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Abstrakt. Podstawowym celem przeprowadzonych badań wśród 50 gospodarstw rolnych położonych w 
powiecie siedleckim było poznanie opinii rolników na temat źródeł informacji o innowacjach, które w głównej 
mierze przyczyniają się do ich wdrażania oraz wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i ekoinnowacji. 
Spełnienie celów rolnictwa zrównoważonego wymaga dużej świadomości ekologicznej całego społeczeństwa, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na decyzje producentów rolnych w kwestii ich odpowiedzialności za 
stan środowiska naturalnego, z którym stykają się w swojej pracy. Przedstawione wyniki badań wskazują, iż 
implikacja innowacji ekologicznych zdaniem respondentów może być wdrażana głównie w gospodarstwach 
ekologicznych. Istotne znaczenie w poszukiwaniu informacji na temat rolnictwa zrównoważonego ma internet 
jako praktyczne narzędzie uczenia się, a w niewielkim stopniu traci na znaczeniu wiedza pozyskiwana od 
przodujących w tej kwestii rolników.

Wstęp
 Jednym ze współczesnych paradygmatów rozwoju społeczno-gospodarczego, który pojawił 

się głównie w związku z kryzysem ekologicznym i problemem wyczerpujących się zasobów na-
turalnych jest zrównoważony rozwój. W nowym paradygmacie rozwoju podkreśla się znaczenie 
jakości życia, zharmonizowanego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz ochronę środowiska 
i jego zasobów. Przyjmując takie podejście uznano, iż najbardziej właściwy jest trwały, zrów-
noważony i samopodtrzymujący się rozwój. Koncepcja ta ma zapewnić trwałą poprawę jakości 
życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez właściwe kształtowanie proporcji między 
poszczególnymi rodzajami kapitału ekonomicznego, ludzkiego i przyrodniczego. Niebagatelną 
rolę odgrywa w tej koncepcji rolnictwo. Realizacja celów rolnictwa zrównoważonego wymaga 
odpowiednio dużej świadomości ekologicznej całego społeczeństwa, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na zamierzenia samych rolników w kwestii ich odpowiedzialności za stan środowiska na-
turalnego. Na rolnikach ciąży duża odpowiedzialność, bowiem prośrodowiskowe odpowiedzialne 
gospodarowanie ma szeroki wachlarz zadań. W rolnictwie do działań zapewniających trwały i 
zrównoważony rozwój można zaliczyć np. produkcję określonej jakości i ilości żywności, ochronę 
gleb, wód i powietrza, właściwie postępowanie z powstającymi w gospodarstwie odpadami, utrzy-
manie bioróżnorodności lub funkcje związane z poprawą jakości życia na obszarach wiejskich. 

Informacja we współczesnej gospodarce, obok trzech klasycznych czynników produkcji –
ziemi, kapitału i pracy, jest uważana za czwarty czynnik produkcji. Jest to zasób ekonomiczny, 
niezbędny w funkcjonowaniu każdej instytucji, a także w szerszym znaczeniu państwa i gospo-
darki narodowej. Systemy informacji rolniczej odgrywają ważną rolę dla rynku [Parlińska 2013].

Jednym z kluczowych elementów zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i konkurencyjności 
są innowacje, a szczególnie innowacje ekologiczne. Ekoinnowacje stanowią przy tym specyficzną 
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podgrupę innowacji. Pojęcie ekoinnowacji funkcjonuje w literaturze przedmiotu pod wieloma 
postaciami. Powszechnie uznaje się, że ekoinnowacje zmierzają do rozwoju nowych produktów 
i procesów, które dostarczają konsumentowi i biznesowi wartości, ale istotnie zmniejszają śro-
dowiskowe oddziaływanie [Ziółkowski 2008]. Innowacje ekologiczne (ekoinnowacje) są zjawi-
skiem tak samo złożonym i wielowymiarowym jak inne rodzaje innowacji. Powszechnie uznaje 
się, że zmniejszają w sposób bezpośredni lub pośredni negatywne oddziaływanie na środowisko 
naturalne. Ekoinnowacja oznacza tworzenie nowych i konkurencyjnie wycenionych dóbr, pro-
cesów, systemów, usług i procedur, które mogą zaspokoić potrzeby ludzkie i zapewnić jakość 
życia wszystkim ludziom wraz z minimalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych (materiały 
uwzględniające nośniki energii i powierzchnię ziemi) na jednostkę produkcji oraz minimalną 
emisję substancji toksycznych [Miedziński 2008].

Z punktu widzenia realizacji celu zrównoważonego rolnictwa niezbędne są  ekoinnowacyjne 
rozwiązania  w procesie wytwarzania produktów rolnych, pozwalające ograniczyć zużycie kapitału 
naturalnego oraz kreować ekoinnowacje przez upowszechnianie nowych technik i technologii. 
Jest to również uzależnione od zdolności samych rolników do wykorzystania wiedzy w praktyce 
oraz ich otwartości na nowe technologie i techniki produkcji. 

Celem badań było poznanie opinii producentów rolnych na temat  kanałów informacji o 
innowacjach, które w głównej mierze przyczyniają się do ich adaptacji oraz wiedzy na temat 
zrównoważonego rozwoju i ekoinnowacji.

Materiał i metodyka badań
Dane do badań zgromadzono przy użyciu kwestionariusza badawczego zawierającego 25 pytań 

zamkniętych i otwartych skierowanych do właścicieli 50 gospodarstw rodzinnych na terenie po-
wiatu siedleckiego w 2014 roku. Dobór próby badawczej miał charakter celowy. Kwestionariusz 
zawierał pytania dotyczące wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, sposobu gospodarowa-
nia, znajomości i rozumienia pojęcia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i ekoinnowacyjnych 
rozwiązań umożliwiających gospodarowanie zgodnie z ideą zrównoważonego rolnictwa. Na po-
trzeby opracowania wybrano tylko te, które pozwoliły poznać opinie rolników na temat kanałów 
informacji o innowacjach  i ekoinnowacjach.

Wyniki badań
Właścicielami wszystkich gospodarstw byli mężczyźni. Największą grupę stanowili rolnicy 

wieku od 40 do 50 lat. Najmniej było rolników młodych do 30 lat, ale równocześnie ta grupa oka-
zała się najlepiej wykształcona. W analizie gospodarstw rolnych i osób nimi zarządzających waż-

ne było również poznanie struktury 
wykształcenia rolników. N podstawie 
zgromadzonych danych stwierdzono, 
że osoby z wykształceniem średnim 
stanowiły powyżej 11%, studia wyższe 
ukończyło tylko 4 rolników, natomiast 
zdecydowana większość, bo 74,1% 
rolników miała wykształcenie zawo-
dowe. Głównym kierunkiem produkcji 
w badanych jednostkach organizacyj-
nych była hodowla krów mlecznych. 
Dużą grupę stanowiły gospodarstwa 
o mieszanej działalności rolniczej, 
w których prowadzona była zarówno 
produkcja roślinna, jak i chów bydła 
oraz trzody chlewnej. 

Tabela 1. Rodzaje działalności rolniczej prowadzone przez 
respondentów
Table 1. Agricultural activities carried out by the respondents
Działalność rolnicza/Agricultural 
activities

Struktura 
działaności 
rolniczej/

Structure of 
agricultural 

activities [%]
Produkcja mleka/Milk production 55,6
Produkcja trzody chlewnej/Pig production 7,4
Produkcja mieszana/Mix production 37,0
Razem/Total 100,0

Źródło: badania własne
Source: own calculations
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Rolnictwo ekologiczne i zrównoważone przestało być postrzegane jako mało wydajne i eks-
tensywne. Wręcz przeciwnie, coraz bardziej rozumie się, że jednocześnie stwarza ono możliwość 
produkcji żywności wysokiej jakości i poprawy stanu środowiska przyrodniczego [Kuczuk 2005]. 

Większość ankietowanych rolników (85%) deklarowała znajomość pojęcia rolnictwa zrówno-
ważonego. Wszyscy badani rolnicy wiedzieli o kodeksie dobrej praktyki rolniczej, zawierającym 
obowiązkowe wymogi dla beneficjentów programu rolnośrodowiskowego (w których bierze 
udział część badanych) i wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW). Trzeba jednak zauważyć, że tylko 8% ankietowanych przestrzegało 
podstawowego warunku i przed sporządzeniem planu nawożenia w gospodarstwie wykonywała 
coroczne badania zasobności gleby w składniki pokarmowe. Byli to rolnicy mający wykształcenie 
wyższe i średnie.

Konieczne wydaje się kreowanie właściwej postawy rolników wobec wdrażania zasad zrów-
noważonego rozwoju rolnictwa, zarówno przez środki masowego przekazu, jak i instytucje i 
ośrodki współpracujące ze środowiskiem rolniczym. Prasą najczęściej czytaną przez rolników 
był tygodnik regionalny (53% ankietowanych). Dużym zainteresowaniem cieszył się program 
telewizyjny i magazyn rolniczy „Tydzień”. Magazyn bardzo często oglądało 75% respondentów, 
bez względu na poziom wykształcenia. Zdaniem badanych, radio i telewizja powinny bardziej 
zaangażować się w problematykę związaną z ideą dyfuzji ekoinnowacji w sferze gospodarowania. 

Na pytanie, jakie rozwiązanie ekoinnowacyjne można wprowadzić w gospodarstwie, większość 
ankietowanych rolników (65%) uznała te, które można wdrażać tylko w gospodarstwach ekolo-
gicznych. Ankietowani rolnicy w ekologicznych rozwiązaniach w niewielkim stopniu doceniali 
znaczenie efektów generowanych przez ekoinnowacje (65% wskazań). Pozostali rolnicy nie mieli 
na ten temat ugruntowanej opinii.

W procesie upowszechniania innowacji ważną rolę odgrywają źródła informacji  
o innowacjach. W pierwszej fazie przyswajania nowości istotną rolę pełnią massmedia, takie jak 
radio, telewizja i prasa. W końcowej fazie najważniejsze są organizacje doradcze, które udzielają 
indywidualnych porad, a także prezentacja nowości na targach rolniczych i wystawach [Żeleźna 
2002]. W przeprowadzonych badaniach wskazuje się na doradcę ODR jako tego, który stanowi 
istotne źródło wiedzy i informacji o innowacjach [Pawlewicz 2006], a jak podkreśla Ryznar [2006]: 
„praktycznie nie ma takich, którzy nie interesowaliby się wiedzą adekwatną do wymagań rynku”. 

Ankietowani rolnicy wprowadzali w swoich gospodarstwach różnego typu innowacyjne roz-
wiązania. W produkcji roślinnej najwięcej, bo 27,59% wszystkich innowacji, stanowiły innowacje 
związane z modernizacją parku maszynowego. Dalsze miejsce w strukturze wprowadzanych 
innowacji zajęły nowe nawozy i środki ochrony roślin. Były to nawozy mineralne i organiczne, 
takie jak np. przyoranie słomy, resztek pożniwnych i tzw. nawozy zielone. W produkcji zwierzęcej 
najwięcej innowacji dotyczyło powiększenia pogłowia zwierząt gospodarskich, głównie bydła. 
Gdy obniżyły się ceny mleka rolnicy chcąc utrzymać opłacalność produkcji i dochody na pożą-
danym poziomie, zdecydowali się na powiększenie hodowli. Sytuacji tej sprzyjał także urodzaj 
w ostatnich latach i niskie ceny płodów rolnych. Powiększenie stada odbywało się najczęściej 
przez własną reprodukcję, bowiem zakup sztuk hodowlanych ograniczały możliwości kapitałowe.

Analiza innowacji w zakresie produkcji zwierzęcej wykazała również, że część rolników 
zmodernizowała pomieszczenia inwentarskie (13,04%). Inicjowane modernizacje dotyczyły 
poprawy żywienia bydła i trzody chlewnej. Wprowadzono również zmiany dotyczące poprawy 
dobrostanu zwierząt (np. maty zastępujące tradycyjny rodzaj ściółki). 

 Powszechnym źródłem informacji o innowacjach okazały się środki masowego przekazu: 
radio, telewizja, jak również czasopisma i literatura fachowa. Dla prawie 75% właścicieli gospo-
darstw rolnych impulsem do wprowadzenia zmian było najbliższe otoczenie – rodzina, sąsiedzi. 
Dynamicznie wzrosła również rola internetu jako narzędzia do zdobywania wiedzy, jednak w nie-
wielkim stopniu traci na znaczeniu wiedza zdobywana od przodujących rolników. Z usług ośrodka 
doradztwa rolniczego korzystało tylko 20% rolników, ale bardzo korzystnie rolnicy wypowiadali się 
o dniach z doradztwem rolniczym, które organizowane są corocznie przez siedlecki oddział ODR.  
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Organizowana impreza jest okazją do obejrzenia nowości, a także szansą na zapoznanie się z 
ofertami firm z otoczenia agrobiznesu i nawiązania kontaktów handlowych. Należy podkreślić, 
że respondentom nie była obca własna inicjatywa w poszukiwaniu innowacji.

Podsumowanie
Zmiany zachodzące w warunkach gospodarowania rolniczego, połączone z coraz większą 

uwagą skierowaną na problematykę zrównoważonego rozwoju wymuszają na rolnikach ko-
nieczność wdrażania innowacji ekologicznych. Przedstawione wyniki będące studium przypadku 
wskazują, iż wdrożenie innowacji ekologicznych zdaniem respondentów może być z powodzeniem 
realizowane w gospodarstwach ekologicznych. Jednak rolnicy w ekologicznych rozwiązaniach 
w niewielkim stopniu doceniają znaczenie efektów generowanych przez ekoinnowacje. Wydaje 
się, iż występuje potrzeba ciągłego kształtowania świadomości ekologicznej wśród rolników i 
propagowania znaczenia ekoinnowacji. W efekcie dokonywania się zmian i rozwoju tej świado-
mości nastąpi wewnętrzne stymulowanie potrzeby wdrażania ekoinnowacyjnych rozwiązań w 
gospodarstwach rolniczych, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na środowisko.
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Summary
Changes in the conditions of farming combined with more greater attention being paid to the issue of 

sustainable development are forcing farmers also need to deploy and eco-innovation. The case study results 
indicate that the implementation of the respondents think eco-innovation can be implemented on organic farms. 
On the other hand, the results indicate that farmers in organic solutions, little appreciate the significance of 
the effects generated by eco-innovation. It seems that there is a need for continuous development of ecological 
awareness among farmers. As a result of making a change and the development of this inner awareness will 
stimulate the need for implementation of eco-innovative solutions in the agricultural farms
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