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W XXI wieku prawo ludzi do życia bez głodu powinno być
fundamentalnym prawem człowieka, takim samym jakim
jest prawo jednostki do wolności i życia w pokoju.
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Agenda wystąpienia 

1. Dlaczego takie pytanie?
2. Podstawowe założenia.
3. Ważniejsze kierunki zmian w polskim rolnictwie.
4. Cele rolnictwa społecznie zrównoważonego.
5. Farma przyszłości.
6. Kierunki postępu.
7. Punkty wrażliwe postępu.
8. Kluczowe punkty postępu agrotechnicznego.



Modele rozwoju rolnictwa:

- Rozwój industrialny,

- Rozwój indukowany,

- Strategia polaryzacji dwubiegunowej,

- Strategia wzrostu zrównoważonego.

https://www.youtube.com/watch?v=S5wtu4IWgdE



The World Commission on Environment and Development 
(1987), przewodnicząca Gro Harlem Brundtland.

„Rolnictwo zrównoważone jest systemem łączącym jednoczesne 
użytkowanie i zachowanie zasobów naturalnych w sposób 
satysfakcjonujący pokrycie potrzeb obecnych i przyszłych 
pokoleń ludzkich”



Dlaczego model zrównoważony? Bo należy:

1. Dostosować wolumen oraz tempo wzrostu 
produkcji żywności do popytu końcowego.

2. Utrzymać zadowalający poziom dochodów 
ludności rolniczej, co powstrzyma nadmierną 
migrację ludności wiejskiej oraz zmniejszy nacisk 
na rynek pracy.

3. Powstrzymać degradację środowiska naturalnego, 
co poprawi biologiczną jakość żywności i 
jednocześnie uczyni z obszarów wiejskich 
atrakcyjne i cenne miejsce do życia.



W XXI wieku wzrost i struktura produkcji rolnej zależeć będzie 
od czterech głównych grup czynników:

- Szybkość przyrostu ludności,

- Potencjał produkcyjny rolnictwa (areał gruntów i ich 
produktywność, aktualne plony i spodziewane trendy),

- Koszt żywności w skali lokalnej i globalnej warunkowany 
wzorcami żywieniowymi, dochodami i pochodzeniem 
(produkcja lokalna, import),

- Zasoby surowców nieodnawialnych wykorzystywanych do 
produkcji żywności.



Założenia wstępne

1. Systemy zrównoważone i zintegrowane ze środowiskiem
obszarów wiejskich:
- System produkcji integrowanej i zrównoważonej standardowo.
- System rolniczej produkcji organicznej (ekologicznej).
- System rolniczej produkcji precyzyjnej.
2. Demografia (9,3 mld – 2050; 0,516 UE)
3. Podwojenie produkcji żywności do 2050.
4. Nadprodukcja żywności? Konsumeryzm jako filozofia życia.
5. Przejście z gospodarki industrialnej do opartej na wiedzy.
6. Ograniczone zasoby surowców niezbędnych do utrzymania
poziomu produkcji np. fosforytów.





Realizacja celów rolnictwa zależy od odpowiedzi na
poniższe pytania:
- Czy priorytetowym kierunkiem polityki rolnej będzie wzmocnienie

konkurencyjności produktów rolnych oraz przemysłu spożywczego w
handlu światowym?

- Czy w kolejnych latach wyznacznikiem nowej polityki rolnej będą w
jeszcze większym stopniu wartości związane z ochroną środowiska i
rozwojem obszarów wiejskich?

- Jakie będą relacje celów ekonomicznych i socjalno-finansowanych w
ramach Wspólnotowej Polityki Rolnej.



Bezpieczeństwo żywnościowe a Wspólna Polityka Rolna

Wyzwania stojące przed WPR:
- Zagwarantowanie ciągłości produkcji rolniczej w całej UE.
- Zapewnienie współistnienia różnych modeli rolnictwa (np.

małoobszarowego, ekologicznego, zrównoważonego), ale czy
industrialnego.

- Uwzględnienie oczekiwań europejskich konsumentów w
kontekście jakości i bezpieczeństwa żywności.

- Zapewnienie przejrzystości w całym łańcuchu rolno-
żywnościowym.

- Szczególne wsparcie rolników produkujących żywność wysokiej
jakości.

- Ochrona środowiska naturalnego.
- Troska o zdrowie i warunki hodowli zwierząt.
- Promowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcji oraz

edukacja żywieniowa.
- Ograniczenie marnotrawienia surowców i żywności.



Ważniejsze kierunki zmian w polskim rolnictwie

Technosfera:
- Wyłączanie gruntów z produkcji.
- Zmiana priorytetów gospodarowania (optymalizacja zamiast

maksymalizacji).
- Zrównoważony rozwój, stabilizacja plonów.
- Intensyfikacja produkcji.
- Zmniejszenie pogłowia zwierząt, specjalizacja i koncentracja.
- Uproszczenia w produkcji roślinnej.
- Nadmiar produkcji.
- Zróżnicowanie systemów gospodarowania (systemów

rolniczych).



Ważniejsze kierunki zmian w polskim rolnictwie cd.

Socjosfera:
- Znaczący spadek zatrudnienia w rolnictwie (bezrobocie).
- Niski poziom wykształcenia i mobilności ludności wiejskiej (ale rosnący).
- Przyspieszenie wymiany pokoleniowej w rolnictwie.
- Dopłaty do działalności.
- Poszukiwanie pracy za granicą.
- Próby wykorzystania wielofunkcyjności obszarów wiejskich.
- Wzrost świadomości ekologicznej.
- Troska o bezpieczeństwo żywnościowe (na jakim poziomie? UE? Świata?).



Ważniejsze kierunki zmian w polskim rolnictwie cd.

Infosfera:
- Intensywny rozwój sfery informacyjnej.
- Malejące znaczenie przekazu ustnego.
- Ewolucja doradztwa od technologicznego do ekonomiczno-

organizacyjnego.





Systemy produkcji rolniczej w przyszłościowym modelu polskiego rolnictwa







Cele rolnictwa społecznie zrównoważonego:
Ekonomiczne
Zdobycie konkurencyjnej przewagi na rynku.
Osiągnięcie dochodów nie mniejszych niż uzyskują gospodarstwa
konwencjonalne.
Oszczędne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów
mineralnych.
Dobra jakość ziemiopłodów.
Ekologiczne
Ochrona środowiska przyrodniczego.
Zwiększenie bioróżnorodności obszarów wiejskich.
Ograniczenie zagrożeń dla stanu zdrowia.



Farma przyszłości?
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Prawdopodobnie postęp w rolnictwie będzie dotyczył:
- Zastosowanie genetyki molekularnej i biotechnologii w celu postępu
biologicznego.
- Rozwój rolnictwa precyzyjnego w zrównoważonej produkcji roślinnej.
- Ograniczanie negatywnych skutków uproszczeń w uprawie i

zmianowaniu.
- Rozwój i wdrażanie nowych metod diagnostyki i monitorowania

występowania chorób (roślin i zwierząt).
- Monitorowanie zagrożeń środowiskowych (geomatyka, bioinformatyka).
- Analiza zmian populacyjnych wśród owadów (np. zapylających).
- Rozwój metod zapobiegania degradacji gleb oraz stymulacji ich

żyzności (materia organiczna, woda, składniki mineralne).
- Oszacowanie śladu węglowego i wodnego dla podstawowego koszyka

surowców roślinnych.



Prawdopodobnie postęp w rolnictwie będzie dotyczył:
- Opracowanie technologii produkcji o obniżonej emisji gazów

cieplarnianych i zintensyfikowanej sekwestracji węgla (ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko).

- Adaptacja do zmian klimatu obecnych i perspektywicznych systemów
produkcji rolniczej - minimalizacja wpływu stresów biotycznych i
abiotycznych (wrażliwość np. na ocieplenie).

- Hodowla bazująca na starych źródłach zmienności i ich ochrona.
- Rozwój technologii konserwowania, magazynowania i przechowywania

surowców.
- Rozwój metod zagospodarowania/utylizacji odpadów.
- Przetwarzanie produktów ubocznych sektora rolno-spożywczego

(pozyskiwanie z nich substancji bioaktywnych, produkcja pasz).
- Wprowadzenie do uprawy nowych gatunków (np. komosa ryżowa,

rokitnik) lub powrót do zapomnianych (gryka, sorgo, len, krokosz,
rośliny zielarskie – np. wiesiołek).



Prawdopodobnie postęp w rolnictwie będzie dotyczył:
- Bardziej efektywnego wykorzystania nakładów i środków do produkcji
(np. w efekcie mikoryzacji, szczepienia i zaprawiania, bionawozy).
- Sposobu zbierania i analizowania informacji o charakterze
biologicznym, ekonomicznym, politycznym i społecznym z środowiska i
własnego gospodarstwa (np. wykorzystanie tych danych do modelowania
procesów biologicznych).
- Poszukiwania efektywnych i tanich herbicydów lub innych

alternatywnych metod zwalczania chwastów.
- Badania nad zagrożeniami wynikającymi z inwazji obcych gatunków

(np. nawłoć kanadyjska).
- Dogłębnego poznania zjawiska allelopatii, które winno być podstawą do

wyjaśnienia zasad następstwa roślin.
- Produkcji biomasy organizmów jednokomórkowych.
- Biofortyfikacji i jej wpływu na jakość surowców roślinnych.
- Poszukiwania nowych surowców (np. liście gryki i rokitnika).
- Ograniczenia wpływu zmian klimatu na jakość surowców.



Punkty wrażliwe:
- Utrzymanie trwałej żyzności gleb poprzez zachowanie lub
zwiększenie zasobu glebowej substancji organicznej.
- Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych, środków ochrony
roślin i zwierząt oraz innych agrochemikaliów.
- Rozważne, ale i odważne stosowanie konserwantów, środków
hormonalnych, organizmów genetycznie modyfikowanych oraz
innych osiągnięć postępu biologicznego i chemicznego.
- Ochrona środowiska rolniczego i wiejskiego przed punktowymi i
obszarowymi skażeniami gleby, wody, powietrza, roślin i zwierząt.
- Dezinformacja i dezorientacja konsumentów.
- Wzorce konsumpcji.



Punkty wrażliwe:
- Zapewnienie dostatecznych dochodów rodzinom rolniczym
podejmującym zrównoważoną produkcję surowców żywnościowych.
- Przechowalnictwo surowców.
- Etyka zawodowa i świadomość społeczna.
- Gospodarka wodna.
- Uprawa mechaniczna gleby.
- Bezinwentarzowość gospodarstw.
- Stopniowe odejście od subsydiowania rolnictwa.
- TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).



Dziękuję za uwagę

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza 
jest ograniczona.
Albert Einstein


