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1. Wprowadzenie 
  

Rozpatrując postawiony problem rozwoju techniki rolniczej, należy wziąć pod 

uwagę dwa zasadnicze aspekty uznawane powszechnie w opiniach formułowanych 

powszechnie w kraju i za granicą. 

Pierwszy dotyczy ekonomiki mechanizacji rolnictwa i opłacalności inwestycji 

mechanizacyjnych i związanych z tym kosztów eksploatacji maszyn. Zdaniem Don- 

nella [10], zysk całego gospodarstwa powinien być najważniejszym kryterium oceny 

całego parku maszyn, co oznacza, że poszczególne maszyny mogą pracować, gene- 

rując koszty inne niż minimalne. Dlatego też dobre zarządzanie maszynami wymaga 

takiego dostosowania parku maszyn i wykonywanych przy jego pomocy poszczegól- 

nych zabiegów, aby całkowite efekty użytkowania tego parku przynosiły największe 

zyski przedsiębiorstwu rolnemu. Jednak w praktyce wiele maszyn w gospodarstwach 

pracuje nadal głównie ze względu na tradycje, dla przyjemności, lub nawet dla 

lepszego samopoczucia użytkownika, natomiast sukces przedsiębiorstwa rolnego jako 

jednego z wielu jednostek produkcyjno-towarowych na rynku zależy od właściwego 

traktowania maszyn pojmowanych wyłącznie jako narzędzia — środki produkcji, 

które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej przynoszącej zysk. 

Ekonomiczny problem zakupu i użytkowania maszyn rolniczych w kraju stał się 

szczególnie doniosły w wyniku wprowadzenia zasad gospodarki rynkowej, co spowo- 

dowało załamanie ekonomiczne krajowego rolnictwa, ograniczenie zdolności akumu- 

lacji gospodarstw rolnych oraz kryzys przemysłu maszyn rolniczych [30, 31]. Pro- 

blemy ekonomiczne nie mogą być jednak jedynymi kryteriami oceny racjonalności 

wyposażenia i modernizacji gospodarstw rolnych w środki techniki rolniczej dlatego,
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że środki te są nośnikami postępu technicznego, którego całokształt efektów niełatwo 
zwymiarować i ocenić. 

Jak podkreśla Chancellor*, istnieje obiektywna potrzeba przekazywania, utrwa- 
lania i kreowania wielkiego obrazu techniki rolniczej jako znaczącego przyczynka do 
rozwoju cywilizacji. Opinię tę potwierdzają współcześnie obserwowane w Polsce i 
na świecie trendy uprzemysławiania technologii produkcji rolnych [34], decydują- 
cych często o jakości produktów i możliwościach ich sprzedaży, a więc o powodzeniu 
działalności przedsiębiorstwa rolnego. Takie trendy rozwojowe wymuszają na zarzą- 
dzających zakup nowoczesnych, bardzo wydajnych, lecz bardzo drogich maszyn, co 
powoduje określone konsekwencje ekonomiczne dla gospodarstw rolnych. Powsta- 
jące na skutek tego w wielu krajach europejskich, na świecie oraz ostatnio w Polsce 
problemy z ograniczeniem popytu na maszyny rolnicze powodują przeszkody w 

rozwoju przemysłu maszyn rolniczych. Obie strony, zarówno rolnicy, jak i producenci 
maszyn, poszukują rozwiązań w celu uzdrowienia tej sytuacji. 

Wydaje się, że w rozwiązywaniu sformułowanych wyżej problemów, udział 
sektora publicznego reprezentowanego przez organizacje krajowe i międzynaro- 
dowe powinien być znaczący, z korzyścią dla agrobiznesu i gospodarek posz- 

czególnych krajów, w tym także i Polski. Wzajemna współpraca nauki, przemysłu 
I rolnictwa wydaje się być jedynym skutecznym panaceum na bariery hamujące 
postęp w unowocześnianiu rolnictwa w kraju oraz w skutecznym pokonywaniu 
trudności rozwojowych przez rodzimy przemysł produkcji technicznych środków 
dla rolnictwa. 

W związku z powyższym analizowany w artykule problem na podstawie prze- 
glądu opinii przedstawicieli znaczących organizacji międzynarodowych techniki 

rolniczej, a także organizacji poszczególnych krajów, skonfrontowany z działaniami 
w tej sferze w Polsce, jest zasadny dla rozwiązania istotnych problemów ważnych 
dla krajowego rolnictwa, przemysłu środków techniki rolniczej i sfery naukowo-ba- 
dawczej z tym związanej. 

  

* Glos w dyskusji w: Boru Douthwaite and Mark Bell, Increasing the Impact of Agricultural 
Engineering in Developing Countries, maszynopis opublikowany w sieci Internet przez 
mailservera zarządzającego listą uczestników grupy dyskusyjnej AGENG-L, 20.02.1998.
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2. Możliwości rozwiązań ze strony przemysłu środków 
techniki rolniczej na rzecz racjonalizacji mechanizacji 

produkcji w gospodarstwach rolnych 
  

Clarck* w pakiecie zaleceń dla restytucji sektora publicznego techniki rolniczej 

skupia się na indywidualnych potrzebach fabryki i wymienia wszystkie ważne 

elementy, które mogą się przyczynić do rozwoju firmy i sprzedaży jej produktów, a 

wśród nich: identyfikację produktów (badanie rynku), identyfikację niezbędnych 

inwestycji dla wytworzenia produktu, doradztwo w produkcji, w analizach prze- 

pływów gotówki, w określeniu i przygotowaniu komercyjnych ścieżek kredytowych, 
w zaplanowaniu łańcucha dostawców oraz doradztwo we wszelkich innych sferach 

kształtujących produkt i rynek. Przedstawiciele reprezentujący International Rice 
Research Institiute (IRRI) potwierdzają skuteczność programu wspierania i konsul- 
tingu przemysłu opartego na strategii Clarcka. Ich zdaniem program ten był skiero- 
wany do fabryk i okazał się najbardziej skutecznym przedsięwzięciem realizowanym 

kiedykolwiek w technice rolniczej w krajach rozwijających się. Podkreśla się jednak, 

że sponsorzy z uwagi na „zjadanie części środków przez środowiska polityczne” 

powinni służyć swoim fachowym doradztwem bezpośrednio sektorowi prywatnemu, 
a nie działać za pośrednictwem struktur administracyjno-urzędniczych poszczegol- 

nych rządów. 

Zdaniem Ridera [24], zaawansowane systemy elektroniczne i systemy wspoma- 

gania decyzji będą jednymi z najważniejszych elementów rzutujących teraz i w 

przyszłości na wyposażenie gospodarstw rolnych. 

W opinii Schuellera [25], z uwagi na zapoczątkowaną w latach osiemdziesiątych 

i postępującą obecnie ekspansję elektroniki i komputerów w światowym przemyśle 

maszyn rolniczych, obserwuje się następujące trendy: 

— firmy sprzętu rolniczego kooperują z małymi firmami elektronicznymi i soft- 

ware owymi, 

— firmy sprzętu rolniczego zatrudniają coraz więcej elektroników 1 informatyków, 

— wiele działań w zakresie transferu technologii i edukacji skupia się na tych 

dziedzinach, 

— pisma i fachowe periodyki zajmujące się tymi dziedzinami, jak np. Computers 

and Electronics in Agriculture, zyskują na randze i ważności, 

— członkowie międzynarodowych organizacji koordynujących rozwój techniki rol- 

niczej, jak np. Club of Bologna, są także nastawione pozytywnie na działania 

  

* Glos w dyskusji w: Boru Douthwaite and Mark Bell, Increasing the Impact of Agricultural 

Engineering in Developing Countries, maszynopis opublikowany w sieci Internet przez 

mailservera zarządzającego listą uczestników grupy dyskusyjnej AGENG-L, 20.02.1998.
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promujące rozwój środków elektronicznych i komputerowych dla potrzeb tech- 
niki rolniczej. 
W opinii Jongebreura [16] dyrektora Instytutu Techniki Rolniczej i Ochrony 

Środowiska IMAG-DLO (Holandia), i Hellebranda (Niemcy) [14], w związku z 
upowszechnianą ze względów społecznych koncepcją tzw. rolnictwa trwałego, eko- 
logicznego, związanego z procesami minimalizacji destrukcyjnego wpływu działal- 
ności produkcyjnej na środowisko naturalne, konieczne jest zminimalizowanie nak- 
ładów toksycznych środków produkcji, jak również podjęcia działań zmierzających 
do zapobiegania erozji gleb oraz innych dotyczących ochrony gleby, wody i po- 
wietrza. Dlatego też odpowiedzialni za politykę rolną powinni obecnie i w nad- 
chodzących latach promować takie rozwiązania w projektowanych maszynach i 
automatycznych urządzeniach rolniczych, które będą sprzyjały rozwojowi technolo- 
gii produkcji przyjaznych środowisku naturalnemu. Sformułowana została także 
jednomyślna opinia członków Klubu Bolońskiego*, że powinny być tworzone in- 
stytucjonalne podstawy współpracy sfery praktyki i działalności naukowo-badawczej 
dotyczącej rozwoju przedsięwzięć rokujących wdrożenie nowych rozwiązań w zak- 
resie elektroniki, systemów bezpieczeństwa, nowych materiałów i poziomu tech- 
nologicznego, gwarantującego stosowanie nowych metod uprawy nie niszczących 
środowiska i zapewniających wyższą jakość oraz przydatnych dla promowania wdra- 
żania i upowszechniania. 

Przedstawiciele Klubu Bolonia w celu realizacji strategii LISA — niskonakłado- 
wego rolnictwa trwałego zalecają następujące działania: 
— rozwój metod oceny wpływu rolniczej działalności produkcyjnej na środowisko 

naturalne, 

— stosowanie miar oceny postępu techniki rolniczej wg ekonomicznych i koszto- 
wych kryteriów skuteczności działań na rzecz rolnictwa trwałego, 

— projektowanie rozwiązań technologicznych, uwzględniających specyficzne wa- 
runki danego obszaru, sprzyjających efektywniejszemu wykorzystaniu nawozów 
I pestycydów w celu obniżenia poziomu degradacji środowiska, 

— stosowanie systemów wspomagania decyzji dla optymalizacji wielkości plonów 
gwarantujących minimalnie szkodliwy wpływ na środowisko, 

— zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej w rolnictwie poprzez wykorzys- 
tanie zasobów energii odnawialnej, jak np. energia biomasy. 
Według Celli (Włochy) [7], musi być spełniony szereg warunków, aby firma 

mogła się utrzymać na rynku, a wśród nich te, które szczególnie stymulują TOZwÓJ. 
Niezbędny jest rozwój systemów elektronicznych w kierunku adaptacji i ich dosto- 

  

* Materiały z VII Konferencji Klubu Bolońskiego, która miała miejsce w dniach 11-13 
listopada 1996 roku w Bolonii, Włochy, z udziałem członków: K. Th. Renius (Germany), 
B. Legg (UK), B. Cheze (France) P. Celli (Italy) H. Centrangolo (Argentina), T. Y otsumoto 
(Japan) and D. Wilkens (Germany), s. 5—8.
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sowania do sterowania wieloma typami maszyn, zaprojektowanie właściwych roz- 
wiązań bezpieczeństwa spełniających europejskie normy ustalonego poziomu bez- 
pieczeństwa, przeprowadzanie pozytywnych testów polowych i certyfikacji jakości 
wykonania zabiegów metodami naukowymi, prowadzenie kontroli rezultatów badań 
polowych w celu sprawdzenia, czy są one pod względem agronomicznym racjonalne, 
badanie nowych metod uprawy pod kątem ich niskiej szkodliwości dla środowiska, 
zastosowanie nowych, trwalszych materiałów, jak np. spieki ceramiczne lub odporne 
na zużycie stale, czy też rozwój mechanizacji w nowych, nie zmechanizowanych 
gałęziach rolnictwa. 

Wśród działań związanych z eksploatacją sprzętu Kutzbach [18] dostrzega, że 
bardzo ważną sprawą dla producentów rolnych są całodobowe dostawy części za- 
miennych wraz z dobrym serwisem producenta. 

Innym racjonalnym kierunkiem przemian jest wyższe nasycenie rynku maszy- 

nami samobieżnymi, gdyż spadają wówczas relatywne koszty użytkowania silnika, 

maleją straty energii związane z przenoszeniem napędu i koszty pracy operatorów w 

stosunku do całkowitych kosztów użytkowania maszyn. 

2.1. Korzyści komputerowego projektowania maszyn 

Skrócenie czasu projektowania i testowania maszyn poprzez zastosowanie 

pakietów klasy CAD, FEM, CFD umożliwia uzyskanie takich pożądanych efek- 
tów, jak wytwarzanie maszyn bardziej ergonomicznych, mniej hałaśliwych, pre- 

cyzyjniejszych i łatwiejszych w obsłudze, zużywających mniej paliwa przez 
lepsze dostosowanie do specyficznych warunków pracy, także poprzez dostoso- 

wanie kształtów i ciężaru maszyn etc. Zastosowanie technik projektowania kom- 

puterowego zwiększa elastyczność i szybkość w dostosowywaniu programów 

produkcyjnych i asortymentu fabryk do preferencji klientów, a także pomaga 

sprostać wymogom rolnictwa precyzyjnego z zastosowaniem superprecyzyjnego 

wysiewu, uprawy, rozsiewu środków chemicznych, dostosowanego do lokalnych, 

specyficznych parametrów pól, roślin i materiałów. Coraz bardziej upowszechnia 

się stosowanie geograficznych systemów monitoringu opartych na pakiecie GIS 

(geograficznym systemie informacyjnym), wykorzystywanym do ewidencji i mo- 
nitoringu zdarzeń na polach, co umożliwia precyzyjną ewidencję i efektywne 

wykonywanie zabiegów polowych. 
Pakiety CAD są z powodzeniem stosowane także już od dłuższego czasu w 

krajowych instytutach naukowo-badawczych w Polsce, np. w Przemysłowym In- 

stytucie Maszyn Rolniczych PIMR w Poznaniu. Zdaniem Pawłowskiego i Szczepa- 

niaka [21], tradycyjny sposób opracowywania nowych wyrobów, trwający często 

kilka sezonów agrotechnicznych, musi zostać zmieniony, szczególnie pod względem 

skrócenia czasu wdrożenia. Dłutgotrwałe badania eksploatacyjne, z uwagi na se- 

zonowość produkcji rolnej, będą coraz częściej wypierane przez badania symulacyjne
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przy użyciu technik komputerowych. Poważną barierą do skutecznego stosowania tak 

zaawansowanych narzędzi projektowania jest jednak konieczność odpowiedniego 

przeszkolenia personelu, co jest przedsięwzięciem kosztownym i długotrwałym. 

Należy jednak pamiętać, że badania eksperymentalne nie mogą być w całości za- 

stąpione symulacją komputerową. 

3. Problemy i rozwiązania na gruncie współpracy sektora 
publicznego, naukowo-badawczego oraz przemysłu 

na przykładzie różnych krajów 
  

Współcześnie obserwuje się rozbieżności interesów naukowców i przedstawicieli 

przemysłu, o czym świadczy małe zainteresowanie menedżerów konferencjami nau- 

kowymi i vice versa, mała obecności ludzi nauki w przemyśle, chociaż podkreśla się, 

że atutami we wzajemnej współpracy przemysłu i nauki jest możliwość szybszego, 

bardziej efektywnego rozwoju produktów po niższych kosztach. Takie korzyści są 

tym bardziej ważne w dobie gwałtownie zmieniających się rynków globalnych, kiedy 

metody totalnej jakości w konsekwencji wymuszają wdrażanie radykalnych in- 

nowacji z zakresu produktów i systemów rolniczych. 
Wielu specjalistów uważa, że regres w badaniach i w rozwoju sektora publicznego 

techniki rolniczej był spowodowany zbyt nikłymi kontaktami między władzami lokal- 
nymi i uniwersytetami a przedsiębiorstwami komercyjnymi i końcowymi użytkowni- 
kami, co w rezultacie powodowało, że zaprojektowane maszyny nie zaspokajały potrzeb 

odbiorców. Nawet jeśli prototypy były udane, to przedsiębiorstwa komercyjne nie miały 

możliwości, by je w pełni wdrożyć, bo sektor publiczny kończył działalność na pokazie 

sprzętu*. Problem małego udziału przedstawicieli przemysłu w organizacjach powo- 

łanych do koordynacji badań i produkcji przemysłowej potwierdzają inne wypowiedzi, 

np. w klubie Bolonia, międzynarodowej organizacji powołanej do stymulacji rozwoju 

techniki rolniczej, jest zaledwie ok. 10% przedstawicieli przemysłu [32]. 

W opinii Wilkensa (Niemcy) [28], fundamentalne programy badawcze są wciąż 

jeszcze obiektywną koniecznością dla przyszłego rozwoju krajowego przemysłu 

rolniczego. Jednak dla ich prowadzenia muszą być spełnione 3 podstawowe warunki: 

wystarczająca liczba wysoko wykwalifikowanej kadry, środki pieniężne potrzebne 

na wynagrodzenia i środki potrzebne do zakupu na niezbędnych materiałów. 

Obecnie problemem dla małych i średnich firm są zarówno zasoby kadrowe, jak 

i pieniężne. Negatywnym zjawiskiem jest małe zainteresowanie przedstawicieli 

małych i średnich firm przemysłowych tym, co oferują rządowe programy badawcze 

  

* Boru Douthwaite and Mark Bell, Increasing the Impact of Agricultural Engineering in 

Developing Countries, maszynopis opublikowany w sieci Internet przez mailservera 

zarządzającego listą uczestników grupy dyskusyjnej AGENG-L, 20.02.1998.
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i dofinansowywane przedsięwzięcia wdrożeniowe. Zdaniem Kishida (Japonia) [17], 

90% takich przedsiębiorców w Japonii, podobnie jak we Włoszech, nie wykazuje 

zainteresowania nauką i badaniami. Ten fakt przesądza o tym, że badania podstawowe 

mogą być realizowane wyłącznie przez publiczne instytuty badawcze lub wielkie 

wielonarodowe przedsiębiorstwa. 
Inną opcją, która może być także bardzo efektywna, jest dofinansowywana przez 

rządy współpraca między przemysłem i instytutami badawczymi. Z opinią taką 

zgadzają się przedstawiciele Holandii i Argentyny [8, 16], którzy twierdzą, że 
przedsiębiorstwa przemysłowe powinny ponosić więcej wysiłków na przekonywanie 

przedstawicieli rządowych i EU, aby wspierać i dofinansowywać badania z zakresu 

techniki rolniczej, gdyż bez takich działań fundusze na te cele będą obniżane, np. 

holenderski instytut IMAG-DLO wykonuje wiele małych projektów dla wielu małych 

producentów sprzętu rolniczego, dofinansowanych przez fundusze ministerstwa rol- 

nictwa i ministerstwa ds. gospodarki, i jest to pozytywny, godny poparcia trend. 

Według opinii niemieckich producentów sprzętu [28], zasadniczą przeszkodą mini- 

malizującą wykorzystanie potencjału instytutów badawczych przez przemysł jest roz- 

bieżność między skalą czasową programów badawczych zakrojonych na co najmniej 10 

lat, a horyzontem 5-letnim, możliwym do zaakceptowania przez przemysł. Dobrym 

rozwiązaniem jest wykonywanie prac doktorskich przez studentów, co w niektórych 

firmach jest praktykowane i w ten sposób powstają przynajmniej 2 prace rocznie [28]. 

Według Legga, przedstawiciela rządu Zjednoczonego Królestwa (UK), wszystkie 

branże przemysłu pracujące na rzecz rolnictwa mogą odnieść korzyści z programów 

badawczo-wdrożeniowych poprzez bardzo szybki postęp technologiczny, gdyż przed- 

siębiorstwa, które chcą przeżyć, muszą szybko się doskonalić i rozwijać, a specjaliści 

sektora przemysłowego i badawczego muszą rozmawiać i formułować wspólne idee 

we wszystkich fazach procesu badawczo-wdrożeniowego. Słuszność tych tez potwierdza 

fakt, że wiele przedsiębiorstw w całej Europie korzysta z rezultatów badań prze- 

prowadzonych w Silsoe Research Institute [19]. 

Niebagatelnym problemem jest też kształtowanie koniunktury na studentów 

niezbędnych dla rozwoju branży. Stout [26] twierdzi, że zapotrzebowanie na inży- 

nierów techniki rolniczej w przemyśle jest obecnie w USA tak duże, że nie zaspokaja 

popytu, a jeszcze niedawno były zamykane wydziały mechanizacji rolnictwa, a 

studenci przechodzili do dyscyplin związanych z biologią i ochroną środowiska. 

Według Reniusa (Niemcy) [23] oraz Cheze (Francja) [9], interesy pracowników 

naukowo-badawczych i ludzi biznesu mogą być różne, jednak należy i można szukać 

wspólnych płaszczyzn współpracy, np. innowacje dla nauki są atrakcyjne, gdyż pozwa- 

lają rozwijać się nowym obszarom badawczym, a nowe wyroby powstałe w wyniku tego 

rozwoju mogą tworzyć nowe rynki i możliwości sprzedaży tych produktów przez sektor 

komercyjny. 

Według Legga (UK) [19], nowe kompleksowe technologie powinny być opra- 

cowywane poza sektorem produkcji rolnej, ale następnie powinny być testowane,
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stosowane i weryfikowane w gospodarstwach rolnych, w celu podniesienia efekty- 
wności ich wykorzystania. Zatem pomysł powinien pochodzić od naukowców, ale jego 
wdrożenie i realizacja powinny być dokonywane wspólnie z użytkownikami sprzętu. 

Według opinii przedstawicieli włoskich [7], w kraju tym istnieje poważny prob- 
lem dialogu między sektorem prywatnym i publicznym. Ważnym powodem tego 
stanu rzeczy jest brak realizacji w szkołach rolniczych programów nauczania koncen- 
trujących się na technice rolniczej. 

Kutzbach (Niemcy) [18] stwierdza, że dobrą formą współpracy nauki z prze- 
mysłem są edukacyjne programy międzynarodowe, np. EUTRAC, w ramach którego 
są realizowane podyplomowe studia inżynierskie i magisterskie w zakresie europej- 
skiej techniki rolniczej. Warner (UK) i Ramharter (Austria) [27] stwierdzają, że kursy 
takie zostały zorganizowane w celu połączenia osiągnięć i doświadczeń partnerskich 
uniwersytetów (niemieckich, włoskich i angielskich) z zakresu techniki rolniczej i 
zarządzania parkiem maszynowym dla odzwierciedlenia bieżących wielonarodowych 
trendów rozwojowych w przemyśle maszyn rolniczych dla potrzeb tworzenia 
wielonarodowych i wielojęzycznych programów atrakcyjnych zarówno dla studen- 
tów, jak i dla potencjalnych pracodawców z przemysłu. Celem opracowanego kursu 
jest nauczenie unikalnych umiejętności, które będą wartościowym elementem dla 
przemysłu, który może wykorzystać zasady przekazywane w tym programie jako 
czynnik wspierający jego rozwój. 

Jednym z wielu instrumentów efektywnie łączących teorię z praktyką są realizo- 
wane w Polsce projekty zamawiane i celowe, finansowane w części lub w całości 
przez Komitet Badań Naukowych. Takim pozytywnym przykładem jest zakończony 
w 1997 roku, a przedstawiony bliżej w rozdziale 3.1 projekt zamawiany pt. „Podstawy 
systemu informatycznego dla kształtowania techniki rolniczej”. 

Znaczącą rolę w podniesieniu efektywności skutecznego łączenia nauki z prak- 
tyką odegrały też w kraju projekty finansowane z programów pomocowych EU w 
ramach programu PHARE, które umożliwiły transfer wiedzy i doświadczeń, jak 
również know-how, niezbędnego do skutecznego wdrażania i upowszechniania naj- 
nowszych rozwiązań technologicznych produkcji rolnej, np. projekt TUROŚL dla 
unowocześnienia chowu krów mlecznych w zacofanym regionie kraju [15]. 

Według Centrangolo [8], można rozwijać współpracę firm prywatnych i agend 
rządowych przez tworzenie przedsięwzięć typu joint venture z udziałem sektora 
publicznego i przemysłu, co skutecznie jest realizowane w Argentynie. 

Zdaniem innych [28], dla powodzenia przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie pro- 
dukcji sprzętu rolniczego konieczne jest tworzenie projektanckich zespołów interdys- 
cyplinarnych złożonych z inżynierów mechaników, elektroników, ekonomistów oraz 
informatyków. 

W opinii Y outsumoto (Japonia) [33], cele przedsiębiorstw przemysłowych i in- 
stytutów naukowo-badawczych nie zawsze muszą być sprzeczne, ale mogą być zbieżne 
w wielu punktach, jeśli nanie spojrzeć w odpowiednio długiej perspektywie. Do takich
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celów należy m.in. wzrost produktywności poprzez ograniczenie nakładów pracy, 
wzrost efektywności poprzez lepszą jakość wykonania maszyn i postęp w zastępo- 
waniu uciążliwej pracy poprzez jej mechanizację. Jednym ze sprawdzonych sposobów 
rozwoju branży maszyn rolniczych jest popularyzacja maszyn wśród rolników poprzez 
empiryczne testy przeprowadzane przez samych klientów, np. „The Project for the 
Urgent Development of Agricultural Machinery”, zrealizowany w Japonii. 

Pozytywnym przykładem udanej współpracy przemysłu i nauki jest program 

rozwoju maszyn bezobsługowych w Japonii, wspomagany ze strony administracji 

rządowej, który umożliwia zgromadzenie większego potencjału „know-how”, rozwój 
technologii podstawowych i tworzenie koniecznych na ten cel dużych funduszy, a w 

efekcie promowanie ryzykownych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju najnowszych 
technologii, jak np. roboty wykonujące bezobsługowo zabiegi polowe. Kooperacyjny 

rozwój branży sprzętu rolniczego z udziałem administracji rządowej przyspiesza 
postęp w tej branży poprzez wsparcie dla wytwarzania zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych w kraju przy jednoczesnym zredukowaniu obciążeń każdego pro- 
ducenta z osobna. Tego typu strategia rozwojowa przyczynia się także do obniżenia 
kosztów produkcji poprzez wykorzystywanie wspólnych części i form odlewniczych, 
jak również szybszego rozpropagowywania i sprzedaży nowych maszyn. Wdrożone 
systemowe rozwiązania na szczeblu krajowym pozwalają także na rozpoznawanie 
rzeczywistych potrzeb rolników, które są określane i testowane w ramach ogólnokra- 

Jowego systemu badań rządowych i konfrontowane oraz weryfikowane w tym samym 

czasie poprzez testy maszyn i sprzętu towarzyszącego 1 ocenę stopnia ich integracji 
w kompleksowych liniach technologicznych w rzeczywistych warunkach polowych, 
co może być pomocne w redukcji kosztów użytkowania maszyn. 

W Meksyku funkcjonuje specjalny program finansowy, pozwalający na zwrot 
inwestycji w kombajny zbożowe dla usługodawców wykonujących zbiór na powierz- 
chni minimum 173 ha na każdą z 2 uprawianych roślin [20]. 

W opinii Mokyra*pozytywnym elementem technologii nie wdrożonych do prak- 
tyki, a opracowanych przez naukowców, jest zawężenie obszaru alternatyw dla 

przemysłu i mniejsze prawdopodobieństwo wyboru gorszych rozwiązań przez pro- 

ducentów maszyn. 
Inną skuteczną formą przyspieszonego transferu technologii, a w ślad za tym 

najnowszych maszyn i urządzeń rolniczych jest integracja pionowa przetwórstwa i 

produkcji rolnej realizowana w Polsce przez wiele spółek typu joint venture, a jednym 
z przykładów jest unowocześnienie produkcji ziemniaków w celu ich przetworzenia 
na frytki, np. Farm Frites w woj. słupskim. 

  

* - Głos w dyskusji w: Boru Douthwaite and Mark Bell, Increasing the Impact of Agricultural 

Engineering in Developing Countries, maszynopis opublikowany w sieci Internet przez 

mailservera zarządzającego listą uczestników grupy dyskusyjnej AGENG-L, 20.02.1998.
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Wśród działań i problemów stymulujących i utrudniających odniesienie sukcesu 

w dziedzinie współpracy sektora badań i przemysłu członkowie Klubu Bolońskiego 

wymieniają następujące pozycje*: 

— tworzenie takiego typu innowacji w instytutach, które są postrzegane w przemyśle 

jako zalążki udanych produktów, 

— zaspokajanie potrzeb na produkty wychodzące naprzeciw preferencjom rolników 

oraz wytycznym i normom formułowanym przez politykę rolną i interwencyjną 

rządów, 

— wzmożenie przez przemysł potrzeby uzupełnienia własnego rozeznania i dokony- 

wania ekspertyz dotyczących ulepszenia produktu na podstawie opinii z zewnątrz, 

— podejmowanie takiej współpracy przez uczelnie i instytuty badawcze, gdyż z 

badawczego punktu widzenia racjonalne jest opracowanie nowych idei, których 

wdrożenie byłoby przydatne w przemyśle, m.in. poprzez organizowanie sesji 

burzy mózgów z udziałem ekspertów z przemysłu i nauki w celu wymiany 1 

konfrontacji zróżnicowanych opinii. 

Z punktu widzenia producentów maszyn bardzo przydatna byłaby pomoc mery- 

toryczna w rozwiązywaniu praktycznych problemów technicznych związanych z 

efektywniejszym zastosowaniem maszyn w rolnictwie. 

W obopólnym interesie obu stron są szkolenia i pokazy jako podstawowe działania 

instytutów, które są wręcz niezbędne w upowszechnianiu informacji na temat wdra- 

żanych innowacji. 

Bardzo istotne jest, aby występował dwukierunkowy ruch kadrowy: z przemysłu 

do nauki i odwrotnie. Instytuty badawcze powinny także tworzyć komórki doradcze, 

złożone z ekspertów z przemysłu oraz użytkowników końcowych, w celu weryfikacji 

i oceny, czy ich programy badawcze są adekwatne do potrzeb przemysłu i użytkowni- 

ków. W tym celu przemysł powinien uczestniczyć w ogólnokrajowych i regionalnych 

dyskusjach nad priorytetami badawczymi. 

Dla wielu przedsiębiorstw zmagających się ze specyficznymi problemami najlep- 

szych rozwiązań powinno się poszukiwać w kooperacji z innymi firmami. W celu 

lepszego dostosowania się do wymogów rynku producenci maszyn i środków tech- 
nicznych dla rolnictwa powinni priorytetowo traktować ochronę zdrowia i bezpie- 

czeństwa — zarówno rolników, jak i całej społeczności — wspierać rozwój ciągników 
i narzędzi wdrażających najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne, prowa- 

dzić kompleksową kampanię informacyjną i szkoleniową rolników w celu osiągnięcia 

podstawowych celów strategicznych. 

  

* Materiały z VII Konferencji Klubu Bolońskiego, która miała miejsce w dniach 11-13 
listopada 1996 roku w Bolonii, Włochy, z udziałem członków: K.Th. Renius (Germany), 
B. Legg (UK), B. Cheze (France) P. Celli (Italy) H. Centrangolo (Argentina), T. Yotsumoto 
(Japan) and D. Wilkens (Germany), s.5-8.
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Priorytetem dla nauki powinien być kompleksowy i całościowy udział instytucji 

badawczych we współpracy z przemysłem w celu tworzenia i promowania innowacji 
oraz zastosowania nowych procesów i technik. 

3.1. Rola 1 znaczenie nowoczesnych systemów informacyjnych 
w kształtowaniu techniki rolniczej w kraju i w Europie 

Tworzenie ponadnarodowych banków danych parametrów umożliwiających 

wspomaganie decyzji za pomocą zaawansowanych metod i modeli symulacyjnych 

klasy DSS, ES jest istotnym procesem w tworzeniu nowoczesnych systemów infor- 

macyjnych, stymulujących rozwój techniki rolniczej. Przykładem racjonalnego roz- 

wiązania w tym zakresie jest funkcjonująca już od kilku lat w ramach Unii Europej- 

skiej baza „AGRIMACH”, gromadząca znaczącą liczbę parametrów o ciągnikach, 

kombajnach rolniczych i innych maszynach na podstawie zunifikowanych informacji 
pochodzących z kilku krajów [29]. 

Innym bardzo ważnym elementem skutecznego łączenia nauki z praktyką oraz 

produkcji przemysłowej z produkcją rolną w sferze techniki rolniczej jest budowanie 

I wdrażanie nowoczesnych systemów informacyjnych umożliwiających kreowanie i 

szybką wymianę informacji między różnymi grupami użytkowników z wykorzys- 

taniem najnowszych technologii przetwarzania i przesyłania danych w sieciach 
rozległych. Zadania dla opracowania takiego systemu w celu integracji istniejących 

rozproszonych informacji o technice rolniczej w kraju podjął się Przemysłowy 

Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu przy współpracy z Katedrą Ekonomiki 

Rolnictwa i Informatyki ATR w Bydgoszczy. 
Wykonany na zamówienie Ministerstwa Gospodarki projekt zamawiany umożli- 

wił zanalizowanie potrzeb informacyjnych potencjalnych uczestników systemu, a 
wśród nich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją sprzętu rol- 

niczego, rolników, jednostek sektora naukowo-badawczego i oświaty, ośrodków 

doradztwa rolniczego oraz administracji odpowiedzialnej za wytyczanie kierunków 

polityki gospodarczej. 
Przedmiotem analizy było także uporządkowanie i określenie wiedzy na temat 

istniejących zasobów informacyjnych w instytutach naukowo-badawczych, ODR i 

innych jednostkach. Na podstawie skwantyfikowanych potrzeb informacyjnych po- 

tencjalnych użytkowników oraz warunków teletransmisji, jak również przeglądu 
najnowszych rozwiązań hardwareowo-softwareowych określono wymagania sprzę- 

towe i programowe przydatne do zastosowania w przewidywanej technologii przet- 
warzania danych, wykorzystywanej dla potrzeb systemu informacyjnego techniki 
rolniczej [11]. W szczególności system taki mógłby stanowić wygodną platformę 

wymiany doświadczeń i informacji między producentami sprzętu i części wymien- 
nych a rolnikami i pracownikami naukowo-badawczymi. Platforma taka mogłaby 

służyć wszystkim zainteresowanym w lepszym zrozumieniu ograniczeń i możliwości
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we wdrażaniu postępu technologicznego w dziedzinie mechanizacji produkcji rolnej 
zarówno w mniejszych gospodarstwach rodzinnych, jak i w wielkoobszarowych 
przedsiębiorstwach rolnych [12, 34]. 

Kolejnym bardzo ważnym aspektem skutecznego uświadamiania i przekony- 
wania rolników o konieczności racjonalnego wyboru maszyn w istniejących realiach 
ekonomicznych jest zastosowanie i upowszechnienie w doradztwie rolniczym nowo- 
czesnych metod wspomagania decyzji, opartych na modelach symulujących przebieg 
procesów technologicznych w gospodarstwach rolnych [1, 2]. Rozwiązania istniejące 
w tym zakresie nie spełniają w pełni oczekiwań użytkowników, gdyż proces ustalania 
i weryfikacji parametrów technologicznych niezbędnych do przeprowadzenia kom- 
pleksowej analizy wykorzystania maszyn jest bardzo pracochłonny, a interfejs użyt- 
kownika utrudnia proces obsługi wielu skonstruowanych do tego celu programów 
komputerowych [5, 6]. Modyfikacja istniejących rozwiązań w kierunku tworzenia 
standardowych baz danych parametrów, służących do tworzenia specyficznych baz 
danych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem najnowszych pakietów programowych, 
może dokonać zmiany jakościowej w tym zakresie i wprowadzić nowoczesne narzę- 
dzia wspomagania zarządzania do gospodarstw rolnych w celu analizy decyzji 
dotyczących m.in. ekonomicznych i organizacyjnych skutków zakupu nowej lub 
używanej maszyny, wprowadzenia nowej technologii uprawy, świadczenia lub zaku- 
pu usług mechanizacyjnych, wspólnej własności maszyn, poszerzenia areału upraw, 
wpływu niekorzystnych warunków pogodowych i innych, decydujących o efekty- 
wności wykorzystania maszyn we własnym gospodarstwie [2, 4, 5, 6]. 

4. Możliwości rozwiązań problemów racjonalnego wyboru 
maszyn z punktu widzenia producentów rolnych 

Zdaniem Reniusa [23], w rolnictwie istnieje poważny problem zatrzymania w 
pracy na roli przedstawicieli młodszego pokolenia, a wdrażanie postępu technicznego 
Jest ujemnie skorelowane z wiekiem osób zarządzających gospodarstwami rolnymi. 
Problem ten jest łagodzony w Niemczech przez młodych ludzi, którzy rolnictwo 
traktują jako hobby, a pieniądze zarabiają poza rolnictwem, np. często taki proces 
obserwuje się w Bawarii. 

Według Kutzbacha [18], jednym ze skutecznych sposobów przezwyciężenia 
sprzeczności rniędzy koniecznością wprowadzania postępu technologicznego a kosz- 
tami jego wdrażania jest świadczenie usług mechanizacyjnych, które odgrywają 
zasadniczą rolę w wykonywaniu niektórych zabiegów polowych w Niemczech, np. 
90% zbioru kukurydzy na kiszonkę i 70% zbioru buraków cukrowych zleca się 
usługodawcom, a 60% maszyn do zbioru ziarna i kiszonki jest zakupywanych przez 
rolników zarejestrowanych jako usługodawcy. 

O pozytywnych trendach na tym obszarze (w Bawarii, w Republice Federalnej 
Niemiec) świadczy fakt, że średni obrót środków przeznaczonych na usługi na
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I klienta wzrósł w latach 1980—1996 z 1300 do 5000 DM. Następuje w związku z 
tym wzrost preferencji na produkcję maszyn o coraz wyższej wydajności i wzras- 
tającym udziale maszyn samobieżnych. Duża masa nowych maszyn może być powo- 
dem ugniatania gleby i wysokiego ryzyka finansowego w przypadku wystąpienia 
awarii maszyn. 

Guidotti (Włochy) [13] twierdzi, że drogą do wzrostu akumulacji gospodarstw w 
takim stopniu, aby uzyskać wystarczające środki na zakup wysoko wydajnych i 
drogich maszyn, jest specjalizacja produkcji, gdyż relacje ekonomiczne we współ- 
czesnej gospodarce powodują konieczność rozwijania działalności o wyższej wartości 
dodanej i wtedy wysoko wydajne maszyny, generujące wyższe koszty na 1 ha małego, 
lecz bardziej rentownego gospodarstwa, mogą być nabywane i wykorzystywane. 

Według tego autora, możliwość zastosowania uniwersalnej maszyny samobieżnej 

dla wielu różnych roślin stwarza szansę zredukowania związanych z tym kosztów 

stałych i amortyzacji, ale mimo korzystnej ekonomiki stosowania elastycznych w 

wykorzystaniu maszyn istnieją też zagrożenia. Po pierwsze, trudne jest wtedy zacho- 

wanie równie wysokiego standardu technologicznego, jak dla maszyn wysoko specja- 
lizowanych, i po drugie — może wystąpić konkurencyjność różnych roślin w tym 
samym okresie o czas dyspozycyjny jednej uniwersalnej maszyny. Postęp w rozwoju 
systemów elektronicznych i informatycznych może rozwiązać ten problem, np. 

poprzez automatyczne dostosowanie zespołu młócącego do wymienialnego elementu 

koszącego lub zbierającego. 
Kolejnym elementem utrudniającym zastosowanie nowoczesnych technologii 

jest brak zaufania usługodawców do precyzji systemów elektronicznych sterujących 

zespołami roboczymi maszyn. Ta obawa jest uzasadniona słabym przystosowaniem 
konstrukcji maszyn rolniczych i ich elektronicznych sterowników do trudnego $го- 
dowiska ich pracy na roli, co jest spowodowane wdrażaniem przez projektantów 

maszyn rolniczych standardów sprawdzonych w komfortowych najczęściej $го- 

dowiskach pracy maszyn przemysłowych. Producenci powinni raczej projektować 
maszyny na wzór urządzeń militarnych odpornych na kurz, wysoką wilgotność, 
ekstremalne temperatury i działanie aktywnych chemikaliów. 

Według Guidotti i Lopeza [13, 20], bardzo ważna jest także niezawodność sprzętu 

w przypadku świadczenia usług, bo trudno usuwać awarie w polu, a ponieważ zabiegi 
muszą być wykonywane w terminie, na skutek awarii powstaje szybko łańcuch 

opóźnień czasowych, rzutujących na brak zaufania do usługodawcy następnych w 

kolejce klientów. Wysoka jakość materiałów jest preferowana przez usługodawców, 
bo wprawdzie koszty zakupu są wyższe, ale koszty utrzymania niższe, a terminowość 
i niezawodność wyższe. 

Rolnicy nie wykonujący usług preferują często sprzęt wykonany z tańszych i 

gorszych materiałów, gdyż tańsze maszyny łatwiej sprzedać, naprawić, wyprostować 

skrzywione elementy. Lepsze materiały są lżejsze i łatwiej łączyć takie maszyny z 

ciągnikami, np. we Włoszech jest zabronione łączenie z ciągnikami maszyn o ciężarze
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przekraczającym 30% masy ciągników. Innym problemem jest standaryzacja części 

wymiennych, która ułatwia naprawy rolnikom, ale nie są jej przychylni producenci, 

gdyż zawęża im ofertę sprzedaży. 
Wykonywanie usług uprawowych przy uwzględnieniu mocy ciągników może być 

opłacalne pod warunkiem dobrego zarządzania i minimalizacji czasu przejazdów. 

Racjonalizacji mechanizacji produkcji rolnej w Meksyku sprzyja specjalny rządowy 

program dofinansowywania zbioru ziarna, który umożliwia osiągnięcie opłacalności 

zbioru; warunkiem jednak jest taka konstrukcja kombajnów dla usługodawców, która 

musi zapewniać wysoką niezawodność z uwagi na krótki czas zbiorów [20]. 
W ostatnich latach najpopularniejszą formą realizacji postępu technologicznego 

w małych, rozdrobnionych gospodarstwach rodzinnych w Polsce było coraz szersze 
korzystanie z usług mechanizacyjnych, rozwijających się bardzo dynamicznie dzięki 

wymianie usług międzysąsiedzkich lub odpłatnych. Według Radwana [22], usługi 

sąsiedzkie świadczą często rolnicy z większych grup obszarowych gospodarstwom 

odczuwającym braki środków technicznych, bez siły pociągowej, użytkowanych 

przez chłopów-robotników i prowadzonych przez kobiety. Ekwiwalentem dla usług 
jest odrobek udzielany w formie pracy ręcznej i przy użyciu konia. Przeciętnie w 

gospodarstwie odpracowuje się 10,5 dnia robocizny pieszej i 2,2 dnia robocizny 
konnej. Zakres usług świadczonych odpłatnie wzrastał również w znacząco szybkim 

tempie. W latach 1987-1996 nastąpiły istotne zmiany w strukturze nabywanych 

usług, wyrażające się wzrostem udziału prac związanych ze zbiorami ziemiopłodów 

kosztem prac uprawowo-pielęgnacyjnych i mechanizacyjnych, np. w badanym re- 

gionie powierzchnia usługowego zbioru słomy i siana prasami wzrosła z 1/10 całko- 

witej powierzchni w 1987 r. do 1/3 w 1996r. [22]. 

Próby wdrożenia i upowszechnienia zespołowych form użytkowania maszyn 

spotykają się raczej z niechęcią z uwagi na problemy podziału odpowiedzialności 

współwłaścicieli w przypadku awarii maszyn. Wydaje się, że w warunkach polskich 

specjalizacja pracy na małych obszarach wiejskich, np. w obrębie jednej wsi, może 
doprowadzić do lepszego rocznego wykorzystania maszyn poprzez zakup jednej 

drogiej i wysoko wydajnej maszyny danego typu we wsi [3]. 
Inną, niskonakładochłonną metodą rozwoju mechanizacji produkcji rolnej stoso- 

waną obecnie w małych nie doinwestowanych i nierentownych gospodarstwach 

rolnych było adaptowanie maszyn i narzędzi konnych do współpracy z ciągnikiem. 

Duże przedsiębiorstwa rolne powstałe na bazie sprywatyzowanych państwowych 
gospodarstw rolnych wdrażały w tym czasie najnowsze rozwiązania technologiczne, 

korzystając z wysokiego poziomu akumulacji i pozytywnych efektów skali produkcji. 
Często też, wykorzystując nadwyżkę siły roboczej, wykonywano tam prace adapta- 
cyjne i modernizacyjne, w szczególności w budynkach inwentarskich w celu unowo- 
cześnienia zadawania pasz, udoju, wentylacji lub usuwania odchodów [4, 34].
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5, Wnioski 
  

Zaprezentowane w artykule bariery, ograniczenia, jak i wielostronne pozytywne 

działania w dziedzinie nauki, przemysłu i rolnictwa na rzecz tworzenia i wdrażania 
osiągnięć techniki rolniczej pozwalają sformułować tezę, że zarówno strategiczne 

działania w rozwoju form współpracy nauki i przemysłu w kierunku rozwiązywania 

praktycznych problemów występujących w gospodarstwach rolnych, jak również w 

dziedzinie ochrony środowiska, ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz energo- 
oszczędności, a z drugiej strony organizacyjne działania rolników w kierunku lep- 

szego wykorzystania wysoko wydajnych maszyn leżą u podstaw sukcesu w unowo- 

cześnianiu rolnictwa w ogóle, a rolnictwa krajowego w szczególności. Przeszczepie- 

nie pewnych rozwiązań na grunt polski — zarówno w sferze projektowania, jak 

również wdrażania i upowszechniania nowych technik i technologii produkcji — 
powinno się zatem odbywać z udziałem interdyscyplinarnych zespołów reprezen- 
tujących interesy przemysłu, praktyki rolniczej oraz sektora naukowo-badawczego. 

W celu podniesienia efektywności takiej współpracy powinny być tworzone in- 

stytucjonalne rozwiązania gwarantujące wypracowanie efektywnych form współ- 

działania tych trzech integralnych elementów systemu tworzenia i wdrażania techniki 

rolniczej w kraju przy wykorzystaniu różnorodnych form realizowanych w innych 

krajach, a przedstawionych w niniejszej pracy. 
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Problems of agricultural engineering development 

against a background of change tendencies 
occurring currently in Poland and in the world 
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Summary 

Paper presents a review elaborated on the basis of many opinions, concerning 
current problems, barriers and effective solution in transformation of agricultural 

engineering in Poland and abroad. 

The findings resulted from analysis showed that a chance to overcome the 

organization, education, and social barriers occurred to be a strictly joint co-operation 

among the research, industry and agriculture. 

The process of such a rational co-operation put into institutional frames should 
include the designing, implementation, and development of technical equipment for 
agriculture, considering production and social priorities, such as high capacity and 

quality ofthe performance, friendly impact on the environment, low energy consump- 

tion, high comfort and safety of the work. 
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