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Rolnictwo a zmiany klimatu
• Rolnictwo odczuwa skutki ocieplenia klimatu i wymaga przystosowania do nich
• 17% emisji wszystkich gazów cieplarnianych ma związek produkcją rolniczą (OECD, 2014)

Źródło: OECD (2014), Green Growth Indicators for Agriculture: A Preliminary Assessment, OECD Green Growth Studies, 
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264223202-en 
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Udział emisji gazów cieplarnianych (GHGs), produkut krajowego brutto (GDP)  i 
produktywności (Productivity) dla rolnictwa w latach 1990-2010

Źródło: OECD (2014), Green Growth Indicators for Agriculture: A Preliminary Assessment, OECD Green Growth 
Studies, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264223202-en 

- większa efektywność produkcji rolniczej (precyzyjne i skuteczne nawożenie, uproszczona 
uprawa gleby, skuteczna ochrona roślin)

- upowszechnienie się systemów produkcji przyjaznych środowisku (ekologiczny, 
integrowany),

- dążenie do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju rolnictwa



Rolnictwo zrównoważone

• Rolnictwo zrównoważone to efektywna produkcja bezpiecznej, 
wysokiej jakości żywności w sposób chroniący, a wręcz 

poprawiający stan środowiska naturalnego, zabezpieczająca także 
socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolnika. W tak rozumianym 
procesie produkcji powinny być również zabezpieczone zdrowie i 

dobrostan wszystkich wykorzystywanych w procesie produkcji 
gatunków.

• Cele rolnictwa zrównoważonego to:
• Utrzymanie produkcji wysokiej jakości

- zapewnienie godnego dochodu z gospodarstwa
- zapewnienie stabilności rolnikowi i jego rodzinie a także lokalnej 

społeczności
- zapewnienie ochrony dla środowiska naturalnego (agroekosystemu)



Cechy rolnictwa zrównoważonego

• Redukcja nakładów na przemysłowe środki produkcji

• Wykorzystanie mechanicznych i biologicznych metod ochrony roślin 
przed szkodnikami i chwastami

• Wykorzystanie składników nawozowe dostępne w gospodarstwie (np. 
tzw. nawozy zielone)



Produkcja rolna a bioróżnorodność

• Utrzymywanie wysokiej bioróżnorodności czyni produkcję rolną 
bardziej zrównoważoną

• Ochrona bioróżnorodności jest jednym z elementów 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i gospodarstwa i musi być 
dostosowana do warunków przyrodniczych i organizacyjno-
ekonomicznych.



Kryteria do oceny zrównoważonego 
rozwoju gospodarstwa rolnego

Kryterium oceny: Ekologiczne/Agroekologiczne

• Różnorodność uprawianych roślin

• Udział zbóż w zasiewach

• Bilans azotu, fosforu, potasu

• Intensywność ochrony roślin

• Pokrycie gleby roślinnością

• Obsada zwierząt

• Odczyn gleb

• Bilans substancji organicznej

• Dobrostan zwierząt

• Gospodarowanie nawozami naturalnymi

• Gospodarka ściekami i odpadami

• Udział w programie rolnośrodowiskowym

Harasim 2014 



Wskaźniki do oceny zrównoważonego 
rozwoju gospodarstwa rolnego

Kryterium oceny: Ekonomiczne
• Dochodowość gospodarstwa

• Udział dopłat w dochodzie rolniczym

• Stopień zużycia środków trwałych

• Udział dochodów z działalności pozarolniczej

• Efektywność ekonomiczna gospodarstwa

• Stopień specjalizacji gospodarstwa

Kryterium oceny: Społeczne
• Wykształcenie właściciela gospodarstwa

• Wkład pracy, ilość i jakość czasu wolnego

• Aktywność społeczna i relacje sąsiedzkie

• Wiek właściciela i posiadanie następcy

Harasim 2014 



Modele do oceny zrównoważenia

• Istnieje co najmniej 35 narzędzi* 

• Przykłady to: SAFA, PG (Public Goods) czy IDEA

• Model RISE zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w gospodarstwie

*Źródło:  Schader, C.; Grenz, J.; Meier, M. S.; Stolze, M.: Scope and precision of sustainability assessment 
approaches to food systems. Ecol Soc 2014, 19, 1–15. 



Czym jest RISE?

Cel: Sprawienie aby zrównoważony rozwój stał się bardziej wymierny i zrozumiały

▶ Jest metodą szybkiej i całościowej oceny zrównoważenia produkcji rolnej na 

poziomie gospodarstwa

▶ RISE ma na celu ułatwienie ciągłego doskonalenia praktyk produkcyjnych

▶ Umożliwienie dostrzeżenia potencjału gospodarstwa

▶ Wzmocnienie świadomości rolnika



Model RISE (Response-Inducing
Sustainability Evaluation)

• Rolnik uzyskuje informacje zwrotną na temat poziomu

zrównoważenia gospodarstwa, co pozwala na poprawę

stopnia zrównoważenia.

• Model może być wykorzystywany do analizy wszystkich typów

gospodarstw, o różnych kierunkach produkcji i w różnych

siedliskach.

 

RISE 



Ankieta oprogramowania RISE 3.0
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Tematy i wskaźniki





Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw w 
województwie lubelskim za pomocą modelu RISE

- Do oceny stopnia zrównoważenia wybrano 20 gospodarstw z rejonu wschodniej 
lubelszczyzny (dolina rzeki Bug)

- 10 gospodarstw prowadziło certyfikowaną ekologiczną produkcję rolną
- 10 gospodarstw prowadziło produkcję konwencjonalną (w dużej mierze 

gospodarstwa ekstensywne).
- Ocena stopnia zrównoważenia przeprowadzona została w roku 2016, i dotyczyła 

produkcji za rok 2015



Ocena zrównoważenia gospodarstw 
ekologicznych (RISE 3.0)



Ocena zrównoważenia gospodarstw 
konwencjonalnych (RISE 3.0)



RISE: Gosp. ekologiczne i konwencjonalne

- - - - - - - - Gosp. konwencjonalne
_________ Gosp. ekologiczne

B i o r ó ż n o r o d n o ś ć  

Energia i klimat

Zużycie wody

Przepływy składników 
odżywczych

Hodowla zwierząt

Wykorzystanie gleby
Prowadzenie 
gospodarstwa rolnego

Efektywność 
gospodarcza

Jakość życia

Warunki pracy



Ekologiczne Konwencjonalne p-Value

BIORÓŻNORODNOŚĆ 66* (47-76) 53* (24-69) 0.028

-Zarządzanie bioróżnorodnością 72 (37-81) 56 (33-73) 0.403

-Infrastruktura ekologiczna 88 (29-100) 74 (0-100) 0.457

-Rozmieszczenie infrastruktury

ekologicznej
33 (15-80) 18 (5-70)

0.093

-Intensywność produkcji 98* (96-100) 75* (8-97) 0.000

-Różnorodność produkcji 31 (25-72) 29 (13-48) 0.173

WYBRANE TEMATY I WSKAŹNIKI RISE 3.0 
(MEDIANA)



Ekologiczne Konwencjonalne p-Value

ENERGIA I KLIMAT 76 (36-91) 71 (45-87) 0.364

-Zarządzenie energią 64 (18-77) 58 (25-100) 0.705

-Energochłonność produkcji rolnej 93 (7-100) 94 (78-100) 0.762

-Bilans gazów cieplarnianych 100* (38-100) 80* (0-100) 0.048

WYBRANE TEMATY I WSKAŹNIKI RISE 3.0 cd. 
(MEDIANA)



Ekologiczne Konwencjonalne p-Value

EFEKTYWNOSĆ GOSPODARCZA 64 (40-100) 73 (34-99) 0.597

-Rezerwy 50 (0-100) 63 (25-100) 0.907

-Przepływ środków pieniężnych 88 (50-100) 94 (38-100) 0.554

-Stabilność finansowa 66 (44-100) 72 (25-100) 0.649

-Poziom zadłużenia 79 (0-100) 96 (33-100) 0.309

-Zabezpieczenie potrzeb życiowych 69 (38-100) 75 (38-100) 0.877

WYBRANE TEMATY I WSKAŹNIKI RISE 3.0 cd. 
(MEDIANA)



Ocena stopnia zrównoważenia w gospodarstwach o 
różnych kierunkach produkcji

- 3 wybrane gospodarstwa o różnych kierunkach produkcji:
- produkcja roślinna (głównie zbóż)
- produkcja zwierzęca (chów trzody chlewnej)
- produkcja mieszana 



P O D S U M O W A N I E

- Ocena stopnia zrównoważenia za pomocą modelu RISE wykazała, że 
gospodarstwa konwencjonalne biorące udział w badaniu prezentowały podobny 
poziom zrównoważenia co gospodarstwa ekologiczne, przy czym należy mieć na 
uwadze że gospodarstwa konwencjonalne miały często charakter ekstensywny. 

- Statystycznie istotne różnice między gospodarstwami dotyczyły 1 tematu: 
bioróżnorodność (który osiągał istotnie lepsze wartości w gospodarstwach 
ekologicznych), oraz dwóch wskaźników: bilans gazów cieplarnianych oraz 
intensywność produkcji rolniczej (które osiągały istotnie lepsze wartości w 
gospodarstwach ekologicznych)

- Według modelu RISE, żadne z badanych gospodarstw nie osiągnęło niskich 
wartości punktowych dla Tematów zrównoważenia, co wskazuje na brak 
poważnych problemów które stały by na przeszkodzie w osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju w badanych gospodarstwach.

- Model RISE jest cennym narzędziem do oceny zrównoważenia gospodarstw 
rolnych , w tym ich wpływu na środowisko naturalne



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Biała forma Centaurea cyanus L.
rosnąca w rejonie badań



Raport zrównoważenia


