 

popularyzować w formie odbitek fotograficznych oraz pogadanek. Wystę- 

pują także takie tendencje, jak np. w woj. bydgoskim, gdzie zakład pra- 

gnie przejmować areały 20—30 ha z PFZ i tworzyć w terenie jednostki 

gospodarcze, jako podzakłady doświadczalne. 

Niektóre zakłady posiadają tradycje i rozbudowane działy: doświad- 

czalnictwa, szkolenia i ekonomiczne. Inne natomiast istnieją niedługo, 

znajdują się w trakcie kształtowania profilu działania, Można stwierdzić, 

że stare zakłady w niektórych przypadkach jak gdyby zrutyniały, nato” 

miast nowe — poszukują coraz lepszych form służenia rejonowi. 

Rozwijające się rolnictwo wyłania konkretne problemy do rozwiązania. 

Dlatego też placówki zajmujące się zespalaniem nauki z praktyką oraz 

wdrażaniem postępu rolniczego nie mogą nie koncentrować się (dla da- 

nych warunków przyrodniczo-rolniczych i ekonomicznych) głównie na 

nowych zagadnieniach, które wywierają wpływ na dalszą intensyfikację 

rolnictwa. Dotyczy to przede wszystkim rolniczych rejonowych zakładów 

doświadczalnych. Analiza wykazuje jednak, że problematyka postawiona 

przed nimi jest zbyt szeroka i ogólna. Tak np. w statucie między innymi 

czytamy: „zadaniem zakładu jest prowadzenie badań kompleksowych, 

obejmujących całokształt zagadnień produkcji rolniczej województwa, 

zapewnianie obsługi naukowej rolnictwa, podnoszenie poziomu propa- 

gandy rolniczej oraz udzielanie pomocy fachowej w systematycznym 

wprowadzaniu do produkcji rolniczej osiągnięć nauki i przodującej prak- 

tyki” 3. | 

Tak rozległych zadań nie stawia się nawet przed instytutami rolniczy- 

mi. Zadaniom tym nie zawsze jest w stanie podołać zespół specjalistycz- 

nych instytutów. 

Z drugiej strony, w sformułowaniu tym rejon został w pewnym stopniu 

utożsamiony z województwem. Należy podkreślić, że pod pojęciem rejon 

rozumiemy przestrzenny kompleks produkcyjny o profilu wynikającym 

ze społecznego i terytorialnego podziału pracy. Podstawą ustalania rejo- 

nów rolniczych są czynniki mało zmienne, wyznaczające odpowiedni profil 

produkcji (pluwiotermiczne, fizjograficzno-glebowe, hydrologiczne, struk- 

turę użytkowania i jakości gleby, ogólny poziom produkcji rolnej i prze- 

mysłowej, gęstość zaludnienia itp.). Natomiast województwo jest pojęciera 

administracyjnym obejmującym zazwyczaj kilka rejonów. Rys. 2 obrazuje 

rejony przyrodniczo-rolnicze występujące w kraju na tle województw. 

s Statut rolniczego rejonowego zakładu doświadczalnego $ 4. 

6 — Postępy Nauk Roln. nr 1
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Rys. 2. Granice rejonów rolniczych 

Jak wynika z nazwy i charakteru, rolnicze rejonowe zakłady doświad- 

czalne utworzone zostały w tym celu, aby rozwiązywać ważniejsze pro- 

blemy postępu rolniczego rejonu. Zbyt szeroka problematyka (np. prowa- 

dzenie badań kompleksowych, obejmujących całokształt zagadnień 

produkcji rolnej województwa) postawiona przed rolniczymi rejonowymi 

zakładami doświadczalnymi, brak precyzji w określeniu tego typu pla- 

cówek (zakład jest pojęciem wieloznacznym), jak również akcentowanie 

doświadczalnictwa, przy braku odpowiednich warunków — wszystko to 

spowodowało odwrócenie uwagi RRZD od służenia rejonowi w intensyfi- 

kacji produkcji rolnej i wdrażania postępu rolniczego. 

W praktycznej działalności niektóre zasady działania zostały odwró- 

cone. Tak np. w założeniach programowych przewiduje się, że rejonowe 

zakłady opracowywać będą wnioski do planów prac badawczych instytu- 

tów rolniczych, wynikających z potrzeb rolnictwa danego rejonu. W prak- 

tyce rejonowe zakłady nie nabrały charakteru postulatywnego w stosunku 

do instytutów i placówek naukowo-badawczych. Przykładowo można 

wskazać, że w odległości 6 km od Puław, na wyłączonych swego czasu 

z IUNG gruntach, utworzono rejonowy zakład Końskowola. Jednak 

kierownictwo zakładu, mimo przychylnego stosunku ze strony Instytutu, 

nie utrzymuje z IUNG żadnych kontaktów.
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Można stwierdzić, że w wytycznych programowych nie określano wy- 

raźnie roli RRZD w dziedzinie wdrażania postępu rolniczego, nie wska- 

zano formy i metody współdziałania nauki z praktyką, oddziaływania 

zakładu na gospodarstwa w rejonie. 

W zasadach działania rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych 

w niedostatecznym stopniu wskazuje się na działanie na rzecz gospodarstw 

państwowych, najbardziej predestynowanych do zespolenia nauki z prak- 

tyką i wdrażania postępu rolniczego, Na Dolnym Śląsku około 30% areału 

zajmują gospodarstwa wielkotowarowe. Istnieją nowe organizmy gospo- 

darcze w postaci ośrodków rolnych kółek rolniczych i inne gospodarstwa 

socjalistyczne. Są one „chłonne” na nowe rozwiązania nadające się do 

zastosowania w produkcji. Dlatego RRZD nie mogą nie uwzględniać 

w swej działalności warunków strukturalno-gospodarczych danego rejonu. 

Pomimo stosunkowo krótkiego okresu działalności rolniczych rejono- 

wych zakładów doświadczalnych, uzyskano w tym systemie pewne osią- 

gnięcia. Wydaje się, iż rezultaty w dziedzinie współdziałania nauki 

z praktyką oraz szerokiego i systematycznego wprowadzania do produkcji 

wyników nauki i przodującej praktyki byłyby większe, gdyby skoncen- 

trowano uwagę na kilku najważniejszych dla danego rejonu problemach 

natury organizacyjno-technologicznej, gdyby te problemy rozwiązywały 

u siebie na skalę produkcyjną i przenosiły je do gospodarstw rolnych. 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ORAZ FORMY WDRAŻANIA 

POSTĘPU ROLNICZEGO NA PRZYKŁADZIE RRZD TARGOSZYN 

Trudno byłoby omawiać koncepcję uprofilowania działalności rolni- 

czych rejonowych zakładów doświadczalnych w ogóle, wskazywać formy 

Ścisłej współpracy z terenem oraz z placówkami naukowymi i innymi 

w szerokim słowa znaczeniu. Dlatego też postaramy się wskazać na przy- 

kładzie jednego rolniczego rejonowego zakładu doświadczalnego kierunki 

i zasady uprofilowania działalności tego typu placówki. 

Niektóre osiągnięcia gospodarcze i naukowe RRZD Targoszyn 

We wdrażaniu postępu rolniczego bardzo istotną rolę spełnia demon- 

stracja przedmiotowa. Dzięki temu, że Rolniczy Rejonowy Zakład Doś- 

wiadczalny Targoszyn uzyskuje 35 i więcej q pszenicy z ha, ponad 300 q 

z ha buraków cukrowych, około 25 q rzepaku z ha — wzbudza wśród 

rolników żywe zainteresowanie stosowanymi metodami agrotechnicznymi. 

W perspektywie planuje się uzyskać 40—45 q zbóż z ha, około 400— 

—450 q buraków cukrowych z ha, około 28—30 q rzepaku z ha, około 

90 szt. bydła na 100 ha. Osiągnięcie tych wskaźników spowoduje jeszcze 

większe oddziaływanie zakładu na intensyfikację rolnictwa w rejonie.
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Targoszyn nie posiada jeszcze duzego dorobku naukowego. W 1963 r. 

prowadzono 18 tematów. Były to w większości badania mające na celu 

rozwiązanie zasadniczych problemów uprawy i nawożenia najważniej- 

szych gospodarczo roślin (burak cukrowy, pszenica ozima, rzepak) rejonu 

środkowego woj. wrocławskiego. Prowadzono także doświadczenia mające 

na celu zwiększenie bazy paszowej gospodarstwa. W szczególności zajęto 

się sprawą uprawy poplonów. 

Wprowadzono do produkcji odmianę pszenicy ozimej „Małgorzatkę 

Udycką” uzyskując bardzo dobre wyniki. W 1964 r. uzyskano na dużych 

polach ponad 45 q pszenicy z ha. 

W sadownictwie przeprowadzono wspólne z Instytutem Sadownictwa 

doświadczenie na skalę produkcyjną z zastosowaniem biologicznej metody 

walki z owocówką śliwkówką, Metoda ta dała bardzo dobre wyniki. 

W sadzie śliwowym, w którym w 1963 r. procent zarobaczywienia wynosił 

około 60, zmniejszył się dzięki zastosowaniu Kruszynka do 3%. 

W zakresie produkcji zwierzęcej zastosowano doświadczenia żywienio- 

we indyków rasy Beltsville. Równocześnie wprowadzono na skalę pro- 

dukcyjną niektóre nieznane u nas metody ich chowu. Tak np. stwierdzono 

przydatność słomiastego okólnika dla stada podstawowego indyków. 

Umożliwia on ograniczenie terenów potrzebnych na okólniki przy do- 

tychczasowych systemach utrzymania indyków oraz zmniejsza możliwość 

zakażenia ptaków chorobami. Wykazano, że można zastosować dla indy- 

ków tanie pomieszczenia wykonane z siatki, ocieplanej matami lub belami 

ze słomy. Udowodniono, że przy niewielkich nakładach można wykorzy- 

„stać stodoły na pomieszczenie dla indyków. 

W zakresie chowu bydła prowadzi się prace w kierunku całkowitej 

likwidacji gruźlicy bydła w oborze zakładowej. Osiągnięto w tej dziedzinie 

znaczne postępy. Zmniejszono zagruźliczenie bydła w ciągu 2 lat o 85%. 

Działalnością szkoleniową objęto służbę rolną kółek rolniczych i nie- 

których pracowników PGR z terenu czterech sąsiadujących powiatów. 

Utworzono punkt konsultacyjny dla służby rolnej, w którym prowadzi 

się seminaria na wybrane aktualne zagadnienia połączone z praktycznymi 

pokazami. Organizuje się także kursy i kursokonferencje problemowe. 

W 1964 r. prowadzono 22 doświadczenia roślinne, w tym 7 z burakami 

cukrowymi, 3 z pszenicą ozimą, 2 z zakresu mechanizacji, 1 z ziemniakami, 

9 z roślinami pastewnymi i poplonowymi. Do ścisłych doświadczeń zalicza 

się także 4 doświadczenia sadownicze, w tym 3 szkółkarskie oraz 6 doś- 

wiadczeń zootechnicznych (4 z indykami i 2 z bydłem). 

Na szczególną uwagę zasługują badania prowadzone w skali produk- 

cyjnej w dziedzinie: 

— uprawy buraków cukrowych z ograniczonym nakładem pracy ręcz- 

nej (nasiona jednokiełkowe oraz herbicydy);
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— gospodarki bezobornikowej na nowoprzyjetych gruntach (nawozenie 

słomą po kombajnie) i nawozami mineralnymi; 

— wysiewu pod buraki cukrowe dużych dawek (300—400 kg NPK na 

ha) nawozów sztucznych przedsiewnych przy pomocy rozrzutnika do 

wapna RCW-2; 

— zwalczania w sadzie sliwowym owocówki przy użyciu Kruszynka; 

— prowadzenia pracy hodowlanej na fermie indyków rasy Beltsville; 

— walki z gruźlicą u bydła; 

— badań nad pługiem traktorowym własnej konstrukcji do wyrywa- 

nia drzewek w szkółce drzew owocowych. 

W Targoszynie wprowadza się zasadę, że wszyscy pracownicy zdobędą 

minimum techniczne w zakresie umiejętności posługiwania się najnow- 

szym sprzętem rolniczym. Zasada ta będzie propagowana w całym rejonie 

działania zakładu. Będzie to istotny czynnik w procesie rekonstrukcji 

technicznej wsi i wdrażania nowych rozwiązań do produkcji. 

Zasady planowania prac naukowych, organizacji badań oraz formy 

wdrażania postępu rolniczego 

Odpowiedni dobór tematyki badań stanowi działalność naukową. 

W zakładzie Targoszyn wprowadza się następujące formy i sposoby zbie- 

rania tematyki badań przydatnych dla rejonu: 

a) rozpisywanie specjalnych ankiet kierowanych do gospodarstw 

wielkotowarowych, służby rolnej, kółek rolniczych, rad narodowych itp; 

b) organizowanie rejonowych spotkań i dyskusji z przodującymi pro- 

ducentami i innymi pracującymi na rzecz rolnictwa; 

c) zbieranie wniosków i postulatów zgłoszonych na naradach gospo- 

darczych, seminariach, szkoleniach i przy innych okazjach. 

W tych zakładach, gdzie nie stosuje się podobnych metod zbierania 

tematyki badań, tematy są zazwyczaj przyjmowane z zewnątrz, Jakkol- 

wiek w ostatnim okresie nastąpił wyraźny „liberalizm w zakresie doboru 

tematyki, to jednak w tych przypadkach, gdzie brak jest oddolnej inicja- 

tywy, chętnie przyjmuje się tematy sugerowane odgórnie. Doświadczenia 

wskazują, że tematyka badań i problemy wdrożeniowe wówczas są realne 

i przyjmowane przez teren, jeżeli są uzgadniane i konsultowane z produ- 

centami rolnymi rejonu. 

W planowaniu prac naukowo-badawczych nie można nie uwzględnić 

odpowiednich proporcji poszczególnych zbliżeń (mikroskala, półtechnika, 

produkcja), doświadczalnictwa, jak również stopniowego przechodzenia 

z jednego zbliżenia do następnego. 

W zakładzie Targoszyn przyjmuje się zasadę, że planowanie obejmuje 

zarówno doświadczenia, jak również wdrażanie i upowszechnianie postępu
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rolniczego. Tematyka badan na rok nastepny przedstawiona jest do 

Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. Natomiast zatwierdzana jest 

przez Zespół Koordynacyjny d/s Współdziałania Nauki z Praktyką. Usy- 

tuowanie strukturalno-organizacyjne zakładu Targoszyn we wrocławskim 

systemie wdrażania postępu rolniczego obrazuje rys. 3. | 
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ROLNICZEGO Z PLACÓWKAMI NAUKOWO -BADAWCZYMI I PRODUKCYJNYMI 

PREZYDIUM WRA £ SPÓŁ KOOROYNACYJNYJ 
Ws PÓŁDZIAŁANIA NAUKI 

nadzor zor / merytoryczny/ Z PRAKTYKĄ OOOZÓ owy     
              

  

WOJEWÓDZKI OŚRODEK 
POSTĘPU ROLNICZEGO 

  

  

  

  

    

: | KOLEGIUM | 

WAD WAUKOWY „77| PRACOWNIA | тт vas 
: - J RGANIZACYIN \ ~ A 

. KONONICZNA 1 < WSPOLPRACA 
- $racją Chemierne-Poin 277 и Е URTADLENIOWA \. ~ LL 

-Wej. Joktod Uno siena -|-7 , т] аз ати ' placow- 

me Zmierzqt 4 тонов nowych PEP: < хот! Naukowo-~ ba- 
и ran w proguacyt gawcrymi ź dotwiad- 

  

    

  

     

  

-Wej. Stecja Kworantanny 

1 Ochreny Rotin 

- Wop Insp Kontrol: Mate 
riaty Siewnego 

- Woj Śtacja Oceny/wierzat | 

- Innymi stacjami rakta- - | 

| 

OSRO00EK ROZWOJU 

POSTĘPU TECHNI- 

CZNEGO w ROLNIC 

Twse WSR 

-bodanie efektynnoase czamymi nie poległy 

m Prezsyhum WRN 
BIURO PROJEKTÓW 

ORGANIZACJI 

60 SP ROLNYCH 
  -popułaryzacja       

      
woJ STACJA 

OCENY ODMIAN 

  

  

gam i przedsiębiorstwa POLAICZE REJONOWE 

mi o chorakf nauk - Josw. ZAKŁADY DOŚWIADCZ. 

podieqtym: PWR N. 
                    

  

L 
MOOELOWE IMODERNIZUIACE SIE OBIEKTY /PLORIY, | 

- 26% 
spordzieni  progukcynych 

kotek reniczych - osrodki rołne 
spetorielni mieczarskich - OiroGk! hodow/ians 

szkół re/niczych < 
р/осотек naukowa - badawceych 
mnych gospedarstw § specatistycenych 

PRODUKCIA —— 

Rys. 3 

  

  

LEGENDA 

—— «ss Po Flegresc 

baza dziatania Ośrodko 
w iQkresie wprowadrania 

postępu rornicreqo 

11:08 koordynacja fematyczno 

wspófariatanie lub nąagror 

noukowy 
  K

a
d
r
a
 

        

Wydaje się słuszne zastosowanie zasady, że sprawozdawczość z pracy 

naukowo-badawczej zakładu obejmuje obowiązującą sprawozdawczość 

w systemie zakładów naukowo-doświadczalnych, ocenę zakończonych ba- 

dań i ich opracowanie w formie zaleceń praktycznych, ocenę działalności 

zaleceń praktycznych, ocenę działalności na zewnątrz w zakresie wdra- 

żania postępu rolniczego oraz funkcjonowania gospodarstw współdziała- 

jących — punktów oparcia, jak również ocenę szkolenia rolniczego i pod- 

noszenia kwalifikacji pracowników własnych. 

W zakładzie Targoszyn po raz pierwszy wprowadza się sprawozdaw- 

czość według tego schematu. Co prawda powoduje to trudności, lecz 

będzie to korzystne dla uprofilowania działalności zakładu. 

W działalności naukowo-badawczej RRZD Targoszyn odstępuje się od 

układu rodzajowego, wprowadzając 4 główne grupy stanowiące przedmiot 

badań: 1) produkcja rynkowa; 2) produkcja pasz; 3) sadownictwo; 4) bydło 

— w aspekcie nowej technologii i organizacji produkcji.
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Układ i proporcje w pracy naukowej między poszczególnymi stopniami 

zbliżeń ustala się stosownie do potrzeb rejonu oraz możliwości organiza- 

cyjnych i naukowych zakładu w danym okresie: 

Prawidłowe ukierunkowanie zakładu nie może nie dokonywać się 

w procesie przezwyciężania pewnych błędów. Wyłania się pilna potrzeba 

ściślejszego współdziałania RRZD z instytutami rolniczymi. Jednak jego 

formy powinny polegać głównie na tym, że zakłady rejonowe zgłaszają 

pod adresem instytutów rolniczych tematykę badań wynikających z po- 

trzeb praktyki rolniczej, Od instytutów rolniczych powinny uzyskiwać 

opracowane problemy w formie syntez i instrukcji nadających się do 

stosowania w produkcji. Bardzo pożyteczne byłoby uzyskiwanie od insty- 

tutów rolniczych nowości, które mają charakter zaleceń organizacyjno- 

-produkcyjnych. 
Zakłady rejonowe nie mogą nie stwarzać możliwości zainteresowanym 

pracownikom WSR i innych placówek prowadzenia prac naukowo-ba- 

dawczych, stosownie do potrzeb rejonu. 

Niezależnie od własnych tematów, które stanowią podstawę pracy za- 

kładu, powinny być przyjmowane niektóre tematy z zewnątrz, jeżeli re- 

prezentują problemy nowe oraz przydatne dla regionu. Współdziałanie 

z instytutami rolniczymi, posiadającymi duże możliwości w zakresie prac 

naukowo-badawczych, są korzystne dla rejonu, gdyż w większym stopniu 

zabezpieczają odpowiednią pomoc metodyczną i nadzór naukowy w reali- 

zacji tematów prowadzonych przez zakład. 

Działalność rejonowego zakładu nie może być oderwana od poziomu 

i kierunków rozwoju rolnictwa rejonu. Tak np. w rejonie działania za- 

kładu Targoszyn nawożenie mineralne w gospodarstwach wielkotowaro- 

wych w 1975 r. wyniesie około 300 kg NPK w czystym składniku. Chodzi 

o to, aby rejonowy zakład wyprzedzał w czasie przeciętny poziom rejonu 

i opracował wskazówki dla gospodarowania przy takim poziomie nawoże- 

nia. Np. już obecnie w zakładzie Targoszyn opracowano sposób wysiewu 

wysokich dawek nawozów za pomocą rozrzutnika do wapna. 

Celem opracowania metod powszechnej ochrony roślin dla rejonu, 

zastosowano w zakładzie Targoszyn kompleksową (chemiczną i biologicz- 

ną) walkę z szkodnikami i chorobami roślin. Metody i efektywność ekono- 

miczna będą stanowić przedmiot badań, a zarazem demonstracji, jak 

również i instrukcji technologicznych. 

Jeżeli w uprawach polowych stosuje się trzeci stopień mechanizacji, 

wyłania się potrzeba wprowadzenia pewnych nowych pojęć organiza- 

cyjno-ekonomicznych. Wydaje się, że należałoby liczyć ilość ciągników 

i maszyn na 100 ha wraz z obsługą, jak również wprowadzić wskaźnik 

określający liczbę pracowników na zestaw maszyn, w miejsce tradycyj- 

nego — liczby ludzi na 100 ha. Ten ostatni wskaźnik ustalony był dla
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innych warunków organizacyjno-produkcyjnych. A jednak wciąż posłu- 

gują się nim nawet zakłady naukowe. 

W woj. wrocławskim urządzonych zostało kilka wzorcowych obiektów 

w oparciu o najnowsze zdobycze nauki. Obecnie wysiłki Wojewódzkiego 

Ośrodka Postępu Rolniczego i rejonowego zakładu Targoszyn, przy bez- 

pośredniej pomocy WSR i innych placówek, koncentrowane są na wpro- 

wadzanie nowej technologii w produkcji zwierzęcej, polegającej na tym, 

że utworzy się w Targoszynie oddzielne obiekty, w których wprowadzi 

się jednorodny rodzaj produkcji (np. wypajalnia cieląt, wychowalnia ja- 

łowizny, obora wydojowa, bukaciarnia itd.). Dzięki temu nastąpi zmiana 

funkcji budynków inwentarskich, stwarzając możliwość produkcji upro- 

szczonej, wielkotowarowej oraz zabezpieczającej pełne wykorzystanie po- 

wierzchni produkcyjnej. 

Cechą charakterystyczną tej nowej technologii jest to, że: 

— polega na możliwie maksymalnej mechanizacji podstawowych prac, 

np. mechaniczne zadawanie pasz lub samożywienie, mechaniczne bądź 

automatyczne usuwanie obornika oraz mechaniczne wykonywanie innych 

czynności (w przypadku krów — dojenie); 

—- powoduje zmianę proporcji w układzie czynności przeznaczonych 

na obsługę (usuwanie obornika, zadawanie pasz) na korzyść działań w dzie- 

dzinie nadzoru, opieki i stwarzania warunków zoohigiecznych; 

— stwarza możliwość odpowiedniego nadzoru weterynaryjnego i pro- 

wadzenia walki z chorobami; 

— umożliwia należyty dobór i przygotowanie pracowników zatrudnio- 

nych w danym obiekcie; 

— stwarza możliwość prowadzenia naukowych obserwacji i analiz 

w wybranych obiektach, polega na wprowadzeniu w skali masowej nau- 

kowych zdobyczy do produkcji; 

— zabezpiecza harmonijny proces produkcyjny stosownie do zamierzeń 

rozwojowych; 

— zwiększa produkcję, wydajność pracy i obniża koszty jednostkowe. 

Zwierzęta w odpowiednim stadium rozwoju przemieszczane są do wła- 

ściwych obiektów, gdzie stosownie do danego cyklu wprowadza się od- 

powiednie zasady organizacji produkcji i pracy. 

W żywieniu zwierząt zastosuje się elementy samokarmienia oraz rac- 

jonalnego komponowania i dawkowania pasz. 

Najbardziej przekonywającym sposobem zainteresowania postępem rol- 

niczym jest usytuowanie zakładu na takim poziomie gospodarczym, nau- 

kowym i organizacyjnym, aby stanowił wzór — model dla gospodarstw 

rejonu, głównie wielkotowarowych. W przypadku zakładu Targoszyn 

przeznacza się na wzorcowe urządzenia zakładu około 20 mln zł. 

Zespół pracowników zakładu, WOPR i innych placówek opracował
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program rozwoju produkcji polowej pod kątem wysokiej towarowości 
oraz stworzenia maksymalnego zabezpieczenia w pasze objętościowe wy- 
sokiej obsady bydła: 100 szt. bydła na 100 ha. Mechanizacja prac polowych, 

jak również w hodowli, prowadzona jest pod kątem kompleksowej me- 

chanizacji i automatyzacji. 

Jeżeli na urządzenie nowych obiektów inwentarskich i mechanizację 

prac przeznacza się w skali zakładu i rejonu stosunkowo duże środki, to 

nie można nie zajmować się wyborem najbardziej racjonalnych zasad i kie- 
runków nakładów inwestycyjnych przynoszących optymalne efekty eko- 

nomiczne. Liczne analizy gospodarstw rolnych prowadzone przez Woje- 

wódzki Ośrodek Postępu Rolniczego wykazują, że bardzo rzadko uzyskuje 

się taką efektywność środków trwałych aby równała się stopie amorty- 

zacji, jak również taką rentowność kapitału, aby odpowiadała stopie pro- 

centowej. Dlatego też w zakładzie Targoszyn zastosuje się analizy tych 

problemów według następujących wzorów: 

7.100 

| С 

gdzie: E — efektywność ekonomiczna środków trwalych; Z — zysk; C — 

wartość środków trwałych, 

P + 100 

N 

gdzie: Ry — rentowność kapitału; P — przychód; N — nakład. 

Dla szerokiej praktyki produkcyjnej bardzo istotne będzie zwrócenie 

większej uwagi na pełniejsze wykorzystanie posiadanych środków trwa- 

łych, osiągnięcie EC>8 (przeciętna stopa amortyzacji) oraz racjonalne 

gospodarowanie środkami obrotowymi, aby Rx >> 8 (przeciętna stopa pro- 

centowa). | 

Zakład wówczas spełnia rolę ośrodka naukowego i postępu rolniczego, 

jeżeli jako całość stanowi wzór gospodarstwa, przykład praktycznego sto- 

sowania postępu rolniczego oraz badań naukowych, rozwiązujących pro- 

blemy przydatne dla rejonu, jeżeli wskazuje najbardziej ekonomiczne za- 

oraz Ry = 

sady gospodarowania. 

Na przykładzie zakładu Targoszyn stwierdziliśmy, że z całą konsek- 

wencją trzeba w rejonowych zakładach już w trakcie formułowania te- 

matu badań uzyskać odpowiedź co najmniej na trzy problemy: 

po pierwsze — co może dać rozwiązanie danego tematu dla wzro- 

stu produkcji i obniżenia kosztów jednostkowych; 

po drugie — w jakim terminie dany temat będzie ZaSOŃCZONY 

i wejdzie do produkcji; 

po trzecie — jakie będą koszty badania w poszczególnych fazach 

oraz wdrażania i co przyniesie gospodarce dane rozwiązanie.
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Podniesienie pracy rejonowych zakładów w skali krajowej w ogóle, 

zaś w naszym przypadku realizacja programu opracowanego przez zespół 

specjalistów rolnych dla zakładu Targoszyn, oprócz znacznych środków 
inwestycyjnych wymaga wzmożonych wysiłków organizacyjnych i nau- 
kowych. Oceniając wyniki prac rolniczych rejonowych zakładów doświad- 

czalnych oraz wskazując na ich dalszy rozwój, podkreślano na plenarnym 

zebraniu koordynacyjnym Wydziału V PAN, Rady Naukowo-Technicznej 

przy Ministrze Rolnictwa oraz Sekcji Rolnej Rady Głównej przy Ministrze 

Szkolnictwa Wyższego: „Słuszny jest kierunek proponowany przez więk- 

szość referentów, a polegający na tym, że rolnicze rejonowe zakłady do- 

świadczalne powinny być terenem zespołowych badań, prowadzonych 

przez pracowników naukowych instytutów i katedr. Tego typu prace 

będą zmierzać do wypróbowania w warunkach produkcyjnych zsumo- 

wanych wyników poszczególnych badań. Rzecz w tym, aby to realizować 

w praktyce”. I dalej: „instytuty naukowo-badawcze są zobowiązane kie- 

rować do odpowiednich rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych 

wyniki badań, wymagających przed ich przekazywaniem do praktyki 

sprawdzenia w warunkach danego regionu. Równocześnie instytuty zo- 

stały zobowiązane do zabezpieczenia w zakresie swej specjalności pomocy 

naukowej rejonowym zakładom doświadczalnym i innym placówkom 

naukowo-usługowym. W szczególności dotyczy to ustalania metodyki prac 

naukowo-badawczych, sprawowania nadzoru metodycznego nad pracami 

tych placówek, a także doszkalania personelu itp. Chodzi o to, aby zasady 

wspólnie ustalone były obecnie bardziej aktywnie realizowane." 

* * 

Organizacyjno-wdrożeniowa i społeczna działalność rejonowego zakła- 

du polega na wprowadzaniu i sprawdzaniu we własnym gospodarstwie 

najnowszych zdobyczy nauki, a następnie w sposób planowy i zorgani- 

zowany wdrażaniu do gospodarstw rolnych w zasięgu swojego działania. 

W tym celu organizowane są punkty oparcia bezpośrednio nadzorowane 

przez zakład Targoszyn. 

W woj. wrocławskim utworzono sieć punktów oparcia dla nauki i po- 

stępu rolniczego, Na ogólną liczbę 33 punktów oparcia 20 nadzoruje bez- 

pośrednio Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, 9 punktów — gospo- 

darstw Wyższa Szkoła Rolnicza oraz 5 punktów zakład Targoszyn. Z go- 

spodarstwami usytuowanymi jako punkty oparcia (patrz rys. 4) zakład 

10 Materiały z plenarnego zebrania koordynacyjnego Wydziału V PAN, Rady 

Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa i Sekcji Rolnej Rady Głównej przy 

Ministrze Szkolnictwa Wyższego — 31. I. 1964 r. Warszawa, 1964 r., str. 199.
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zawiera specjalną umowę określającą formy współdziałania i warunki 

wdrażania nowych rozwiązań do produkcji. 

Gospodarstwa — punkty oparcia traktowane są jako obiekty dla rejonu, 

spełniające rolę podrejonów w stosunku do zakładu w dziedzinie postępu 

rolniczego, | 
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Rys. 4. Rozmieszczenie punktów oparcia i badań naukowych (ujęcie 

zbiorcze) podległych RRZD Targoszyn 

Organizowane przez zakład Targoszyn punkty oparcia spełniają nastę- 

pujące funkcje: 

— organizują produkcję na.takim poziomie osiągnięć nauki, aby mogły 

stanowić ośrodki demonstracji racjonalnego gospodarowania. Pracownicy 

zakładu udzielają pomocy w ukierunkowaniu tych gospodarstw, udostęp- 

niają im wyniki własnych doświadczeń i innych oraz prowadzą poradnic- 

two i nadzór metodyczny nad wprowadzaniem nowych rozwiązań; 

— sytuowane są jako punkty upowszechniania postępu rolniczego 

i podnoszenia wiedzy kadry rolniczej. Organizują spotkania i seminaria 

oraz konsultacje na tematy rozwiązywane w danym gospodarstwie. Spot- 

kania te maja miejsce w okresie, gdy dany problem mozna praktycznie 

demonstrować;
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—- prowadzą doświadczenia terenowe z zakresu produkcji roślinnej 
pod nadzorem pracowników doświadczalnictwa terenowego. 

Liczba punktów oparcia dostosowana jest do możliwości kadrowych 
i materialnych zakładu. W miarę rozwoju zakładu Targoszyn liczba punk- 
tów oparcia będzie wzrastać. 

Przestrzega się zasady, aby gospodarstwa współdziałające na podanych 
wyżej zasadach traktowane były jako stałe punkty. 

Gospodarstwa — punkty oparcia w swoim zasięgu oddziałują na pozo- 

stałe jednostki państwowe, jak również okoliczne gospodarstwa chłopskie. 
Istnienie sieci punktów oparcia nie wyklucza oddziaływania przez za- 

kład bezpośrednio i pośrednio na pozostałe gospodarstwa. 

Wdrażanie łączy się integralnie z upowszechnianiem postępu rolni- 

czego. W tym przypadku RRZD posługuje się następującymi formami: 

a) prowadzenie demonstracji przedmiotowej nowych rozwiązań stoso- 

wanych we własnym gospodarstwie, w punktach oparcia i innych gospo- 

darstwach stanowiących przykład do naśladownictwa i powtórzeń; 

b) udostępnianie zainteresowanym dokumentacji technicznej i techno- 

logicznej, schematów, modeli, makiet itp., które przeszły odpowiednie 

próby i nadają się do stosowania; 

c) udostępnianie producentom rolnym instrukcji oraz indeksów no- 

wości rolniczych, określających zasady stosowania nowych rozwiązań 

w konkretnych warunkach produkcyjnych; 

d) prowadzenie poradnictwa przez pracowników zakładu oraz przez 

punkty oparcia specjalizujące się w wybranych działach i dziedzinach; 

e) publikacje, opracowania itp. na tematy interesujące producentów. 

Oprócz wymienionych form stosuje się propagandę wizualną (wysta- 

wy), słowną (pogadanki, szkolenia) z odpowiednimi grupami producentów 

i służby rolnej. Posługuje się również innymi dostępnymi formami zmie- 

rzającymi do zainteresowania producentów rolnych postępem rolniczym 

i zdobyczami nauki. 

W systemie upowszechniania nowszych zdobyczy postępu rolniczego 

stosuje się zasadę kompleksowego oddziaływania na zewnątrz. 

Działalność wdrożeniowa zakładu odnosi się głównie do tych proble- 

mów, które są najbardziej typowe dla danego rejonu, rzutują na wzrost 

produkcji rolnej i mają istotne znaczenie gospodarcze. Ogólnie można 

stwierdzić, że rejonowy zakład doświadczalny wówczas spełnia swoją rolę, 

gdy przyczynia się do rozwiązywania podstawowych problemów polityki 

rolnej w zasięgu swojego działania. Działalność naukowa nie może być 

traktowana w. oderwaniu od praktycznej działalności zmierzającej do 

zwiększenia produkcji rolnej oraz stwarzania materialnej i społecznej 

bazy socjalizacji wsi, Wszystkie formy i metody, które służą tym celom, 

powinny stanowić treść pracy rolniczych zakładów doświadczalnych.


