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Siedlce  

Uwarunkowania dotycz ce wprowadzania zasady wzajemnej 
zgodno ci w gospodarstwach rolnych 

Conditions of introducing cross-compliance in agricultural 
farms 

Synopsis. Celem tego opracowania jest próba ukazania podstawowych uwarunkowa  zwi zanych z 

wprowadzaniem zasady wzajemnej zgodno ci do gospodarstw rolnych. Analiz  obj to teoretyczne 

aspekty funkcjonowania Zasady Wzajemnej Zgodno ci, jak równie  dokonano oceny zakresu spe nie-

nia jej wymogów przez wybrane gospodarstwa.  

S owa kluczowe: zasada wzajemnej zgodno ci, wprowadzanie, gospodarstwa, grupy obszarowe 

Abstract. An attempt of showing the basic conditions for introducing the cross-compliance in agricul-

tural farms is the purpose of this study. The analysis covers the theoretical aspects of cross-

compliance. An assessment of the degree of its fulfillment in selected farms was done.  

Key words: cross-compliance, introducing, farms, size groups 

Wst p 

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku zasadniczo zmieni a sposób wsparcia 

rolnictwa w Unii Europejskiej. Wprowadzono tzw. p atno  jednolit  (SPS, Single Payment 

Scheme), która zast pi a wi kszo  dotychczasowych p atno ci bezpo rednich, specyficz-

nych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. P atno  jednolita zosta a oddzielona 

od struktury i wielko ci produkcji. Da a ona rolnikowi wolny wybór w produkowaniu tego, 

czego potrzebuje rynek, jednocze nie zapewniaj c mu niezb dny poziom dochodów [Zegar 

2008]. 

Otrzymanie p atno ci jednolitej zosta o uzale nione od spe nienia przez rolników sze-

regu wymaga . Dotyczy y one utrzymania gruntów wchodz cych w sk ad gospodarstwa w 

dobrej kulturze rolnej zgodnie z ochron  rodowiska oraz spe nienia podstawowych wymo-

gów z zakresu zarz dzania (Statutory Management Requirements, SMR) [Kowalski 2008]. 

Powy sze wymogi sk adaj  si  na jeden mechanizm nosz cy wspóln  nazw  zasady 

wzajemnej zgodno ci (ang. cross-compliance). Zasada wzajemnej zgodno ci oznacza po-

wi zanie wysoko ci uzyskiwanych p atno ci bezpo rednich ze spe nianiem przez benefi-

cjentów okre lonych wymogów. Wymogi te zosta y podzielone na trzy obszary. Obszar A 
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obejmuje identyfikacj  i rejestracj  zwierz t oraz zagadnienia zwi zane z ochron  rodowi-

ska naturalnego. W sk ad obszaru B wchodzi zdrowie publiczne, zdrowie zwierz t oraz 

konieczno  zg aszania niektórych chorób. Zbiór wymogów zawartych w obszarze C obej-

muje przepisy z dziedziny dobrostanu zwierz t [Wymogi... 2008]. 

W pa stwach UE-15 system kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodno ci 

by  wdra any stopniowo pocz wszy od 2005 roku. Rok 2007 by  pierwszym rokiem, od 

którego rolników z pa stw UE-15 kontrolowano pod k tem wype niania wszystkich wy-

mogów wzajemnej zgodno ci.  

W Polsce wymogi wzajemnej zgodno ci wdra ane s  stopniowo. Od 1 stycznia 2009 

roku obowi zuj  wymogi z obszaru A, wymogi z obszaru B obowi zywa y b d  od 2011 r., 

natomiast wymogi z obszaru C zostan  wdro one w 2013 roku. 

Metodyczne aspekty opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania podstawowych uwarunkowa  

zwi zanych z wprowadzaniem zasady wzajemnej zgodno ci do gospodarstw rolnych. Ana-

liz  obj to teoretyczne aspekty funkcjonowania zasady wzajemnej zgodno ci, jak równie  

dokonano oceny zakresu spe nienia jej wymogów przez wybrane gospodarstwa.  

Materia em badawczym wykorzystanym w opracowaniu by y dane dotycz ce 60 in-

dywidualnych gospodarstw rolnych zlokalizowanych w po udniowo-wschodniej cz ci 

województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Badania obejmowa y rok 2008. 

redni obszar badanego gospodarstwa w 2008 roku wynosi  17,3 ha UR. Dla ukazania 

zakresu zró nicowania ocen dotycz cych zasady wzajemnej zgodno ci badane gospodar-

stwa podzielono na trzy grupy. Podstawowym kryterium podzia u by  obszar gospodarstwa. 

Udzia  gospodarstw o obszarze do 10 ha wynosi  31,7 %. Gospodarstwa o obszarze 10-20 

ha stanowi y 38,3% liczby badanych gospodarstw. Najwi ksze obszarowo gospodarstwa 

tworzy y grup , której udzia  wynosi  30,0%. 

Obszar oddzia ywania zasady wzajemnej zgodno ci 

Instrument cross-compliance obejmuje bardzo liczn  grup  zagadnie  z zakresu zdro-

wia publicznego, weterynarii, zdrowotno ci ro lin, dobrostanu zwierz t oraz wymaga  

odno nie utrzymania gruntów rolnych. 

W krajach „pi tnastki" (UE-15) wymagania cross-compliance pojawia y si  stopniowo 

wraz z ewoluowaniem Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku polityki zrównowa onego 

rozwoju obszarów wiejskich. Produkcyjne funkcje rolnictwa ust powa y wówczas miejsca 

jego szeroko rozumianym funkcjom spo ecznym [Hunek 2005]. Tak e w nowych krajach 

cz onkowskich wymogi, których spe nienie zak ada cross-compliance, istniej  ju  w krajo-

wym prawodawstwie. W tym wietle cross-compliance mo e by  zatem traktowana jako 

narz dzie egzekwuj ce wykonanie konkretnych zapisów zawartych w istniej cych regula-

cjach. 

Wymagania, które zosta y zawarte w instrumencie cross-compliance maj  na celu 

[Adamowicz 2005]: 

 popraw  d ugotrwa o ci europejskiego rolnictwa i rolniczych obszarów,  
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 wyznaczenie nowego kierunku rozwoju spo eczno-gosodarczego, w którym wska-

zuje si  nowe sposoby organizacji i zarz dzania gospodark ,  

 wzmocnienie mocy prawnej Wspólnej Polityki Rolnej i jej publicznej akceptacji. 

Wype nianie norm i warunków wynikaj cych z zasady wspó zale no ci stawia przed 

krajami cz onkowskimi obowi zek kontroli rolników i nak adania na nich odpowiednich 

sankcji w przypadku nieprzestrzegania okre lonych wymogów. Liczba regulacji, których 

stosowanie zostanie poddane kontroli zosta a ostatecznie ograniczona do 19. Regulacje te, 

poza czterema rozporz dzeniami, maj  rang  dyrektyw i zosta y ju  wdro one do polskiego 

prawa. Ka dy kraj cz onkowski sam ustala elementy, które b d  podlega y kontroli. S  one 

okre lane przez ekspertów, na podstawie specyficznej sytuacji danego kraju. Podczas kon-

troli mechanizmu cross-compliance przydatne mog  okaza  si  do wiadczenia wyniesione 

z kontroli wymogów warunkuj cych otrzymanie p atno ci na obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW) i z programów rolno- rodowiskowych. 

Wprowadzany w Polsce od 1 stycznia 2009 obszar A obejmuje dwie podstawowe ga-

zie: zagadnienia ochrony rodowiska naturalnego i identyfikacj  i rejestracj  zwierz t. 

Pierwsza z nich podzielona jest na kilka mniejszych jednostek. Jedna z nich obejmuje 

ochron  dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Przepisy te 

dotycz  wszystkich rolników na terenie ca ego kraju. Ochrona gatunkowa ptactwa i jego 

siedlisk obejmuje obszar ca ej Polski. W gospodarstwach rolnych nale y przestrzega  m.in. 

zakazu umy lnego chwytania, okaleczania i przetrzymywania ptaków ywych i martwych 

podlegaj cych ochronie, umy lnego niszczenia jaj, gniazd, lub p oszenia ptaków obj tych 

ochron  [Ka u a 2009]. 

Kolejnym wa nym elementem obszaru A jest wymóg ochrony wód podziemnych 

przed ska eniem substancjami niebezpiecznymi. Odnosi si  on do wszystkich beneficjen-

tów, gdy  w trakcie produkcji rolniczej na wielu jej etapach u ywane s  rodki, które mog  

stanowi  zagro enie dla czysto ci wód i zdrowia publicznego. Dotyczy to w szczególno ci 

u ywania ich w niew a ciwy sposób. Rolnicy zobligowani s  do przestrzegania wymaga  

zwi zanych z miejscem sk adowania substancji niebezpiecznych dla rodowiska. D c do 

przestrzegania tych wymogów nale y pami ta , i : 

 miejsce takie powinno by  zabezpieczone przed bezpo rednim lub po rednim 

wprowadzaniem substancji szkodliwych do wody gruntowej,  

 opakowania po substancjach niebezpiecznych przechowywa  nale y w sposób za-

bezpieczaj cy przed wprowadzaniem substancji szkodliwych do wód gruntowych, 

 rodki ochrony ro lin powinny by  przechowywane w oryginalnych opakowaniach, 

w magazynie lub innym wydzielonym miejscu, zgodnie z etykiet  lub instrukcj ,  

 oleje odpadowe nale y przechowywa  w szczelnych pojemnikach i magazynowa  

w miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu. 

Istotny element obszaru A stanowi tak e ochrona wód przed zanieczyszczeniami po-

wodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. W ramach tych przedsi wzi  rolnicy 

s  zobowi zani do przestrzegania aktualnych programów dzia a  maj cych na celu ograni-

czenie odp ywu azotu ze róde  rolniczych. 

Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego nie wynikaj  jedynie z nieprawid owego 

stosowania nawozów mineralnych. Jednymi ze róde  s  równie  nieodpowiednio prze-

chowywane nawozy naturalne i kiszonki. W zwi zku z tym [Bartkowski, Ginalski i Gnia-

dek 2007]: 
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 obornik powinien by  przechowywany w pomieszczeniach inwentarskich o nie-

przepuszczalnym pod o u lub na p ycie zaopatrzonej w instalacje odprowadzaj ce 

wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówk  i wod  gnojow , 

 pojemno  p yty obornikowej powinna zapewni  mo liwo  gromadzenia i prze-

chowywania obornika w okresach, kiedy nie jest on wykorzystywany rolniczo (co 

najmniej 6 miesi cy), 

 gnojowica i gnojówka s  przechowywane w szczelnych zbiornikach, 

 pojemno  zbiorników na gnojowic  i na gnojówk  wystarcza na ich przechowy-

wanie przez okres, kiedy nie jest ona wykorzystywana rolniczo (co najmniej 6 mie-

si cy), 

 kiszonki s  zabezpieczone przed wyciekiem soków do gruntu. 
Drug  ga zi  obszaru A s  wymogi dotycz ce identyfikacji i rejestracji zwierz t. Pod-

stawowym celem tego dzia ania jest poprawa bezpiecze stwa ywno ci a tym samym bez-

piecze stwa zdrowia konsumenta. Identyfikacja i rejestracja zwierz t nie jest czynno ci  

nadmiernie skomplikowan , czy te  pracoch onn , a przyczynia si  w znacznej mierze do 

u atwienia pracy odpowiednim s u bom w przypadku wyst pienia zagro e  epidemiolo-

gicznych. Dzieje si  tak na skutek mo liwo ci szybkiego ustalenia pochodzenia i miejsca 

pobytu zwierz cia. 

Zakres spe nienia wymogów dotycz cych ochrony wód gruntowych w 
badanych gospodarstwach 

Rolnicze u ytkowanie ziemi wywiera du y wp yw na kszta towanie rodowiska natu-

ralnego, gdy  bezpo rednio u ytkuje jego zasoby w procesie produkcji. Intensyfikacja 

produkcji zmusza do stosowania wielu rodków przemys owych (m.in. nawozy mineralne, 

rodki ochrony ro lin), których nieumiej tnie stosowane lub stosowanie w ilo ciach nad-

miernych mo e w konsekwencji powodowa  zagro enie dla rodowiska. Produktem 

ubocznym hodowli zwierz t jest nawóz naturalny zasobny w azot i fosfor. Niew a ciwie 

przechowywany i stosowany mo e stanowi  istotne zagro enie dla rodowiska a szczegól-

nie wód [Kajdan-Zysnarska, Matuszak i Nowak 2006].  

Kluczowym elementem w ograniczaniu skali strat sk adników nawozowych z odcho-

dów zwierz cych jest doprowadzenie do wyposa enia gospodarstw prowadz cych towaro-

w  produkcj  zwierz c  w urz dzenia w a ciwego magazynowania tych cennych nawozów 

naturalnych. Takie inwestycje tworz  mo liwo ci poprawy warunków sanitarnych na tere-

nie gospodarstw oraz ograniczenia odp ywu z terenu zagród biogenów w wodach po-

wierzchniowych i wg bnych. 

Rysunek 1 przedstawia podzia  zbiorowo ci badanych gospodarstw na takie, które po-

siadaj  lub nie p yt  obornikow , w rozbiciu na grupy obszarowe.  

Na podstawie danych zawartych w rysunku 1 mo na stwierdzi , i  ponad po owa z ba-

danych gospodarstw w 2008 roku posiada a p yty gnojowe (55,0%). Najlepsze wyposa e-

nie w takie budowle by o charakterystyczne dla gospodarstw o powierzchni 20 ha i powy-

ej. Najmniej korzystnie przedstawia a si  sytuacja w gospodarstwach obszarowo najmniej-

szych, w których zaledwie 21,0% mia o wybudowane p yty gnojowe.  
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 Na p ycie gnojowej sk adowany jest obornik powstaj cy podczas prowadzenia pro-

dukcji zwierz cej, jednak e w czasie jego sk adowania dochodzi do wycieków, które po-

winny by  odprowadzone do szczelnych zbiorników. 
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Rys. 1. Badane gospodarstwa posiadaj ce i nieposiadaj ce p yt obornikowych w 2008 roku w podziale na grupy 

obszarowe, % 

Fig. 1. Percentages of investigated farms having and not having a concrete manure pit in 2008 by acreage groups, 

% 

ród o: obliczenia w asne na podstawie bada  ankietowych. 
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Rys. 2. Proporcje liczb gospodarstw posiadaj cych i nieposiadaj cych w 2008 roku zbiornik na gnojówk  i/lub 

gnojowic  w podziale na grupy obszarowe, % 

Fig 2. Percentages of investigated farms having and not having a tank for liquid manure in 2008 by acreage 

groups, % 

ród o: obliczenia w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Analizuj c dane zawarte na rysunku 2 mo na stwierdzi , i  61,7% z liczby badanych 

rolników posiada o miejsce do przetrzymywania gnojówki i gnojowicy. W ród grup obsza-



 85

rowych najlepiej wyposa onymi gospodarstwami by y gospodarstwa obszarowo najwi k-

sze. Tutaj blisko 90% gospodarstw wybudowa o b d  zakupi o zbiorniki na gnojówk  lub 

gnojowic . Wraz ze spadkiem powierzchni gospodarstw pogarsza  si  równie  poziom 

wyposa enia w miejsca przetrzymywania takich substancji. W ród gospodarstw o po-

wierzchni do 10ha a  68,4% nie posiada o odpowiednich miejsc do przechowywania takich 

substancji.  

Produkty przemiany materii, powstaj ce w wyniku prowadzenia produkcji rolniczej, 

nie s  jedynymi substancjami, które po niekontrolowanym przenikni ciu do rodowiska 

mog  je skazi . Wraz z coraz szerszym u yciem maszyn pojawi o si  zagro enie ze strony 

olejów odpadowych. Powstaj  one w wyniku przepracowania w ró nego rodzaju pojazdach 

i maszynach i nie nadaj  si  do u ycia w pierwotnym przeznaczeniu [Rozporz dzenie... 

2004]. 

Struktur  zbiorowo ci gospodarstw przystosowanych do przetrzymywania substancji 

niebezpiecznych oraz opakowa  po substancjach niebezpiecznych przedstawia rysunek 3. 
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Rys. 3. Odsetek gospodarstw posiadaj cych w 2008 roku w a ciwe miejsce przechowywania substancji niebez-

piecznych, w podziale na grupy obszarowe, % 

Fig 3. Percentages of investigated farms having in 2008 a proper storage for dangerous substances, by acreage 

groups, % 

ród o: obliczenia w asne na podstawie bada  ankietowych. 

W sumie 53,3% ogó u gospodarstw posiada o miejsce do sk adowania odpadów nie-

bezpiecznych. Najgorzej sytuacja w tym zakresie przedstawia a si  w gospodarstwach 

najmniejszych (do 10 ha). Tutaj tylko 26,3% gospodarstw posiada o przystosowane odpo-

wiednio miejsce do przetrzymywania substancji niebezpiecznych oraz opakowa  po takich 

substancjach. Wraz ze wzrostem powierzchni udzia  tych gospodarstw zwi ksza  si .  

Wymogi dotycz ce bezpiecze stwa ywno ci i pasz  

Bezpiecze stwo pasz, jak i ywno ci, nie odnosi si  tylko do wybranego etapu produk-

cji. Nale y rozpatrywa  je w odniesieniu do ca ego a cucha produkcyjnego. W ka dym 

gospodarstwie powinna by  powadzona dokumentacja dotycz ca procesów produkcyjnych 
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pasz i ywno ci, która w razie konieczno ci pozwoli na ustalenie, czy elementy procesu 

produkcyjnego, jak i gotowe produkty, nie stanowi  zagro enia dla zdrowia ludzi i zwierz t 

[Bartkowski, Ginalski i Gniadek 2007]. 

W produkcji ro linnej, lecz nie tylko, zachodzi potrzeba magazynowania uzyskanych 

p odów ziemi. Generuje to kolejne restrykcje zwi zane z higien . Z jednej strony pasze 

powinny by  przetrzymywane w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem, z 

drugiej natomiast nale y powstrzyma  dost p do nich szkodników i gryzoni. 

Struktur  zbiorowo ci gospodarstw, w których miejsca przechowywania pasz s  za-

bezpieczone przed dost pem gryzoni i szkodników oraz prowadzona jest dokumentacja 

zwalczania gryzoni, w podziale na grupy obszarowe, przedstawia rysunek 4. 
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Rys. 4. Odsetek badanych gospodarstw, w których w 2008 roku miejsca przechowywania pasz by y zabezpieczone 

przed dost pem gryzoni i szkodników oraz prowadzona by a dokumentacja zwalczania tych gryzoni, w podziale 

na grupy obszarowe, % 

Fig. 4. Percentages of investigated farms having in 2008 places for fodder storage protected from rodents and pests 

and where the rodents control measures are registered, by acreage groups, % 

ród o: obliczenia w asne na podstawie bada  ankietowych. 

W ród badanych gospodarstw 60% mia o prawid owo zabezpieczone pasze przed 

szkodnikami i gryzoniami. W gospodarstwach powierzchniowo najwi kszych 88,9% rolni-

ków deklarowa o w a ciwe zabezpieczenie pasz. W ród gospodarstw najmniejszych 52,6% 

by o zabezpieczone przed szkodnikami, natomiast grupa o powierzchni gospodarstw 10-20 

ha jedynie w 43,6% spe nia a przepisy odno nie bezpiecze stwa pasz. Powszechnym zja-

wiskiem by  brak dokumentacji dotycz cej zwalczania szkodników. Prowadzi o j  jedynie 

22,2% rolników w gospodarstwach obszarowo najwi kszych. 

Badanie zasobno ci gleby w sk adniki pokarmowe 

Gleba powstaje w wyniku z o onych procesów zwanych glebotwórczymi, w sk ad któ-

rych wchodz  oddzia ywanie klimatu, rze ba terenu, szata ro linna oraz zwierz ca. Proces 

ten jest niezwykle powolny. Z tego wzgl du gleba jest uwa ana za zasób praktycznie nie-

odnawialny, przez co powinna podlega  szczególnej ochronie.  
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Ilo  sk adników pokarmowych odprowadzanych z gleby wraz z plonami wyrówny-

wana jest przez stosowanie nawozów, zarówno naturalnych jak i mineralnych. W przypad-

ku du ej zasobno ci gleby w sk adniki pokarmowe nadmierne nawo enie prowadzi do 

zwi kszenia strat oraz do pogorszenia plonu. Racjonalne stosowanie nawozów mo liwe jest 

wtedy, gdy znana jest zasobno  gleby w sk adniki pokarmowe. 

Struktur  zbiorowo ci badanych gospodarstw wed ug cz stotliwo ci wykonywania ba-

da  zasobno ci gleby w sk adniki pokarmowe przedstawia rysunek 5. 
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Rys. 5. Odsetek badanych gospodarstw wed ug cz stotliwo ci wykonywania w 2008 roku bada  zasobno ci gleby 

w sk adniki pokarmowe w podziale na grupy obszarowe, % 

Fig. 5. Percentages of investigated farms according to the frequency of tests of soil nutrient content in 2008, by 

acreage groups, % 

ród o: obliczenia w asne na podstawie bada  ankietowych 

Spo ród ankietowanych w 2008 roku gospodarstw zaledwie 28,3% wykonywa o bada-

nia zasobno ci gleby w sk adniki pokarmowe. Najcz ciej badania te wykonywane by y co 

kilka lat i obejmowa y wybrane dzia ki w ramach gospodarstwa. Niestety brak by o gospo-

darstw wykonuj cych je regularnie na obszarze ca ego gospodarstwa. Najrzadziej po ten 

rodzaj bada  si ga y gospodarstwa o obszarze 10-20 ha UR (21,8%). W sposób bardziej 

powszechny badanie zasobno ci gleb wykonywane by o w gospodarstwach do 10 ha. Mia o 

to zwi zek z cz stym prowadzeniem przez t  grup  gospodarstw produkcji ogrodniczej lub 

sadowniczej po czonej z wysokim poziomie nawo enia.  

G ówn  przyczyn  ma ego zainteresowania badaniem zasobno ci gleby w sk adniki 

pokarmowe by y wzgl dy ekonomiczne. Ponad jedna trzecia badanych rolników (36,7% 

ogó u gospodarstw) stwierdzi a, i  s  one zbyt drogie. Kolejn  barier  na drodze do pozna-

nia zasobno ci gleb w gospodarstwie by  brak wiadomo ci rolników na temat celowo ci 

wykonywania bada . Dotyczy o to 30,0% ankietowanych rolników. Istotnym elementem 

przemawiaj cym przeciwko badaniom by a równie  ma a dost pno  laboratoriów, gdzie 

mo na je wykona . 
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Wnioski 

Reasumuj c dotychczasowe rozwa ania mo na sformu owa  nast puj ce wnioski. 

 Zasada Wzajemnej Zgodno ci obejmuje bardzo liczn  grup  zagadnie  z zakresu 

zdrowia publicznego, weterynarii, zdrowotno ci ro lin, dobrostanu zwierz t oraz 

wymaga  odno nie utrzymania gruntów rolnych w zgodzie z ochron  rodowiska. 

Wymogi, których spe nienie zak ada cross-compliance, najcz ciej istniej  ju  w 

krajowym prawodawstwie. W tym wietle cross-compliance mo e by  zatem trak-

towana jako narz dzie egzekwuj ce wykonanie konkretnych zapisów zawartych w 

istniej cych regulacjach. 

 Wprowadzany w Polsce od 1 stycznia 2009 obszar A Zasady Wzajemnej Zgodno ci 

obejmuje mi dzy innymi takie elementy, jak ochron  wód podziemnych przed ska-

eniem substancjami niebezpiecznymi, bezpiecze stwo ywno ci i pasz, ochron  

dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych. Rolnicy zobligowani s  do przestrzega-

nia wymaga  zwi zanych z miejscem sk adowania substancji niebezpiecznych dla 

rodowiska. Brak przestrzegania wymogów i stwierdzenie zaniedba  mo e skutko-

wa  obni eniem p atno ci obszarowych. 

 Do spe nienia wymogów dotycz cych ochrony wód podziemnych przed ska eniem 

znacznie lepiej przygotowane okaza y si  gospodarstwa obszarowo wi ksze. Ponad 

80% badanych gospodarstw o obszarze 20 ha i powy ej posiada o w 2008 roku p y-

t  obornikow  oraz zbiornik na gnojówk  lub gnojowic . Równie  ten typ gospo-

darstw wyró nia  si  w zakresie zabezpiecze  miejsca przechowywania pasz i sub-

stancji niebezpiecznych dla rodowiska 

 W ród badanych gospodarstw wyst powa o ma e zainteresowanie rolników bada-

niem zasobno ci gleby w sk adniki pokarmowe. Ponad 70% gospodarstw nie wy-

konywa o tego badania. Pozostali wykonywali je nieregularnie i nie na ca ym ob-

szarze. Fakt ten nie nastraja optymistycznie. Badania te przynosz  bowiem znaczne 

korzy ci przy niewielkich nak adach pieni nych. 
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