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Uwagi o miernikach klas9fikacji socjalist9czn9ch go3podarstw 
ro]nicz9ch wedlng typ6w produkc9jn9ch 

I 

W zakresie podzialu gospodarstw rolniczych na okreslone grupy z punktu 
widzenia ich wlasciwosci produkcyjnych wyst~pujq cz~sto nieporozumienia. 
Gdybysmy np. zebrali kilka monografii lub ,projekt6w gospodarczego urzqdze
nia socjalistycznych gospodarstw rolniczych i przeczytali z nich wnioski cha
rakteryzujqce nastawienia produkcyjne odnosnego gospodarstwa, to stwierdzi
libysmy prawie u kazdego autora inny poglqci chociazby nawet w obr~bie iden
tycznych warunk6w. Trafnosc zaliczenia gospodarstwa do okreslonej grupy 
uzalezniona jest u autor6w od zgodnosci miernik6w uzytych do tej klasyfikacji. 
Dotychczas ani jedno opracowanie w naszej literaturze powojennej nie rozpa
trywalo blizej tego zagadnienia. A sprawa ta staje si~ coraz bardziej aktualna 
i istotnie zywa dlatego, ze wprowadza sit; w zycie nowy system planowania pro
dukcji w socjalistycznych gospodarstwach rolniczych, post~pujq stale naprzod 
prace nad rozmieszczeniem produkcji rolniczej, a prowadzenie gospodarstw 
w oparciu o projekty gospodarczego urzqdzenia staje si~ masowe. 

Z dotychczasowych opracowan polskich i zagranicznych oswietlajqcych wy
mienione 'Zagadnienia wynika jasno, ze naukowe podstawy dla planowania 
w rolnictwie mozna stworzyc tylko wtedy, gdy b~dzie si~ uwzgl~dniac okrGgi 
produkcji rolniczej i typy produkcyjne gospodarstw. 

U nas w kraju stworzono juz hipotezy .granic poszczeg6lnych okr~g6w pro
dukcji rolniczej. Mniejsze lub wit;ksze okrt;gi wydziela si~ na podstawie r6znic 
wystt;pujqcych w warunkach produkcji rejonizowanego terenu. Ale jednak 
w ramach poszczeg6lnego okr~gu niespos6b jest w pelni wyeliminowac r6inic, 
j akie wyst~puj q w warunkach iprzyrodniczych (szczeg6lnie glebowych i struk
tury uzytk6w) i ekonorrticznych poszczeg6lnych gospodarstw. Dlatego tez za·
mierzony cel wlasciwego planowania i rozmieszczenia proc\ukcji rolniczej przy
puszczalnie mozna bt;dzie osiqgnqc w drodze ustalenia w kazdym okr~gu kil
ku typ6w gospodarstw, kt6rych struktura produkcji najbardziej odpowiadala
by danym warunkom. 

Zanim przejdziemy do om6wienia miernik6w klasyfikacji gospodarstw, 
ustosunkujemy si~ pobieznie do niekt6rych poj~c uzywanych cz~sto do synte
tycznej charakterystyki produkcji gospodarstwa. Chodzi tu mianowicie o kie
runek produkcji i system rolniczy. Jesli m6wimy o kierunku produkcji to 
przewaznie rozumiemy dzial (calq produkcj~ roslinnq, calq produkcj~ zwie-
rz~cq) lub gal~zie (zboza, okopowe, przemyslowe, bydlo, trzoda, owce, dr6b), 
kt6re przynoszq w gospodarstwie gl6wnq mast; produkcji towaroy.rej. Zas sy
stem rolniczy wskazuje na wewnt;trznq organizacjt; gospodarstwa, ze szczeg61-
nym uwzgl~dnieniem zespolu zabieg6w agrotechnicznych i zootechnicznych. 
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Z tymi dwoma poj~ciami würze si~ trzecie, a mianowicie poziom intensywno
sci produkcji. Wydaje si~ nam, ze wymienionych poj~c oddzielnie rozpatrywac 
nie mozna. Przeciez istnieje mi~dzy nimi tak bardzo scisly zwicizek. W gospo
darstwie rolniczym, moze bardziej niz gdzie indziej, wyst~puje najscislejsze 
powiqzanie wszystkich jego cz~sci skladowych, skutkiem czego zmiana kazde
go szczeg6lu znajduje oddzwi~k w calosci. Stqd tez wydaje si~ celowe w go
spodarce planowej z tych trzech poj~c utworzyc jedno, kt6re charakteryzowa
loby wlasnie w spos6b syntetyczny profil produkcyjny i technologiczny gospo
darstwa oraz poziom jego intensywnosci. Takim poj~ciem moze wi~c byc iyp 
produkcyjny gospodarstwa. Chodzi tu o to, aby znajqc typ produkcyjny go
spodarstwa mozna bylo zorientowac si~, w jakim nasileniu wyst~pujq wyz2j 
wymienione elemen ty. 

W tym rozumowaniu typ produkcyjny nalezaloby rozpatrywac r6wnolegle 
na dw6ch plaszczyznach: a) na plaszczyznie, nazwijmy, spolecznej, a wi~c je
go struktur~ produkcji towarowej z wyraznym zaakcentowaniem gl6wnej ga
l~zi towarowej; wytwarzanie bowiem masy towarowej jest podstawowym ce
lem, kt6ry przyswieca dzialalnosci produkcyjnej kazdego socjalistycznego go
spodarstwa rolniczego; i b) na plaszczyznie organizacyjnej czyli ustosunko
wania rozmiar~ dzial6w i gal~zi wytworczych oraz stopnia intensywnosci. Ma·
sa towarowa gospodarstwa, og6lnie rzecz biorqc, jest funkcjq jego wewn~trz
nej organizacji w zakresie uzytkowania ziemi, nakladu pracy oraz wielkosci 
i struktury podstawowych i obrotowych srodkow produkcji, a na~t~pnie sto
sowanych ,proces6w technologicznych. Struktura produkcji towarowej wyci
ska duze pi~tno na sposobie organizacji gospodarstwa. J esli chodzi o warunki 
produkcji typowych gospodarstw, to powinny byc one na tyle jednolite, aby 
znajc1c typ gospodarstwa, mozna bylo bez dalszych prac wyprowadzic szereg 
wniosk6w eo do jego nastawienia ,produkcyjnego, poziomu intensywnosci, sto
sowanych srodk6w produkcji itp. Obserwacje wielu dobrych gospodarstw 
pozwalajc1 przypuszczac; ze nawet bez specjalnych zabieg6w okreslone przy
rodnicze i gospodarcze warunki produkcji ksztaltujq odpowiedni typ gospo
darstwa. 

0 tych sprawach tylko wspominamy, czy sluszne jest nasze rozumowanic 
- trudno stwierdzic definitywnie. Nie wszyscy 'bowiem m6wiq i piszc1 w spo
s6b, ktory by m6gl przyj~ty 'byc przez wszystkich. Jednak wydaje nam si~, ze, 
czy przyjmie si~ typ produkcyjny, czy nie, jednak „kierunki" pozostanq. A wi~c 
sprawa miernikow jest aktualna. 

II 

Zakladamy, ze socj alistyczne gospodarstwa rolnicze mozna z gru bsza po -· 
dzielic na cztery zasadnicze grupy: o przewadze ,produkcji roslinnej, o przewa
dze produkcji zwierz~cej, o rownowadze mi~dzy produkcjq roslinnq i zwie
rz~cq oraz na gospodarstwa specjalne. Gospodarstw z przemyslem rolnym nie 
Wydzielamy w osobnq grup~, gdyz praktycznie rzecz biorqc obecnie zaklady 
Przemyslu rolnego znajdujqce si~ przy · gospodarstwach bardzo slabo si~ z ni-
mi WiqZq. 
. Przypuszczamy, ze moze ktos ten podzial gospodarstw zakwestionowac 
Wskazujqc na koniecznosc wielokierunkowego rozwoju. Jednak wysuwaJqC' 
go nie zamierzamy negowac faktu, ze nasze gospodarstwa rozwijajq si~ i po
·Winny si~ rozwijac w wielu kierunkach .. Uwazamy, ze w ramach wielokierun-' 
·kowego rozwoju istnieje i istniec powinna specjalizacja. Przeciez zasadniczo 
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nie ma takich gospodarstw (albo jest ich bardzo nieznaczna ilosc), kt6re by 
mialy wszystkie posiadane gal~zie rozwini~te do jednego poziomu. Tak pomy
slana wielostronnosc rozwoju bylaby prawdopodobnie sprzeczna ze stawianym 
jej celem i byc moze, ze w wielu wypadkach przyczynialaby si~ do zanizania 
procrukcji gospodarstwa jako calosci. Podzial pracy pomi~dzy gospodarstwami 
w dobrych zespolach PGR i specjalizacja sp6ldzielni produkcyjnych - dla 
wyzyskania warunk6w produkcji - upewniaj,r nas w tym prze'konaniu. 

Zaliczenie gospodarstwa do okreslonej grupy np. roslinnej nie odzwier
ciedla jeszcze jego oblicza produkcyjnego. Takie okreslenie jest za szerokie. 
W produkcji roslinnej mogq bowiem przewazac zboza, okopowe, przemyslowe 
itp. Dlatego tez trzeba zejsc nizej i dokonac podzialu gospodarstw w ramach 
poszczeg6lnych grup wedlug wlasnie typ6w procJu'kcyjnych. 

Tabela 1 

Zestawienie obsady bydia i owiec ·orqz powierzchni 

Nazwa 

gospodarstwa 

zaj~tej pod rosliny pastewne 

----------- ---- _ _, _____ _:__ ____ -,.:.. _____ ;__ __ _ 
Mienia 

· Glogowa 

Wyszob6r 

Raciniewo 

Birkenek 

29,8 

20,2 

19,6 

31,7 

41,0 

14,3 

16,0 

12,7 

13,0 

23,3 

11,2 

4,2 

14,1 

11,8 

6,5 

,, 
0,78 

1,30 

1,50 

0,63 

0,70 

dobre 

dobre 

dobre 

sJabe 

srednie 

Uwagi nasze ograniczamy tylko do om6wienia miernik6w sluzqcych do 
klasyfikacji gospodarstw wedlug typ6w powszechniej u nas wyst~pujc1cych, 
a wi~c gospodarstw rolnych i hodowlanych. Grup~ zas gospodarstw, ktore 
mozna nazwac gospodarstwami specjalnymi, jak ogrodniczo-sadownicze, pa
stwiskowe, z duzq iloscic1 w6d zagospodarowanych itp., wylc1czylismy z na~ 
szych rozwazan. Przy sposobnosci wspominamy, ze typizacjc1 przedsi<:biorstw 
warzywniczo-sadowniczych zajmuje si<: specjalista z dziedziny organizacji 
przedsü:biorstw ogrodniczych prof. N. Krusze. 

Przed przystc1pieniem do klasyfikacji gospodarstw wedlug typ6w ,produk
cyjnych nalezy zaszeregowac te gospodarstwa do odnosnych grup. Nasuwa si_~ 
wi~c pytanie: jakie kryterium przyjc1c do tego podzialu, albo tez, eo zadecyd_u
j e o tym, ze dane gospodarstwo nalezy zaliczyc do tej a nie innej grupy. Z pew
noscic1 w kazdym gospodarstwie decydujc1ce znaczenie b<:dzie miec stosu-nek 
mü:dzy produkcjc1 towarowc1, roslinnc1 i zwierz~cq. Czym wi~c zmierzyc ten 

, stosunek - - wartoscic1 pieni<:znc1 masy · towarowej z ·.poszczeg6lnych dzial6W, 
masq towarOWc\ z poszczeg6lnych dzial6w, wyrazonq w jednostkach natural ... 
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nych, pracc1 zuzytc1 w dzialach, ilosciq sztuk zwierzqt produkcyjnych utrzymy
wanych w danym gos-podarstwie lub powierzchniq roslin pastewnych w struk
turze uzytk6w gospodarstwa? Om6wimy kazde kryterium szczeg6lowiej , Ko
lejnosc omawiania odwr6cimy, a wi~c zaczniemy · od rozpatrywania powierzch
ni roslin pastewnych. 

Z tabeli 1 widac, ze wnioskowanie o udziale chowu zwierzqt w produkcji 
gospodarstwa na podstawie powierzchl].i roslin pastewnych jest niedokladne. 
Dokladnosc moze si~ zwi~kszac, ale tylko w miar~ ujednolicania warunk6w 
produkcji pasz w poszczeg6lnych gospodarstwach. Wiemy pTzeciez , ze w jed-· 
nych gospodarstwach znacznq cz~sc potrzebnych pasz pokrywa si~ z zasiew6w 
poplonowych, kt6re udajq si~, w innych zas „idzie" lucerna, a jeszcze w innych 
trzeba zasiewac powazne powierzchnie prawie wylqcznie mieszankami mo
tylkowych. Na og6l rzecz biorqc w gospodarstwach posiadajqcych gleby uro
dzajniejsze z mniejszej powierzchni mozna wyzywic wi~cej sztuk niz w go
spodarstwach o glebach slabszych. R6wniez w gospodarstwach na glebach s·lab
szych a posiadajqcych wyzszy procent naturalnych uzytk6w ziel0nych1 obsacia 
na jednostk~ :powierzchni roslin pastewnych b~dzie wyzsza niz w gospodar
stwach z niewielkim odsetkiem uzytk6w zielonych. 

' 
Z tych tez wzgl~d6w udzial roslin pastewnych, j ako kryteri mn do zalicze-

nia gospodarstwa do grupy o przewadze produkcji zwierz~cej lub roslinnej, 
o ile rozpatrujemy gospodarstwa w zblizonych warunkach produkcji , mozna 
uznac za orientacyjne. 

Liczba zwierzq•t produkcyjnych nie charakteryzuje dostatecznie przewagi 
jednego czy drugiego dzialu, gc'..yz nie uwzgl~dnia wydajnosci zwier2c4t. Co 
prawda wiele obserwacji pozwala przypuszczac, ze wydajnosc produkcji zwie
rz~cej wicrze si~ z wielkosciq ferm hodowlanych. Uwaza si~, ze im jest wi~ksza 
f erma, tym gospodarstwo bardziej stara si~ o zapewnienie bazy paszowej 
i piel~g.nacji, eo z kolei zapewnia wyzszq produkcyjnosc. Jednak tej sprawy 
jeszcze nie udowodniono. Gdybysmy wi~c przyj~li stosunkowo niewysokq ob
sad~ inwentarzem produkcyjnym o wysokiej wydajnosci i dobrym zywieniu, 
to zauwazylibysmy, ze ta hodowla moze wywierac duzy wplyw na gospodar
stwo. Produkty pochodzenia zwierz~cego mogq stanowic znaczny udzial w struk
turze produkcji gospodarstwa. Obornika otrzymuje si~ wprawdzie mniej , · ale 
wartosc jego jest duza. Jednoczesnie wlasna baza paszowa. nie moze byc zbyt 
ograniczona, musi bowiem zapewnic zwierz~tom odpowiednüi ilosc wartoscio
wej .karmy. 

Inaczej przedstawia ,si~ sprawa, jesli · duzej ilosci zwierzqt odpowiada 
niewysoka produkcja. Wydajnosc produkcji zwierz~cej moze byc slaba z powo
du niskiej wartosci hodowlanej poglowia lub zlego zywienia i piel~gnacji, I?a
tomiast ilosc zuzytych pasz, szczeg6lnie obj~tosciowych, b~dzie stosunkowo 
niemala. A wi~c bez wzgl~du na wydajnosc produkcji zwierzqcej, znaczna ilosc 
sztuk moze wywierac r6wniez dosc .silny wplyw na stosunek upraw. Ale to 
jeszcze nie wszystko. Bydlo, trzoda, owce i droh nie dostarczajc4 jedynie mleka, 
mi~sa, welny, jaj i innych, ale ponadto obornika, kt6ry sluzy dla zapew
nienia urodzajnosci gleby. Wprawdzie poglowie o niskiej wydajnosci i kiep
skim karmieniu daje stosunkowo mniej obornika i gorszej jakosci, aie znacz
nej liczbie zwierzc4t odpowiada jednak znaczna ilosc obornika. Rodzaj zas na
Wozenia si~ga gl~boko w organizacj~ gospodarstwa rolniczego. 

Z przedstawionego powyiej rozumowania wynika1 ie ani nizszej oosac;ly 
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zwierzqt, ani wyzszej nie mozna przyjmowac za kryterium podzialu, bez po
sluzenia si~ charakterystykan1i dodatkowymi. 

Okreslenie typu produkcyjnego za pomocq nakladu pracy ma swoje ujem
ne st rony. Zuzycie pracy na wytworzenie okreslonych produkt6w jest przeciez 
uzaleznione mi~dzy innymi od sposobu organizacji pracy i stopnia mechaniza
cji. A wi~c gospodarstwo, w kt6rym praca jest dobrze zorganizowana a stopicri 
mechanizacji w y soki , zuzyje znacznie mniej dni roboczych na wytworzen1e 
okreslonej ilosci produkt6w niz inne, w kt6rych wymienione elementy nie 
wystf;pujq. 

Por6wnanie w jednostkach naturalnych masy towarowej pochodzqcej od 
produkcji zwierz~cej i roslinnej praktycznego zastosowania m1ec nie moz2. 
Trudno jest bowiem w ramach jednego gospodarstwa ujqc to w jakies liczby. 
Nie mozna bowiem por6wnac kwintala zboza z kwintalem mleka, kwintal~ 
ziemniak6w z kwintalem mi~sa. . 

J ednak w ustosunkowaniu masy towarowej pochod2c1cej od produkcji 
zwierz~cej i roslinnej lezy miernik, kt6ry z dotychczas znanych nam wzgl~dnie 
najscislej wyraza wzajemne ustosunkowanie dzial6w w gospodarstwie. Jest 
nim produkcja towarowa z poszczeg6lnych dzial6w wyrazona w pieniqdzu. 
Daje t o bowiem moznosc por6wnania ze sobq poszczeg6lnych produkt6w towa
rowych. Zdajemy sobie spraw~, ze to kryterium jest moze pracochlonne, al'2 
jec-nak wzgl~dnie najscislejsze i wzgJ~dnie najprostsze. 

' 
Przy tym nasuwa si~ pytanie: jakie ceny przyjmowac äo obliczenia wartosci 

masy towarowej? Nie jest to bynajmniej sprawa oboj~tna. W rolnictwie, jak 
wiadomo, nie ma w praktyce jednolitego poziomu cen. Ceny na produkty rol
nicze nie tylko r6zniq si~ mi~dzy PGR a sp6ldzielniami produkcyjnymi, lecz 
wszystkie- one jednak w mniejszym lub wi~kszym stopniu odbiegajq od pro
porcji mil;dzy wartosciami tych produkt6w. Dlatego tez, gdy chcemy wycicl.g
nqc wlasciwe wnioski o strukturze produkcji towarowej gospodarstwa, musi
my za podstaw~ rachunku przyjmowac ceny jednolite. Wydaje si~, ze do te
go celu najodpowiedniejsze Sq ceny niezmienne. 

Poslugujqc si~ przy klasyfikacji wartosciq pieni~znq produkcji towarowej 
mozna wybrac jednq z dw6ch metod post~powania: 

1. Struktur~ procentowq wartosci masy towarowej calego gospodarstwa. 
Zakladamy, ze jesli wartosc masy towarowej danego dzialu np. produkcji zwi~
rz~cej przewyzsza przynajmniej 50% wartosci og6lnej, uwaza si~ ten dzial za 
przewazajqcy. J 

2. Stosunek bezwzgl~dnej wartosci masy towarowej danego dziaIU 
w przeliczeniu na 100 ha do tejze wartosci lecz przecie;tnej w danym okr~gu. 

O ile zalozylismy ceny niezmienne, to najlepszc:1 z tych metod post~po
wania okazuje si~ metoda pierwsza. Metoda ta najlepiej odzwierciedla ust?
sunkowanie si~ poszczeg6lnych dzial6w w gospodarstwie. J esli np. doch_od 
z produkcji zwierz~cej wynosi 60%, z roslinnej 40%, w6wczas mozemy powi~
dziec, ze przewaza produkcja zwierze;ca. Podobnie jasnej wymowy druga met?
da nie ma. Ponadto metoda druga, jest trudna na razie .do wprowadzenia 
w zycie. 

III 

Po zaszeregowaniu gospodarstwa do okreslonej grupy, mozna go na_stc::p
nie zaklasyfikowac do odnosnego typu produkcyjnego. Jakie wi~c kryteri~in 
przyjqc do zaszeregowania gospodarstwa do odnosnego typu? Og61:°ie mozna 
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stwierdzic, ze do okreslonego typu produkcyjnego z grupy gospodarstw o prze
wadze produkcji roslinnej mozna zaliczyc dane gospodarstwo w6wczas, gdy 
odpowiedni ziemiopl6d przekroczy okreslonq minimalnq granic~ w danych wa
runkach przyrodniczych w strukturze zasiew6w oraz masa towarowa pochJ
dzctca od niego ksztaltuje si~ r6wniez powyzej n1inimalnej granicy. Zatem jako 
kryteria mogq sluzyc: 

1) udzial poszczeg6lnych roslin w strukturze zasiew6w, 
2) produkcja towarowa netto poszczeg6lnych roslin. 
Struktura zasiew6w jest sroc-,kiem, za pomocq kt6rego gospodarstwo stwa

rza sobie warunki do realizacji ustalonego kierunku i rozwoju calego gospo
darstwa. Stqd tez istnieje niewqtpliwie scisla wsp6lzaleznosc pomi~dzy typern 
produkcyjnym gospodarstwa a jego strukturq zasiew6w. Mimo tego rozpatry
wanie tylko struktury zasiewow w oderwaniu od pozostalych miernik6w nie 
daloby mozliwosci zaszeregowania gospodarstwa do tego czy innego typu pro
dukcyjnego. Dwa gospodarstwa o jednak9wych warunkach produkcji i jedna
kowej strukturze zasiew6w mogq nalezec do r6znych typ6w. Moze byc bo
wiem r:6z-ne zuzycie otrzymanej produkcji. Jedno z nich, np. produkcj~ ziem
nia.k6w przeznaczy na sprzedaz, po zaspokojeniu najniezbE;dniejszych potrz :!b, 
a inne odwrotnie - przetwarza ziemniaki wewnqtrz gospodarstwa. 

Tabela 2 

Analiza zb6z i okopowych w dw6ch gospodarstwach 

Wyszczeg6lnienie Birkenek Strzekocin 

I. Udzial w strukturze zasiew6w: 
a) zb6z 4'5,3 52,2 
b) okopowych 20,4 18,9 

II. Produkcja globalna na 100 ha ziemi ornej: 
a) zb6.z (q) 801 964 

b) okopowych (q) 5097 4841 

III. Towarowosc netto w procentach: 
a) zb6.z. 53,5 13,7 

b) okopowych 29,l 63,2 

IV. Produkcja towarowa zywca na 100 ha uzytk6w rolnych 
wq 70,1 8,8 

V. Produkcja towarowa mleka na 100 ha: uzytk6w rolnych 
w tys. litr6w 19,8 32,7 

VI. Obsada inwentarzem zywym produkcyjnym w sztukach 
duzych 49,3 37,4 

· Z tabeli 2 wynika, ze struktura zasiew6w jako miernik klasyfikacji pozo
staje konieczna, ale przestaje byc „Nystarczajqca, jesli si~ wezmie pod uwag~ 
Wewn~trzne zuzycie i wysokosc produkcji. Dodatkowym miernikiem n1usi wi~c 
byc towarowosc zie-mioplod6w. Majqc bowiem ria uwadze tylko procentowy 
udzial roslin w strukturze zasiew6w, moglibysmy uznac, ze gospodarstwo 
Strz~kocin jest gospodarstwem raczej zbozowym, a gospodarstwo Birken2k 
- przypuszczalnie okopo_wym. Jednak patrzqc na towarowosc zdanie nasze 
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Tabela 3 
Mierniki klasyfikacji gospodarstw wedlug typ6w 

Dzialy i gal~zie 

wytw6rcze 

1. Produkcja 
roslinna 
1) zboza 
2) okopowe 
a) ziemniaki 
b) buraki cuk• 
c) pastewne 

3) strqczk. na z. 
4) oleiste 
5) pastewne 
6) inne upr. 

Razem 

II . Produkcja 
zwierz~ca 

1) bydlo 
2) trzoda 
3) owce 
4) dr6b 

Razem 

Og61em 

Og6lna 
charakterystyka 
gospodarstw 

ha 
1) uzytki rolne % 

w tym: grun ty 
orne % 
sady 
lc}ki 
pastwiska 

2) gleby w %, 
w tym: dobre 

srednie 
slabe 

Poledno Rozniaty Gl6wczyce Celbowo 

1 

V 
rf) 

CC 
N 

CC ... =~ 
...:.:3 
E -o 
V) 3 

· o C , 

-u 
'<./) 

0 
3 
0 ... 
CO 

3 
0 -

1 
..:,:: 
::, 

"'Cl 
0 
r-.~ 
C. . 
CO r-. 
... a:, ::, = 
- 0 

..:,:: -::, 
r-. · - ·----rf) C.) 

1 

V 
'J) 

CO 
N 

a:, ... 
::, ~ -..:,:: 3 
E -o 
V) 3 

~ 

-u 
'<./) 

0 
3 
0 
r-. 
a:, 
3 
0 -

1 

V .... 
rf) 

CC 
N 

CO ... =~ -..:,::3 
E -o 
V) 3 

~ 

-u 
'<./) 

0 
3 
0 ... 
t:1:1 

3 
0 -

1 

V ·-cn 
CO 
N 

a:, .... 
::,~ -..:,:: 3 
E -o 
V) 3 

o-Q. 

-u 
'(f) 

0 
3 
0 ... 
et, 

3 
0 -- - - --------------------'-------

45,5 67,3 
14,5 49,8 

5,4 18,l 
5,6 100,0 
3,5 -
9,6 !27,l 
4,5 96,8 

15,3 -

10,6 95,0 

32,4 
27,5 

2,4 
25,l 

51,5 15,0 9,7 
18,5 68,5 34,2 
3,6 -

12,2 100 

2,7 -
2,4 5,5 130 
4,9 10,0 941 
- 13,l -

342 

0,8 
19,5 

13,4 1,4 70,3 6,0 

45,2 34,4 20,3 
25,5 9,0 7,9 
16,3 - -

2,0 100,0 7,9 

7.2 - -
3,5 33,1 1,2 
5,8 97,0 12,8 

20,0 -

54,0 67,9 
14,2 42,3 
9,7 66,4 
1,1 100,0 
3,4 -
3,5 23,0 
6, l 98,0 

21,0 -

1,2 -

38,3 
13,6 
11,4 

2,2 

1,5 
19,0 

---- - ------- - -- - ---
100 

11,9 
2,9 
7,7 

22 ,5 

541,0 
100,0 

80,7 
0,3 

I 5,3 
3,7 

100,0 
1,4 

92,9 
5,7 

80,6 100,0 

11,3 
6,5 
1,6 

19,4 

100,0 

15,2 
0,9 

11,0 

33.I 

401,0 
100,0 

86,3 
0,8 
8,5 
4,4 

100,0 
35,2 
38,2 
26,6 

70,3 100,0 1 - 43,2 100,0 

13,6 
10,2 

5,0 
0,9 

31,9 
9,4 

33,0 
23,8 

----- - -

22,3 
1,3 

- 72,4 

20,l 
7,5 

- --
~9,7 j 41,3 56,8 23,6 27,6 

1ofo-- --- -10-0-,0- ---- 100,0 

289,0 
100,0 

82,8 

10,0 
7,2 

100,0 

77,2 
22,8 

656,0 
100,0 

89,9 

6,2 
3,9 

100,0 
11,5 
38,5 
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musimy szybko zmienic. Gospodarstwo Birkenek ma wyzszct produkcj~ zb6z 
i wy_zszci towarowosc. Skoro wi~c nieznacznemu rozmiarowi uprawy zb6z to
warzyszy wzgl~dnie wysoka produkcja globalna i towarowosc, moze to swiad
czyc, z-e zboza w danym gospodarstwie Scl otaczane szczeg6lnq opiekq, ze sieje 
si~ je w leP,szych stanowiskach, lepiej nawozi, uprawia i piel~gnuje. Przez ' to 
samo znaczenie ich w gospodarstwie jest wi~'ksze niz by to wynikalo z prze
znaczonego dla nich arealu, a wplyw na pozostale gal~zie silniej szy. Moze si~ 
tez zdarzac, ze gospodarstwo nie troszczy 5i~ zbytnio o zboza , ale za to warunki 
przyrodnicze Scl sprzyjajqce. 

Widzimy wi~c z tego, ze w ostatecznym rachunku klasyfikacja gospo
c.arstw powinna byc przeprowadzona na podstawie towarowosci ziemioplod6w, 
zatem wedlug wartosci produkcji towarowej. 

Jesli zas chodzi o klasyfikacj~ gospodarstw o przewadze produkcji zwie
rz~cej, to tez nie mozna przyjqc proporcji mi~dzy ilosciq sztuk poszczeg6lnych 
gatunk6w zwierzqt produkcyjnych. Zbyteczne jest dowodzic jak dalece podob
ny spos6b post~powania jest niedokladny. Majqc zas istotnq wartosc produkcji 
towarowej, wystarczy oznaczyc, jaki udzial procentowy biorq w niej produk ty 
pochodzqce od poszczeg6lnych gatunk6w zwierzctt, azeby w spos6b mozliwie 
scisly wyrazic wzajemne ustosunkowanie poszczeg6lnych gal~zi wytw6rczych. 

Przypominamy, ze masa towarowa wyraza si~ ilosciq produkt6w sprzeda
nych przez gospodarstwo na rynek w ramach dostaw obowiqzkowych, ponad
planowych i wolnej sprzedazy. Oczywiscie, przy obliczeniach nie mozna poslu
giwac si~ masq towarowq brutto, lecz musi byc koniecznie brana pod uwagG 
masa towarowa netto. Przez mas~ towarowq netto rozumiemy tq wielkosc, 
ktoni otrzymamy pod odj~ciu od liczby produkt6w sprzedanych, liczb~ pro
dukt6w zakupionych, np. pasz, ziarna siewnego itp. Zdarzajq si~ cz~sto takie 
wypadki, szczeg6lnie w PGR, ze masa towarowa brutto jest wysoka, gdyz gn
spodarstwo najpierw sprzedalo np. zboze, a p6zniej z kolei zakupilo pasze. 
Obliczajqc mas~ towarowq produkcji zwierz~cej trzeba uwzglGdnic, aby zwi~k
s_zanie masy towarowej nie odbywalo si~ kosztem zrnniejszania stada normal
nie utrzymywanego w gospodarstwie. 

A teraz spr6bujmy, zgodnie z przyj~tym rozumowaniem, zaszeregowac go
spodarstwa do odpowiednich typ6w. Ze wzgl~du na to, ze celem opracowania 
jest pokazanie metody, wybralismy tylko 4 gospodarstwa sposr6d rozpatrywa-: 
nych 36. Kazde z wybranych gospodarstw nalezy do innego typu. 

Podzial na gospodarstwa o przewazajqcym dziale procukcji rcslinnej lub. 
zwierz~cej, a takze na takie, w kt6rych mi~dzy tymi dzialami zachocrz;i r6wno
waga, przeprowadzamy w zasadzie na podstawie udzialu wartosc1 produkcji 
towarowej z obu tych dzial6w w og6lnej wartosci produkcji towarowej gospo
darstwa. O ile procenty wartosci produkcji towarowej roslinnej i zwierz~cej 
Sq jednakowe lub slabo si~ r6znicl (najwyzej o kilka procent) uznajemy robo
czo, ze dane gospodarstwo nalezy do grupy gospodarstw o r6wnowadze mi~dzy 
produkcjq roslinnq i zwierz~cq. O ile przewaza wyraznie produkcja roslinn3, 
odpowiednie gospodarstwo zaliczamy do grupy o przewadze produkcji roslin-

. nej, o ile zwierz~ca - to do grupy o przewadze produkcji zwierz~cej. 

Z przedstawionej tabeli 3 mozna wnioskowac, ze gospodarstwo Poledno 
stanowi typ zbozowo ... buraczany, Rozniaty jest gospodarstwem przemyslowym, 
Gl6wczyce - mleczno-mi~snym, a Celbowo - zbozowym. 

Wychodzqc z odpowiedniego kojarzenia gal~zi produkcji wewnqtrz gosp0-
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darstwa , nalezy przypuszczac, ze w warunkach polskiego rolnictwa mozna si~ 
spotkac z nast~pujqcymi typami: 

a) w grupie gospoC:arstw o przewadze produkcji roslinnej: okopowo-bura
czany, okopowo-ziemniaczany, zbozowy, okopowo-zbozowy(?), przemyslowy, 
okopowo-przemyslowy, zbozowo-przemyslowy. 

b) w grupie gospodarstw o r6wnowadze mi~dzy produkcjq roslinnq i zwie
rz~cq : przypuszczac nalezy, ze w tej grupie b~dzie stosunkowo najmniej go
spodarstw lecz r6znorodnosc typ6w moze byc bardzo duza. B~dcl to typy: zbo
zowo-mleczny, okopowo-mleczny, okopowo-mi~sny, okopowo-welnisty, zbozo
wo-welnisty, przemyslowo-mleczny, przemyslowo-1ni~sny itp. 

c) w grupie gospodarstw o przewadze produkcji zwierz~cej: mleczny, mlecz
no-mi~sny, owczarski, drobiarski , mi~sno-drobiarski, owczarsko-mi~sny. 

Przedstawione przez nas mierniki , a raczej kryteria, nie Sq jeszcze w pelni 
wystarczajqce. Uwazamy jednak, ze po ustaleniu typ6w na podstawie struktu
ry wartosci produkcji towarowej, rozporzqdzajqc wi~kszq liczebnosciq gospo
darstw, mozna b~dzie ustalic mierniki wyrazone w jednostkach naturalnych 
bezwzgl~dnych. Oczywiscie przy tym trzeba b~dzie uwzgl~dnic okr~gi produk
cji rolniczej. Takie mierniki w jednostkach naturalnych Sq w naszej gospodar
ce rolniczej niezb~dnie potrzebne. 


