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J eszcze w sprawie projektowania gospodarczego urzctdzenia 
socjalistgcznego gospodarstwa rolnego 

W odpowiedzi inz. B. 

W wypowiedz1 s"1'ojej zajm~ si~ dwi~ma 
sprawami: 

I - dyskusjq z B . Skladzinskim w ZWiqZ
ku z jego krytyk~ poglqd6w wyrazonych 
W naszym artykule pt. ,,Od czego za
czqc przy sporzqdzaniu szkicowego pro
jektu gospodarczego urzqdzenia gospo-

. 1 B. S k l a d z i n s k i: 0 wlasciwosc 
~etody organizacji gospodarstw. Na marginef1e artykulu R. Manteuffla , L. Lew~ndowskiego 
n .T. Rychlika. ,.PostE:PY Nauk Rolniczych" 

r 6/1955. 

Sklad1zinskiemu 1 

darstwa" opublikowanym w numerze 
4/1955 „Postc,;:p6w Nauk Rolniczych", 

II - sprawq plodozmian6w kombinowa
nych poruszonq przez B. Skladzinskiego 
w jego artykule. 

I 

W pierwszej czc,;:sci aTtykulu om6wic,;: je
dynie sprawy wazniejsze sposr6d spraw 
poruszonych przez inz. B. Skladzinskiego, 
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pomijaj 9c zarzuty drobniejsze oraz pogl9-
dy wyrazone przez autora artykulu w 
sprawach, kt6rych my nie · omawialismy w 
naszym artykule. 

Zaczn~ od wyjasnienia tego co rozu
miemy pod okresleniem „od czego zacz9c". 
Chodzi nam mianowicie o to, co si~ bie
r z,e z.a punkt wyjscia przy proij,ektowaniu. 
St9d tez pochodz9 nazwy poszczeg6lnych 
„metod" oraz sposob6w opisywanych 
przez nas. Poza tym uwazamy, ze w pro
jektowaniu gospodarczego urz9dzenia ist
nieje wlasdwie tylko jedna podstawowa 
metodyka. Mozna j9 nazwac metod9 „kom
pleksow9", czy tez metod9 opartc1 o r6w
nowag~ produkcji, czy wreszcie metod9 
zawieraj 9c9 wszystkie elementy organiza
cji gospodarstwa-jest to oboj~tne. Chodzi 
jedr.ak o to, ze polega ona na doprowa
dzeniu do r6wnowagi trzech podstawo
wych bilans6w: bilansu nawozenia, bi
lansu pasz oraz bilansu sily roboczej. 
I dlatego mozna by si~ zastanowic nad 
tym, czy to co nazwalismy · ,,metodami" 
nie nalezaloby moze. nazwac „technik9", 
,r'punktem wyjscia", czy moze jeszcze ina
czej. Stanowczo wszyscy szafujemy bez
trosko okresleniem „metoda". 

Niezaleznie jednak od tego jak to na
zwac istnieje koniecznosc jakiegos „za
cz~cia" . Chodzi bowiem o to, ze w6wczas 
gdy nie mozna · sobie pozwolic na b. dlu
gie studia nad reorganizowanym gospo
darstwem, na powolne „nasi9kanie" jego 
mozliwosciami, a gdy trzeba mozliwie 
pr~dko sporz9dzic szkicowy, czyli wst~p
ny projekt, konieczne jest poslugiwanie 
si~ jak9s „technik9", kt6ra ulatwi dalsz9 
prac~, wykonywan9 oczywiscie w opar
ciu o ow9 jedn9 jedynie sluszn9 metod~. 

Przechodz9c teraz do odpowiedzi inz. 
B. Skladzinskiemu stwierdzamy, ze przy 
ilustrowaniu biegu mysli · organizatora 
mielismy oczywiscie na mysli jednego 
i tego samego czlowieka, gdyz w6wczas, 
gdy b~dzie ich dw6ch, to decyzje mogc4 
byc r6zne. ChodzHo nam o pokazanie, ze 
jesli ten sam czlowiek b~dzie poslugiwal 
si~ r6zn9 „technik9", ale b~dzie mial ten 
sam pogl9d na sprawy rolnicze, · a · wi~c 

decyzje b~dq te same1 to i wynik musi 
byc ten sam. 

Nie mozemy si~ zgodzic z autorem arty
kulu, ze pierwsza „metoda" (technika) 
prowadzi do niewykorzystania wszystkich 
mozliwosci w stosunku do . prod.ukcji . 
zwierz~cej. Ustalenie minimalnej obsady 
inwentarza produkcyjnego, w6wczas . gdy 
wychodzimy z niezb~dnej (minimalnej) 
ilosci obornika, jest jedynie pierwszym 
etapem. Gdyby si~ okazalo, ze istnieje 
moznosc obnizenia obszaru roslin towaro
wy ch, a natomiast istnieje pot:rzeba pro
dukowaniä wi~kszej ilosci artykul6w 
zwierz~cych, przy czym jednoczesnie mo
zli we jest ilosciowe zwi~kszenie wielko".' 
sei stada, w6wczas mozna wzgl~dnie na
lezy zwi~kszyc ilosc inwentarza produk
cyjnego. 0 tym jednak musi m. in . po
wiedziec wielkosc zapotrzebowania na 
poszczeg61ne artykuly rolnicze. Nie mo
zemy wi~c zgodzic si~ z B. Skladzinskim 
by nie liczyc si~ z „zapotrzebowaniem", 
a wi~c by nie liczyc si~ z zalozeniami 
planowymi. 

Natomiast wydaje si~ nam w 9tpliwe, czy 
mozna zaczynac od ustalenia ilosci pasz, 
jakie moze dac gospodarstwo, nie biorc}<;: 
pod uwag~ zadan w zakresie produkcji 
towarowej. Przeciez kazde gospodarstwo 
mozna tak zorganizowac, ze nie b~dzie ono 
dawalo ani kwintala roslinnej produikcji 
towarowej: cala produkcja roslinna zosta
nie iprzerobiona w gospodarstwie na arty
kuly zwierz~ce. Gdziez wi~c ma byc owa 
granica, kt6ra powie ile ma ibyc roslin .pa
stewnych a ile towarowych, jesli „zapo
trze·bowanie" ma nie byc brane ,pod 
uwag~. 

Zresztq przeciez organizuje gospodars
two czlowiek a nie „metoda", a tym bar
dziej „technika". Zar6wno metoda jak 
i technika ulatwia lub utrudnia · ale riie 
moze doprowadzic do r6znych wynik6W 
bez woli czlowieka, kt6ry si~ nimi poslu
guj e. 

Ta „metoda", riazwijmy juz jc4 „techni
kq", proponowana przez inz . . Skladzin~ 
skiego stawia za I)unkt wyjscia produkcj~ 
zwierz~c9 (bo pasze to przeciez nie arty~ 
kul towarowy) i do tego maik:syma[nij. 
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Ot6z, czy · byloby sluszne, by wszystkie 
. nasze socjalistyczne gospodarstwa (sp6l
dzielnie, gospodarstwa panstwowe) dawa
,ly maksymalmi produkcj~ zwierz~cq, 
wzgl~dnie wylqcznie produkcj~ zwierz~cq 
i czy to byloby wykonalne w naszych wa
runkach ze wzgl~du na niskie poglowie 
zwierzqt gospodarskich i na powolny jego 
wzrost w · skali panstwa? 

, Czy mozna tez realnie planowac wiel
kosc produkcji roslinnej, a zatem i ilosc 
pasz wlasnej produkcji, jesli nie zalozy
my takiego czy innego poziomu nawoze
nia organicznego (nawozy zwierz~ce oraz 
nawozy zielone)? Chyba, ze posiadamy 
nawozy zwierz~ce w nadmiarze, a wi~c 
chyba, ze nie wplywajq one na poziom 
plon6w, eo w naszych warunkach jest 
niezgodne z rzeczywistosciq . 

Wreszcie ostatnie w tej sprawie: nie 
uwazamy, by kt6rekolwiek z owych 
„wyjsc", a wi~c albo wyjscie od produkcji 
roslinnej albo od zwierz~cej bylo „lepsze" 
w tym sensie, by dawalo Iepsze wyniki. 
Chodzi tu raczej o wygod~ i szybkosc pra
cy w r6znych warunkach. 

Natomiast - jedynie w imi~ slusznosci 
- wydaje si~ nam, ze jesli punktem wyj
scia jest moznosc okreslenia plon6w ro
slin polowych poprzez ustalenie (w pier
wszym etapie) wielkosci nawozenia w 
og6Ie, a organicznego w szczeg6lnosci, to 
ten punkt wyjscia nalezy nazwac wyjs
ciem od produkcji roslinnej. 

Jesli natomiast punktem wyjscia jest 
szukanie wszelkich mozliwosci produkcji 
Pasz dla_ ustalenia maksymalnej produkcji 
zwierz~cej - to ten punkt' wyjscia nalezy 
nazwac wyjsciem od produkcji zwierz~
cej. 

II 

Druga sprawa to nasz punkt widzenia na 
Zmianowania kombinowane. 

Wydaje si~ nam, ze stosowanie ich w 
gospodarstwach socjalistycznych byloby 
uzasadnione, gdyby ich zastosowanie po
zwalalo na spelnienie dw6ch cel6w, a mia
nowicie danie moznosci powi~kszania po
l~ obsiewanego tq samq roslinq, oraz da
nie moznosci zmieniania obszaru poszcze-

g6Inych roslin bez zmiany granic p61 
i przewracania calej gospodarki polowej . 

Przy ocenie pod tym wzgl~dem zmiano
wan .kombinowanych sprawct zasadniczq 
jest to, czy granice mi~dzy r6znymi rosli
nami w samym polu b~dct stale czy tez 
zmienne. 

1. J~sli granice -mi~dzy roslinami w tym 
samym polu Sq stale, w6wczas zmianowa
nie sprowadza si~ do zmianowania gru
powego1. Jedynq zaletq zmianowania 
kombinowanego bylaby w6wczas moznosc 
dwukrotnego zwi~kszenia obszaru obsia
nego. tct samc1 roslinct, jesli w tym samyrn 
polu na sctsiadujqcych ze sobct cz~sciach 
wypadrni te same rosliny, 

Niestety jednak w naszych warunkach 
rzadko bywa tak, by dwa Sqsiednie pola, 
Iub dwie cz~sci pola b . duzego, bo prze
kraczajqcego w prak'tyce chyba 100 ha, 
nie byly oddzielone naturalnymi granica
mi. Wtedy ta jedyna korzysc przestaje 
byc korzyscic}, poniewaz i tak poszczeg61-
ne cz~sci tego nowego d wa razy wi~ksze
go pola (lub lanu) muszq byc oddzielnie 
uprawiane . 

2. Jesli natomiast granice mi~dzy po
szczeg6lnymi cz~sciami pola b~dct zmien
ne, tak ze z roku na rok cz~sci poszcze
g6lnego pola b~dcl coraz to innej wielkos
ci, w6wczas powstaje niebezpieczenstwo 
r6znego nawozenia poszczeg6Inych kawal
k6w owych duzych pol, oraz niebezpie
czenstwo r6znego wplywu r6znych roslin 
na stan kultury i urodzajnosci poszcze
g6lnych p61. Nastqpi tak zwana pstroka
cizna p61. 

W warunkach gospodarki kapitalistycz
nej nieplanowej istnieje moze wi~ksza 
moznosc wyr6wnania ujemnych skutk6w 
niejednakowego nawozenia i niejednako
wych stanowisk przez „wyr6wnanie" na
wozenia drogq doraznego okazyjnego do
kupywania obo1rnilka, nawoz6w mineral
nych i innych. Lecz i tarn jest to trudne, 
wymaga b. wytrawnego kierownika gospo
darstwa oraz tego, by pozostawal on przez 

1 Do zmianowania wchodzq nie konkretne 
rosliny, lecz grupy roslin wymagajqcych podob
nych warunk6w i pozostawiajqcych pole w po
dobnym stanie. 
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dlugie lata w tym samym gospodarstwie. 
Korzysc natomiast z sqsiadowania tych 
samych roslin jest i w tych warunkach 
w gospodarstwie duzym b. problematy
czna. 

3. Gdyby nawet w zupelnie wyjqtko
wych okolicznosciach jedno z owych 
dw6ch lub trzech p61, lub nawet wszyst
kie stanowily jednolity nie pocü:~ty droga
mi, rowami, enklawami, gatunkami gleb 
itd. obszar, to i tak korzysci, jakie wyni
kalyby z pracy na wi~kszych obszarach, 
bylyby niewielkie. Co rok bowiem na 
owych podw6jnej wielkosci kwalkach p61 
znalazlyby si~ inne rosliny, a wi~c co rok -
bylby obnizony inny szczyt zapotrzebowa-

nia pracy, kt6ry przypadnie dla kazdej ro
sliny w innym czasie. Np. szczyt dla oko
powych to kopanie, dla zb6.z - zniwa, dla 
pastewnych - sianokosy, a wi~c nie wply
n~loby to na moznosc obnizenia wielkosci 
zalogi w gospodarstwie. 

iCzy wi~c tak czy inaczej nie widzimy 
przewagi zmianowan kombinowanych nad 
zmianowaniami grupowymi w du.zym go
spodarstwie socjalistycznym. Przeciwnie, 
widzimy powazne niebezipieczenstwo na
skutek ich stosowania doprowadzenia do 
wspomnianej ipstrokacizny p61 oraz nie
bezpieczenstwo dezorganizacji gospodar
ki polowej przy niestety wcic}z jeszcze cz~
stej zmianie kierownik6w gospodarstw. 


