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1. Planowanie pracy pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych mając na 
uwadze rachunek ekonomiczny 
 

Planowanie i organizowanie pracy agregatów rolniczych jest to działanie komplek-
sowe określające czas, teren i zadania, wynikające z celu podstawowego, jakim jest pro-
dukcja rolnicza. Planowanie powinno obejmować wszystkie czynniki współzależne, wy-
stępujące w opracowywanych procesach technologicznych i zakładanych formach orga-
nizacyjnych, tj. agrotechniczne, techniczne, osobowe i organizacyjne. 

W strukturze organizacyjnej gospodarstw wielkoobszarowych działalność produk-
cyjna jest oparta na planach: 

 Rocznym, obejmującym cały cykl wegetacyjny, 
 Kampanijnym, opracowywany na poszczególne okresy wegetacyjne, 
 Dekadowym lub tygodniowym, 
 Dziennym, nazywanym dyspozycją bieżącą. 

Do podstawowych zasad organizacji pracy agregatów polowych należą: 
 Dobór ilościowy i jakościowy środków technicznych właściwych do zadań 

i warunków pracy, 
 Wybór najkorzystniejszych wariantów ruchu agregatów w celu osiągnięcia naj-

wyższej wydajności przez wszystkie środki techniczne, 
 Zapewnienie operatywnej pomocy technicznej pracującym agregatom, 
 Zapewnienie ciągłego doradztwa i nadzoru agrotechnicznego, 
 Zapewnienie podstawowych warunków socjalnych i przestrzegania zasad higieny 

pracy. 

Przy większej liczbie agregatów planowanych do wykonywania zabiegu może być 
stosowany brygadowy lub indywidualny system wykonywania pracy. 

Niezależnie od przyjętej liczby agregatów w brygadzie uwzględnić należy inne zale-
cenia decydujące o wydajności, a mianowicie: 

 Grupować w brygadzie agregaty o takich samych parametrach eksploatacyjnych, 
 Pracować z takimi samymi prędkościami roboczymi, 
 Stosować takie same rozwiązania załadunku i rozładunku materiałów, 
 Zapewniać agregatom swobodę manewrowania przez najkorzystniejszy dla danej 

pracy sposób poruszania się po polu. 

    Przy pracy brygadowej, podobnie jak przy pracy agregatów pojedynczych, stosowane 
są ruchy w okółkę lub zagonowe. W każdym z tych sposobów można wskazać na oko-
liczności ograniczające swobodę poruszania się agregatów, szczególnie przy zróżnico-
wanych prędkościach roboczych, niskiej sprawności technicznej poszczególnych agrega-
tów, różnym poziomie kwalifikacji zawodowych pracowników obsługujących agregaty. 
Praca kilku agregatów na jednym polu powoduje i to, że w pewnych granicach będą 
zróżnicowane przejazdy jałowe poszczególnych maszyn na uwrociach przy ruchu zago-
nowym oraz różne będą długości przejazdów roboczych maszyn poruszających się na  
w okółkę. 

Planowanie wyposażenia w sprzęt gospodarstwa rolnego ma na celu dobranie opty-
malnych zestawów maszynowych, które w konkretnych warunkach produkcji umożli-
wiają prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich prac. Dobór sprzętu powinien być 
ekonomicznie uzasadniony; wyposażenie w narzędzia, maszyny, środki transportowe  
i ciągniki powinno być planowane perspektywicznie, z założeniem maksymalnego ich 
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wykorzystania podczas całego okresu użytkowania. Jest to możliwe jeżeli gospodarstwo 
ma ustalony i wyprofilowany kierunek produkcyjny, wynikający z warunków glebowych 
i potrzeb gospodarczych. 
   Podstawę do opracowania projektu mechanizacji i doboru sprzętu rolniczego, bez 
względu na system i metody planowania, stanowią: powierzchnia użytków rolnych 
i struktura zasiewów. 

Zależnie od wymaganego stopnia dokładności i obszaru objętego planowaniem naj-
częściej stosowane są następujące metody: 

 Wskaźnikowa, 
 Czynnikowa, 
 Technologiczna. 

    Metoda wskaźnikowa polega na orientacyjnym obliczeniu zakresu prac, a następnie 
po uwzględnieniu wydajności jednostkowych lub sezonowych, ustaleniu liczby zesta-
wów maszynowych niezbędnych do wykonania tych zadań. W planowaniu tą metodą 
należy: 

 Ustalić obszar działania i zakładaną strukturę zasiewów, 
 Sporządzić wstępny bilans prac występujących w założonej strukturze zasiewów, 
 Obliczyć zakres prac za pomocą wskaźników wielokrotności, 
 Obliczyć liczbę potrzebnych maszyn i narzędzi, 

   Metoda wskaźnikowa nie uwzględnia w zasadzie technologii procesów i terminów 
agrotechnicznych, nie uwzględnia okresów szczytowego nasilenia prac. Z tego względu 
metoda wskaźnikowa stosowana jest przede wszystkim do planowania mechanizacji 
w makroskali, może być wykorzystana także do wstępnego określenia potrzeb mechani-
zacji gospodarstwa wielkoobszarowego. 
    Metoda czynnikowa uwzględnia natomiast zakładane technologie, rodzaje zabiegów 
oraz planowane terminy agrotechniczne z ustaleniem szczytowego spiętrzenia prac. 
W planowaniu metodą czynnikową należy: 

 Sporządzić bilans prac na podstawie struktury zasiewów i zakładanych technolo-
gii, 

 Opracować zadania do wykonania w poszczególnych okresach agrotechnicznych, 
 Określić szczytowe spiętrzenie prac, 
 Obliczyć liczbę potrzebnych narzędzi i maszyn. 

   Metoda czynnikowa może być stosowana do określenia potrzeb mechanizacyjnych 
gospodarstw wielkoobszarowych, a także do sporządzania planów rozwoju mechaniza-
cji w skali szeregu zakładów. 
    Metoda technologiczna planowania zapotrzebowania na sprzęt rolniczy polega na wy-
korzystaniu kart technologicznych opracowanych dla każdej rośliny. W kartach wyliczo-
ne są środki techniczne niezbędne w celu terminowego wykonania poszczególnych za-
biegów. Planowanie środków technicznych metodą technologiczną umożliwia względnie 
dokładne dobranie ilościowe i jakościowe maszyn dla określonego gospodarstwa lub 
zespołu gospodarstw. 

Oprócz wymienionych metod wskaźnikowej, czynnikowej i technologicznej, 
w praktyce planowanie sprzętu rolniczego może być dokonywane w sposób prosty me-
todą obliczeniową i porównawczą. 

Metoda obliczeniowa polega na określeniu liczby maszyn niezbędnych do wykonania 
określonego zabiegu w zależności: 
 

𝐼𝑎 =
𝐹

𝑡𝑎𝑔𝑟 × 𝑇𝑑 × 𝑖𝑧𝑚 ×𝑊ℎ
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gdzie: 
Ia – liczba potrzebnych maszyn, 
F – ilość pracy do wykonania, ha, 
tagr – okres agrotechniczny, dni, 
Td – czas pracy agregatów podczas zmiany, h, 
izm – liczba zmian na dobę, 
Wh – planowana wydajność godzinowa agregatu, ha/h. 
 
    Na podstawie wyników obliczeń i terminów agrotechnicznych prac należy ustalić 
szczytowe zapotrzebowanie na maszyny, podobnie jak w metodzie czynnikowej 
i technologicznej. 
    Metoda porównawcza polega na planowaniu na podstawie porównań z okresami po-
przednimi, porównań z innymi gospodarstwami pracującymi w podobnych warunkach, 
ustalaniu liczby i jakości maszyn na podstawie obserwacji. Jest to metoda tradycyjna, 
powszechnie stosowana w gospodarstwach małych i średnich. 
     Planowanie liczby i rodzaju środków transportowych można przeprowadzać różnymi 
metodami. Do powszechnie stosowanych, podobnie jak przy planowaniu narzędzi 
i maszyn, należą: metoda wskaźnikowa, czynnikowa i technologiczna. 
    Metoda wskaźnikowa nie uwzględnia w zasadzie technologii procesów i występowa-
nia szczytowego nasilenia prac. Liczbę środków transportowych ustala się najczęściej 
proporcjonalnie do projektowanej liczby ciągników. 
   Metoda czynnikowa uwzględnia projektowane procesy oraz szczytowe spiętrzenie 
czynności transportowych. Liczba środków transportowych ustalana na podstawie bi-
lansu i spiętrzeń szczytowych jest ponadto zależna od terenowego układu pól, jakości 
dróg rodzaju urządzeń załadunkowych i rozładunkowych. Dla określonych warunków 
liczbę potrzebnych środków transportowych można obliczyć z zależności: 
 

𝑖𝑚 =
𝐿0
𝑇𝐺𝑛

 

 
gdzie: 
 
im – liczba potrzebnych środków transportowych, 
L0 – całkowita ilość pracy do wykonania, t, 
tagr– przewidziana liczba dni pracy, 
G – ładowność użyteczna środka transportowego, t, 
n – liczba cykli pracy jednego środka w ciągu dnia. 
 
    Metoda technologiczna, podobnie jak przy planowaniu narzędzi i maszyn, polega na 
wykorzystaniu kart technologicznych, które opracowane w odniesieniu do procesów 
produkcyjnych roślin powinny uwzględniać środki transportowe. 
     
 

2. Porównanie agregatów rolniczych z uwzględnieniem zapotrzebo-
wania mocy 
 

Źródłami energetycznymi stosowanymi w rolnictwie są ciągniki, samochody, silniki 
spalinowe i elektryczne – stacyjne lub wmontowane do maszyn. W przypadku źródeł 
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energetycznych planowanie liczby i rodzaju ciągników rolniczych dokonywane jest 
trzema metodami: wskaźnikową, technologiczną oraz porównawczą. 
 
Tabela. 6.1. Zapotrzebowanie mocy ciągnika do pracy z różnymi maszynami (uprawa gle-
by i siew) 
 

Lp. Narzędzie/maszyna Prędkość 
robocza 
(km/h) 

Głębokość 
robocza 

(cm) 

Zapotrzebowanie mocy 
w kW/m dla gleby 

lekkiej średniej ciężkiej 

1 Pług 5-9 20-30 18-30 27-55 50-110 
2 Pług podorywkowy 7-9 10-15 12-25 20-38 40-75 
3 Gruber 5-7 15-25 10-23 18-42 32-73 
4 Brona talerzowa 7-9 7-10 4-9 8-18 17-37 
5 Brona wirnikowa 5-7 7-11 10-17 15-27 26-44 
6 Siewnik mechanicz-

ny 
4-8 2-7 7-8 8-10 10-11 

7 Siewnik pneuma-
tyczny 

5-10 2-7 10-11 11-13 13-16 

8 Siewnik do siewu 
bezpośredniego 

9-15 3-7 5-13 9-26 13-39 

 kW/rząd 
9 Siewnik punktowy 

mechaniczny 
5-10 2-5 0,75-1,2 1,2-1,7 1,7-2,2 

10 Siewnik punktowy 
pneumatyczny 

5-10 2-5 1,5-1,9 1,9-2,7 2,7-3,2 

 
Źródło: Poradnik użytkowania techniki rolniczej w tabelach E. Lorencerowicz APRA Bydgoszcz 2007 

 

Racjonalnie dobrany i użytkowany park ciągnikowo-maszynowy usprawnia realiza-
cję zabiegów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami agrotechnicznymi – okresy agro-
techniczne i jakość wykonania zabiegów, a jego koszty nie obciążają gospodarstwa po-
nad możliwości bieżącego odtwarzania posiadanego sprzętu. Powyższe stwierdzenie 
zawiera kilka istotnych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyposażaniu 
gospodarstw w środki mechanizacji. 

Koszty wykonania prac maszynowych są pochodną ilości i wartości znajdującego się 
na wyposażeniu gospodarstwa sprzętu rolniczego oraz bieżących kosztów jego użytko-
wania. W przeliczeniu na jednostkę pracy (godz., ha, t, szt.) koszty utrzymania maszyn są 
tym mniejsze, im bardziej jest wykorzystany potencjał eksploatacyjny poszczególnych 
maszyn, a więc im bardziej intensywnie są one w ciągu roku użytkowane. Realizacja tego 
celu zależy między innymi od właściwego doboru maszyn, dostosowanego do skali pro-
dukcji. 

Możliwość odtwarzania posiadanego przez gospodarstwo parku ciągnikowo-
maszynowego zależy od relacji pomiędzy wartością produkcji a ponoszonymi na tę dzia-
łalność nakładami. Wypracowany w gospodarstwie dochód powinien z jednej strony 
zapewnić byt rodzinie, a z drugiej powinien umożliwić inwestowanie w nowy sprzęt 
rolniczy i inne środki trwałe, zarówno w celu odtwarzania zużytych zasobów, jak 
i rozwoju gospodarstwa. Ograniczone możliwości inwestycyjne oraz konieczność obni-
żania kosztów produkcji wskazują na potrzebę zachowania umiaru przy planowaniu 
wyposażania gospodarstwa w zbyt liczny i wydajny, ale kosztowny sprzęt rolniczy. 
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Obecnie te możliwości znacznie się poprawiły wskutek dopłat bezpośrednich oraz 
wsparcia modernizacji rolnictwa z programów unijnych. 

Z powyższego wynika, że przy doborze maszyn do gospodarstwa należy przede 
wszystkim pamiętać o zasadzie dostosowania inwestycji do skali produkcji – maszyny 
i ciągniki powinny z jednej strony umożliwić wykonanie prac polowych w optymalnych 
terminach agrotechnicznych, w możliwie krótkim okresie czasu, a z drugiej strony liczba 
i wydajność posiadanych zestawów ciągnikowo-maszynowych nie może być zbyt duża, 
z uwagi na ryzyko przeinwestowania gospodarstwa ponad jego możliwości akumulacji 
i odtwarzania posiadanych zasobów. Wyrazem tego przeinwestowania jest także brak 
możliwości racjonalnego wykorzystania maszyny, co przekłada się na wzrost kosztów 
mechanizacji i spadek opłacalności produkcji. 

Jak wykazują liczne badania, wyposażenie gospodarstw w sprzęt rolniczy, w tym 
liczba, rodzaje, wartość i wydajności maszyn oraz liczba i moc stosowanych ciągników 
są bardzo zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami, nawet o podobnym 
profilu produkcji. Czynnikiem najbardziej różnicującym gospodarstwa pod względem 
wyposażenia w środki mechanizacji jest niewątpliwie wielkość (areał) gospodarstwa. 
Jest on głównym wyróżnikiem skali produkcji. Obserwowane w ramach poszczególnych 
grup obszarowych gospodarstw zróżnicowanie wyposażenia technicznego jest nato-
miast pochodną struktury produkcji, w tym udziałem upraw pracochłonnych (np. oko-
powe), a także jej specjalizacji. 

Innym czynnikiem, który oddziałuje na poziom umaszynowienia gospodarstw jest 
forma mechanizacji ważniejszych prac polowych (indywidualna, usługowa lub zespoło-
wa). Gospodarstwo korzystające z usług mechanizacyjnych nie musi posiadać komplet-
nego zestawu maszyn. Rolnicy dążą jednak do samowystarczalności pod względem wy-
posażenia w sprzęt rolniczy i korzystają z usług najczęściej tylko przy zbiorze plonów. 
Argumentem uzasadniającym posiadanie własnych maszyn może być np. niedostępność 
usług, względnie ich wysoki koszt lub zawodność. Swoboda dysponowania własną ma-
szyną jest gwarancją szybkiego jej zastosowania, w odpowiednim momencie, co jest 
istotne w niesprzyjających warunkach pogodowych oraz w krótkich okresach agrotech-
nicznych. 

Szczególne, specyficzne potrzeby gospodarstw, ze względu na liczbę i wydajność ma-
szyn oraz moc ciągników determinowane są indywidualnymi warunkami gospodarowa-
nia. Są one charakteryzowane między innymi przez: 

- Czynniki przyrodnicze, w tym: typ gleb – głównie ze względu na ich zwięzłość 
wpływającą na opór stawiany narzędziom uprawowym i wymaganą klasę uciągu 
współpracujących z tymi narzędziami ciągników oraz warunki klimatyczne, 
a zwłaszcza poziom i częstotliwość opadów deszczu w okresach prac polowych. 

- Czynniki topograficzne: ukształtowanie (rzeźba) terenu, liczba działek wchodzą-
cych w skład gospodarstwa oraz ich odległość od siedliska (rozłóg), stan dróg do-
jazdowych, wielkość i kształt pól, przeszkody terenowe. 

- Czynniki ekonomiczne: stan dotychczasowego wyposażenia gospodarstwa  
w środki mechanizacji oraz możliwość realizacji inwestycji maszynowych, opła-
calność wprowadzania postępu technicznego zależna między innymi od relacji 
kosztu mechanizacji do zasobów i kosztu robocizny, spodziewane wymierne  
i niewymierne efekty modernizacji. 

- Czynniki wpływające na wydajność prac maszynowych. 
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Poszczególne rodzaje i typy maszyn charakteryzują się określoną wydajnością pracy 
zależną między innymi od szerokości i prędkości roboczej. Na tzw. wydajność efektyw-
ną, czyli osiąganą podczas nieprzerwanej pracy maszyny na polu, największy wpływ 
wywiera: rodzaj i wilgotność gleby oraz jej zakamienienie, rzeźba terenu, stan i masa 
zbieranego plonu, dawki stosowanych środków (nawozy, chemikalia, materiał siewny), 
a także odpowiednia regulacja i stan techniczny maszyny. Z tego powodu np. orka gleby 
zwięzłej trwa dłużej niż gleby piaszczystej, a kombajnowy zbiór zboża o plonie 6 t/ha 
zajmuje więcej czasu niż zbiór zboża o plonie 3 t/ha. 

Jednak przy określaniu potrzeb w zakresie umaszynowienia gospodarstwa celowe 
jest uwzględnienie tzw. wydajności eksploatacyjnej (praktycznej) poszczególnych ma-
szyn. Oznacza ona zdolność do wykonania określonej ilości pracy w ciągu dnia robocze-
go, w warunkach konkretnego gospodarstwa. Jest ona zdecydowanie niższa od wydajno-
ści efektywnej (czasami nawet o połowę), gdyż dodatkowo zależy między innymi od: 
wielkości i kształtu pól (straty czasu na uwrociach), rozłogu gospodarstwa, w tym liczby 
działek oraz ich odległości od siedliska (czas przejazdów jałowych), sprawnej organiza-
cji odbioru płodów rolnych, np. od kombajnu, względnie transportu na pole środków 
produkcji (nawozy, woda, sadzeniaki), przerw w pracy (awarie i usterki, czynniki loso-
we), czasu niezbędnego do przygotowania maszyny do pracy oraz na obsługę po zakoń-
czeniu dnia roboczego. 

- Rzeźba – ukształtowanie terenu. Podczas zabiegów uprawowych na zboczach 
o pochyleniu do 8o, a szczególnie orki, trzeba się liczyć z nieuniknionym spad-
kiem wydajności o 11-38% w stosunku do warunków pracy agregatów ciągniko-
wo-uprawowych na terenie płaskim. 

- Odległość pola od gospodarstwa. Zwiększenie odległości dojazdu do pola z 0,5 do 
5 km, wydłuża czas pracy maszyn o ok. 32 minuty (przejazdy tam i z powrotem). 
Przy 10-godzinnym dniu pracy oznacza to spadek wydajności eksploatacyjnej 
o około 5,3%. W przypadku orki z wydajnością 0,33 ha/godz. zaorana w ciągu 
dnia powierzchnia jest mniejsza tylko o 0,17 ha, ale już w przypadku pracy kom-
bajnu zbożowego o wydajności roboczej 2 ha/godz., ta powierzchnia zmniejsza 
się aż o 1,07 ha/dzień. 

- Wpływ rozproszenia działek na obniżenie dziennej i sezonowej wydajności agre-
gatów maszynowych jest tym większy, im mniejsza jest powierzchnia poszcze-
gólnych pól (działek) oraz im bardziej są one oddalone od gospodarstwa. Należy 
w tym miejscu zauważyć, że 8,6% gospodarstw w Polsce ma przynajmniej jedną 
działkę położoną w odległości co najmniej 5 km od gospodarstwa, a 3,5% 
w odległości 10 km i więcej. Z uwagi na sprawną realizację prac należy przyjąć, że 
gospodarstwo o rozproszonej strukturze, z działkami (polami) położonymi 
w znacznej odległości od siedliska, powinno dysponować zestawem maszyn 
i ciągników o około 10-15% wydajniejszym w stosunku do gospodarstwa 
o zwartej strukturze obszarowej. 

- Zwięzłość gleby. Zwięzłość gleby jest tym czynnikiem, który w największym 
stopniu wpływa na wydajność maszyn do uprawy gleby oraz klasę uciągu współ-
pracującego z maszyną ciągnika. Różnice w wydajności orki różnych rodzajów 
gleb (ciężkie, lekkie) mogą wynosić nawet 50%. Podczas doboru ciągników do 
gospodarstwa należy zwrócić uwagę na to, że podstawowy ciągnik w gospodar-
stwie powinien zapewnić możliwość pracy w najtrudniejszych warunkach gle-
bowych z dostatecznie dużymi narzędziami uprawowymi dostosowanymi do ska-
li produkcji. 
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- Wielkość pola. Warunki naturalne gospodarstwa, w tym powierzchnia 
i topografia pól, na których pracują maszyny, wpływają z jednej strony na wydaj-
ność, a z drugiej na koszty. Wydajność maszyn istotnie maleje na powierzchniach 
mniejszych niż 1,0 ha, szczególnie gdy obrys pola jest nieregularny. Agregaty cią-
gnikowo-maszynowe i samobieżne kombajny osiągają mniejszą wydajność na 
polach małych z uwagi na większy udział czasu nawrotów i innych przejazdów 
jałowych w czasie roboczym maszyny. Dlatego np. orka pola o powierzchni 20 ha 
jest o 25 do 40% wydajniejsza niż pola 1 ha, w zależności od zwięzłości gleby  
i szerokości roboczej pługa. Podobnie zbiór zboża kombajnem z pola o po-
wierzchni 20 ha jest o około 15-45% wydajniejszy niż z pola 1 ha. 

Ogół tych czynników rzutuje na ilość pracy możliwej do wykonania w ciągu dnia ro-
boczego, a razem z liczbą dni dyspozycyjnych w okresie agrotechnicznym – na zdolność 
maszyny do wykonania określonej pracy w tym okresie. Układ tych czynników determi-
nuje tzw. „łatwe” bądź „trudne” warunki gospodarstwa, z uwagi na wydajność prac ma-
szynowych, co obrazuje tabela 6.1. W gospodarstwie o niekorzystnym układzie tych 
czynników wydajność zestawów maszynowych powinna być odpowiednio wyższa, aby 
zagwarantować wykonanie wszystkich prac w zalecanym terminie. Również 
w przypadku nakładania się terminów wykonania zabiegów agrotechnicznych 
(w okresie spiętrzenia prac polowych) moce wykonawcze posiadanych środków me-
chanizacji powinny być odpowiednio wyższe, względnie należy skorzystać 
z dodatkowego najmu usług. 

W przypadku wybranych grup środków mechanizacji bardziej użytecznym sposo-
bem oceny racjonalności ich doboru do gospodarstw jest zastosowanie metody wskaź-
nikowej. Polega ona między innymi na porównaniu poziomu wyposażenia gospodar-
stwa w powyższe środki mechanizacji, z określonymi dla podobnej grupy gospodarstw 
wskaźnikami stanowiącymi kryterium tej oceny. Takie podejście pozwala na pośrednią 
ocenę intensywności użytkowania maszyn przy założeniu, że przyjęte do porównań 
wskaźniki opracowano z należytą dokładnością oraz że zachowano warunek porówny-
walności gospodarstw. 

Należy zauważyć, że w ocenie racjonalności wyposażania gospodarstw w sprzęt rol-
niczy i jego użytkowania równie istotne, z punktu widzenia ekonomiki gospodarowania, 
są także inne aspekty procesu produkcyjnego, takie np. jak spełnienie podstawowych 
wymagań agrotechnicznych, w tym zwłaszcza dotyczących terminowości prac i ich jako-
ści. 

Przy określaniu wskaźników racjonalnego doboru maszyn rolniczych do gospo-
darstw, w tym minimalnego (normatywnego) wykorzystania maszyn, wzięto pod uwa-
gę: 

- liczbę dni dyspozycyjnych w sezonie wyznaczających nieprzekraczalny, ze 
względów agrotechnicznych, okres czasu na wykonanie poszczególnych prac po-
lowych, 

- potrzebę wykonania wybranych prac w bardzo krótkim czasie, czasami w ciągu 
jednego dnia, np. z uwagi na uniknięcie ryzyka zarażenia upraw polowych lub sa-
downiczych chorobami grzybowymi, 

- zapewnienie, z uwagi na minimalizację kosztów mechanizacji, możliwie wysokie-
go wykorzystania potencjału eksploatacyjnego maszyn i urządzeń 
w gospodarstwie rolnym, a z drugiej strony, celem zwiększenia dostępności rol-
ników do techniki rolniczej i nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie założono, 
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że potencjał ten może być wykorzystany tylko w 50-75% wartości normatyw-
nych, a w szczególnych przypadkach nawet mniej. 

Ponadto dla większości rodzajów maszyn i urządzeń rolniczych przyjęto stosunkowo 
długi okres ich eksploatacji wynoszący 20-25 lat. 
     Opory narzędzi i maszyn rolniczych powstają w czasie pracy zespołów roboczych 
oraz tarcia tocznego lub ślizgowego elementów jezdnych, podporowych. Opory całkowi-
te narzędzia lub maszyny są sumą oporów roboczych, związanych bezpośrednio z pracą 
zespołów roboczych (korpusów płużnych, obsypników, pielników, wyorywaczy itp.) 
oraz oporów jałowych, wynikających z przetaczania narzędzia lub maszyny po podłożu. 
Praca agregatu ciągnikowego jest możliwa, gdy siła napędowa wytworzona na kołach, 
będzie większa od tych dwóch rodzajów oporów. Przybliżone wartości oporów narzędzi 
można określić według zależności: 
 
dla pługów 
 
Pr = k × a × b 
 
dla innych narzędzi 
 
Pr = k1 × b 
 
gdzie: 
 
Pr – opór całkowity narzędzia w N, 
a – głębokość pracy narzędzia w m, 
b – szerokość robocza w m, 
k – opór jednostkowy gleby przy orce w N/m, 
k1 – opór jednostkowy narzędzia w N/m. 
 
 
Tabela 6.2. Średnie wartości oporu jednostkowego gleby podczas orki 

 
Typ gleby Opór jednostkowy 

kN/m 
Gleby lekkie: 
piaszczyste 
gliniasto-piaszczyste 
lekkie glinkowate 
Gleby średnio zwięzłe 
średnie glinkowate 
Gleby zwięzłe 
ciężkie glinkowate 
gliniaste wilgotne 
gliniaste suche 

 
20 
20–30 
30–40 
 
35–50 
 
50–70 
70–85 
85–100 

 
Źródło: Podstawy Mechanizacji Rolnictwa J. Buliński WSiP 1996 
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Tabela 6.3. Średnie wartości oporu jednostkowego narzędzi i maszyn rolniczych 

 
Rodzaj pracy Narzędzie, maszyna Opór jednostkowy 

N/m 
Bronowanie 
Talerzowanie 
Kultywatorowanie 
Siew rzędowy 
Sadzenie 
Obsypywanie 
Koszenie 
Kopanie ziemniaków 
Zbiór buraków 

Brona zębowa 
Brona talerzowa 
Kultywator gł. 12 cm 
Siewnik ciągnikowy 
Sadzarka 
Obsypnik 
Kosiarka 
Kopaczka ciągnikowa 
kombajn 

500–700 
1200–2500 
1500–2400 
1000–1400  
1300–2000 
1500–2000 
700–1000 
2600–2700 
12000–15000 

 
Źródło: Podstawy Mechanizacji Rolnictwa J. Buliński WSiP 1996 

 
    Podczas pracy energia mechaniczna wytworzona w silniku ciągnika jest zużywana do 
napędu agregatu, tj. do wytworzenia siły uciągu i pokonania oporów dodatkowych zwią-
zanych z ruchem agregatu. Można przyjąć, że całkowita moc wytworzona na wale kor-
bowym silnika, nazywana mocą efektywną Ne podczas pracy ciągnika w ruchu jedno-
stajnym jest użytkowana przede wszystkim na: 

 pokonanie oporów ruchu przekładni ciągnika Nm, 
 pokonanie poślizgu kół napędowych ciągnika Ns, 
 pokonanie oporów toczenia kół agregatu Nf, 
 pokonanie nierówności terenu Nb, 
 dostarczenie siły uciągu Nu, 
 napęd maszyny od wału odbioru mocy Np. 

 
czyli: 
Ne = Nm + Ns + Nf + Nb + Nu + Np. 
 

Wśród wymienionych składników mocy efektywnej część użyteczną stanowią skład-
niki Nu + Np. 
    Moc potrzebną do uciągu narzędzia podczas pracy można wyznaczyć na podstawie 
siły uciągu Pz przekazywanej na narzędzie przez zaczep ciągnika i prędkości ruchu agre-
gatu V: 
 

𝑁𝑢 =
𝑃𝑧 × 𝑉

3600
 

 
Nu – moc uciągu, kW, 
Pz – siła uciągu, N, 
V – prędkość, km/h. 
    
    Na podstawie mocy uciągu i sprawności ogólnej ciągnika można określić wartość mo-
cy efektywnej, jaką musi wytworzyć silnik do pracy danego agregatu: 
 

𝑁𝑒 =
𝑁𝑢
𝑛0
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Prawidłowa praca agregatu uwarunkowana jest jego właściwym zestawieniem, tzn. 

dobraniem znanych wskaźników ciągnika odpowiedniego narzędzia, dogodnego sposo-
bu połączenia i zastosowania najbardziej właściwej prędkości roboczej. Teoretyczna 
szerokość robocza narzędzia, pozwalająca na uzyskanie najbardziej dogodnych wskaź-
ników eksploatacyjnych, powinna zapewniać obciążenie ciągnika siłą uciągu,  przy któ-
rej praca odbywałaby się z poślizgiem w granicach ok. 15–20% (do 30%). Realizacja 
tego nie zawsze jest możliwa, ze względu na niewielkie możliwości zmiany szerokości 
narzędzi oraz trudności w stosowaniu bardzo szerokich narzędzi. Prawidłowe obciąże-
nie ciągnika musi się dokonywać przez ustalenie najbardziej dogodnej prędkości robo-
czej. Przy prawidłowo dobranej szerokości narzędzia dalsze zwiększenie wydajności 
przez zwiększenie prędkości roboczej wymaga zawsze zastosowania większej mocy cią-
gnika. 

W przypadku określonych rodzajów prac i stosowanych w nich maszyn, do oceny ra-
cjonalności zakupu i użytkowania sprzętu rolniczego zaleca się także zastosować kryte-
rium agrotechniczne. Określa ono liczbę dni w sezonie agrotechnicznym, w ciągu któ-
rych poszczególne zabiegi w produkcji roślinnej powinny zostać wykonane bez ryzyka 
obniżenia plonu roślin lub jego start w trakcie zbioru. Do tej długości okresu agrotech-
nicznego należy dostosować liczbę i wydajność stosowanych maszyn. Tę metodę można 
polecić przy ocenie racjonalności użytkowania zwłaszcza kombajnów zbożowych, a tak-
że opryskiwaczy polowych i sadowniczych, siewników i maszyn do przedsiewnej upra-
wy gleby. 

Z powyższych względów minimalna wydajność maszyny powinna być na tyle wyso-
ka, aby można było zdążyć z wykonaniem określonej ilości prac w nieprzekraczalnym 
okresie. 
 

𝑊07 ≥
𝐴

𝐿𝑍
=

𝐴

𝐿𝐷×𝐿𝐺
  (ha/godz) 

 
Gdzie: 
 
W07 – wydajność eksploatacyjna maszyny, ha/godz., 
A     – ilość pracy dla określonego rodzaju maszyny, ha/sezon lub ha/rok, 
LZ    – maksymalna liczba godzin pracy maszyny w okresie agrotechnicznym, 
LG    – liczba godzin pracy maszyny w ciągu dnia roboczego, godz./dzień, 
LD    – liczba dni dyspozycyjnych w sezonie, dni/sezon lub dni/rok. 
 

Dokładne zaplanowanie liczby i mocy ciągników do gospodarstwa rolnego, 
o określonym areale użytków rolnych oraz kierunku i strukturze produkcji, wymaga 
szczegółowej analizy prowadzonych w gospodarstwie działalności produkcyjnych. Jest 
to metoda polegająca na opracowaniu szczegółowych kart technologicznych dla każdej 
z działalności, z uwzględnieniem wszystkich realizowanych czynności. W karcie podaje 
się między innymi sposoby wykonania poszczególnych czynności, liczbę dni i godzin 
dyspozycyjnych zależną od wymagań poszczególnych roślin uprawnych, liczbę i rodzaj 
zastosowanych agregatów ciągnikowo-maszynowych, ich wydajność itp. Na podstawie 
tak szczegółowych danych określa się nakłady pracy osób, ciągników i maszyn 
w kolejnych dekadach. Z zestawienia nakładów pracy z każdej działalności ustala się 
zapotrzebowanie na łączną liczbę ciągników według kategorii mocy (lub klas siły ucią-
gu) oraz liczbę poszczególnych maszyn i narzędzi. W przypadku spiętrzenia prac, powo-
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dującego wystąpienie nadmiernego zapotrzebowania na ciągniki oraz siłę roboczą  
w krótkich przedziałach czasu, konieczna jest dodatkowa korekta projektu. Polega ona 
na zamianie wybranych maszyn na bardziej wydajne oraz na zastosowaniu ciągników 
o większej mocy lub w większej ich liczbie. Pozostaje także możliwość usługowego wy-
konania wybranych prac maszynowych. 

W końcowym etapie planowania wyposażenia gospodarstwa w środki mechanizacji 
celowe jest także przyjęcie 5-10% ich nadwyżki, w tym również mocy i liczby ciągników, 
po to, aby zapewnić terminową realizację prac polowych w przypadku wystąpienia nie-
korzystnych warunków atmosferycznych. 

Zastosowanie powyższej, technologicznej metody doboru ciągników do gospodar-
stwa daje możliwość precyzyjnego określenia nie tylko potrzebnej ich liczby i mocy, ale 
także oszacowania przybliżonego ich wykorzystania w warunkach konkretnego gospo-
darstwa. Taki sposób doboru środków mechanizacji jest przydatny zwłaszcza przy 
urządzaniu nowych gospodarstw (od podstaw). Bywa on również stosowany przy pla-
nowaniu modernizacji gospodarstw, w tym związanej ze zmianą profilu lub skali pro-
dukcji. 

Wyrażone w kilowatogodzinach (kWh) nakłady pracy ciągników są ściśle skorelo-
wane z areałem gospodarstw. Poziom tych nakładów jest wypadkową liczby ciągników 
oraz ich mocy i stopnia zaangażowania w działalności rolniczej. Zaznacza się także lo-
giczna tendencja wzrostu średniej mocy ciągników (kW/ciągnik) oraz łącznej ich mocy 
(kW/gospodarstwo) wraz ze zwiększeniem areału gospodarstw. Natomiast wyrażone  
w kW/ha nasycenie mocą ciągników wyraźnie maleje w miarę wzrostu powierzchni po-
szczególnych gospodarstw. 

Spośród wyżej wymienionych, do oceny racjonalności doboru ciągników do gospo-
darstw rolniczych proponuje się następujący zestaw wskaźników: 

- liczba ciągników, sztuk/gospodarstwo, 
- łączna moc ciągników w gospodarstwie, kW/gospodarstwo, 
- nasycenie gospodarstwa mocą ciągników, kW/ha UR, 

oraz, dodatkowo – maksymalna moc pojedynczego ciągnika w gospodarstwie, 
kW/gospodarstwo. 

 
Dokonując doboru ciągników do gospodarstwa i oceniając ten dobór w ramach dzia-

łania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, należy mieć także na uwadze możliwości 
jego dalszego rozwoju. Dla większości producentów rolnych zakup ciągnika to inwesty-
cja, którą trudno będzie powtórzyć za kilka lat, z uwagi na kwotę angażowanych w to 
przedsięwzięcie środków finansowych. Jest to więc inwestycja perspektywiczna, która 
musi uwzględniać plany przyszłego rozwoju gospodarstwa. Przewidywana moderniza-
cja gospodarstwa, obejmująca na przykład: powiększenie obszaru gospodarstwa, 
względnie zmianę profilu produkcji lub zwiększenie jej intensywności, nie będzie naj-
częściej możliwa bez posiadania odpowiednio licznego i wydajnego parku ciągnikowego. 
Z powyższych względów proponuje się, aby przy ocenie doboru ciągników w działaniu 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” uwzględnić około 20% nadwyżkę mocy ciągników 
w stosunku do aktualnych potrzeb gospodarstwa. 

 
Ocenę racjonalności zakupu i użytkowania maszyny dokonuje się przez porównanie 

potencjalnego wykorzystania maszyny w gospodarstwie WR ustaloną dla danego rodza-
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ju i typu maszyny wartością wskaźnika stanowiącego kryterium oceny – kryterium pod-
stawowe lub dodatkowe. 

 

Potencjalne wykorzystanie maszyny – WR 

Potencjalne wykorzystanie maszyny WR(ha/rok) szacuje się na podstawie struktury 
i powierzchni poszczególnych upraw w gospodarstwie, z uwzględnieniem krotności wy-
konywania zabiegów agrotechnicznych. 

 

Podstawowe kryterium oceny 

Dla  maszyn i narzędzi stosowanych w produkcji roślinnej podstawową wartością 
kryterialną jest minimalne wykorzystanie w roku WR, wyrażone w hektarach wykonanej 
w ciągu roku pracy. To wykorzystanie zostało określone dla poszczególnych rodzajów 
i typów maszyn według poniższej formuły: 

 

𝑊𝑅 =
𝑘×𝑇𝐻×𝑊07

𝑇
   (ha/rok) 

gdzie: 

TH – potencjał eksploatacyjny maszyny wyrażony liczbą godzin pracy, h, 

W07 – wydajność eksploatacyjna, ha/godz., 

T – zalecany okres eksploatacji, lata, 

k – współczynnik korekcyjny. 

 

 

3. Klasyfikacja urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych 
źródeł energii 
 

Rozwój przemysłu stał się równoznaczny ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa 
kopalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową i gaz ziemny. Intensywna ich 
eksploatacja oraz zanieczyszczenia, jakie powodują zmusiły ludzkość do poszukiwań 
nowych źródeł energii, które nie byłyby tak bardzo uciążliwe dla środowiska naturalne-
go.  

Źródłami takimi są: 
 promieniowanie słoneczne (energia słoneczna),  
 energia rozszczepienia pierwiastków promieniotwórczych, 
 energia wiatru (energia wiatrowa), 
 energia spadku wód (energia wodna), 
 biomasa (energia spalania roślin), 
 energia geotermalna (energia gorących wód głębinowych), 
 energia przypływów i odpływów mórz oraz różnicy temperatury wody po-

wierzchniowej i głębinowej.  

  



14 
 

 

Rys. 6.1. Rodzaje odnawialnych źródeł energii 
Źródło: Materiały edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii (praca zbiorowa), Fundacja Wspiera-
nia Inicjatyw Ekologicznych, 2010  

 
Gospodarstwa rolne w zasadzie mogą wykorzystywać każdy z wymienionych wcze-

śniej surowców. Z powyższych surowców można pozyskiwać 2 rodzaje energii: 
 

 energię cieplną, 
 energię elektryczną. 

 
Zasoby energetyczne wód płynących w Polsce są, przynajmniej teoretycznie – bardzo 

wysokie (13,7 TWh rocznie). 
 
Energia wodna 

Ponad połowa z tych zasobów przypada na Wisłę i Odrę, które są prawie wcale nie-
wykorzystywane energetycznie. W międzywojennej Polsce działało ponad 6500 małych 
elektrowni wodnych, z których zdecydowana większość została zniszczona po wojnie. 
Obecnie mamy ok. 1000 małych elektrowni wodnych. Potencjalnych miejsc na inwesty-
cje w Polsce: nawet 20 000. W gospodarstwach rolnych jest możliwość wykorzystywa-
nia mikroelektrowni wodnych (moc do 300 kW). 
 
Energia geotermalna – pompy ciepła 
Pompa ciepła jest urządzeniem pobierającym ciepło z otoczenia czyli gruntu, jezior, rzek 
albo powietrza i przekazującym je do budynku. Jedno z najbardziej ekologicznych 
i ekonomicznych urządzeń do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody użytkowej 
(c.w.u.). Integralną częścią typowej instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła są grun-
towe wymienniki ciepła. Wyróżniamy poziome i pionowe wymienniki ciepła: 
Poziome – nieco tańsze ale wymagają większych powierzchni działki (16 kW-640 m2). 
Pionowe – zapewniając większą wydajność, sięgają 120 mw głąb gruntu. Koszt założenia 
pompy cieplnej dla ogrzewania typowego budynku mieszkalnego (150-200 m2) to ok. 
35-80 tys. zł (pompy powietrzne nawet poniżej 30 tys. zł) 
 
 
 
 



15 
 

 
Energia słoneczna – kolektory słoneczne 

Energia słoneczna docierająca do powierzchni ziemi w Polsce w ciągu roku waha się, 
w zależności od rejonu, pomiędzy 960 a 1025 kWh/m2. W Lubelskim, w Małopolsce, 
Wielkopolsce, na Mazowszu, Podlasiu i Roztoczu występuje minimum 1700-1800 godzin 
nasłonecznienia w ciągu roku. Kolektor słoneczny – urządzenie do zamiany energii 
promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana 
jest na energię cieplną nośnika ciepła. Kolektory słoneczne można podzielić na mokre 
i suche, w zależności od tego, czy czynnikiem przenoszącym ciepło jest ciecz, czy też 
ogrzewane jest powietrze. Najprostszy kolektor składa się z absorbenta, przewodów 
transportujących ciecz roboczą i wymiennika ciepła. W okresie od kwietnia do września 
przypada 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia i wtedy pokrycie potrzeb dla 
ogrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w domu mieszkalnym za pomocą kolektorów 
wynieść może 75-100%. 
 
Energia słońca – panele fotowoltaiczne 

Ogniwo fotowoltaiczne (inaczej fotoogniwo, solar lub ogniwo słoneczne) jest urzą-
dzeniem służącym do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na 
energię elektryczną. Energia z ogniw fotowoltaicznych jest obecnie bardzo droga, ale 
ceny spadają. Ceny ogniw są bardzo wysokie, ale systematycznie spadają. Dobrym roz-
wiązaniem jest system mieszany: ogniwa fotowoltaiczne i wiatrak. 

Ten system pozwala na całoroczne uniezależnienie się od dostaw energii elektrycz-
nej (w lecie mocniej świeci słońce, w zimie silniej wieje). 
 
Energia wiatru – turbiny wiatrowe 

Typowa turbina wiatrowa jest zbudowana z umieszczonych na maszcie wirnika 
i gondoli. Sercem elektrowni jest wirnik, tam bowiem następuje przetworzenie energii 
kinetycznej wiatru na energię obrotową wału napędzającego generator. Obszary rolni-
cze są szczególnie predysponowane do tego, aby rozwijać na nich energetykę opartą na 
sile wiatru. 
 
Energia z biomasy – biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe 

Energię zawartą w biomasie można przetworzyć na inne formy energii poprzez spa-
lanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. Rolnictwo jest najbardziej sprzyjają-
cym działem gospodarki do wykorzystywania energii zawartej w biomasie. Możliwości 
wykorzystania biomasy: 

 bezpośrednie spalanie wysuszonej biomasy, 
 fermentacja biomasy - otrzymuje się biogaz (i inne związki), 
 estryfikacja – wytwarzanie. 

 

Najpowszechniejszą formą biomasy wykorzystywaną do celów energetycznych po-
przez spalanie są: 

 drewno oraz jego opady, 
 słoma oraz ziarno (zbóż i rzepaku), 
 słoma roślin energetycznych (np. Miscantusa). 

 
Biogaz – gaz palny, produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia orga-

nicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, 
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gnojowica, odpady przemysłu rolnospożywczego, biomasa) a częściowo także ich gnicia 
powstający w biogazowni. 

Biogaz składa się z poniższych: 
 Metan 50-78%, 
 Dwutlenek węgla 25-45%, 
 Wodór 1-5%, 
 Siarkowodór 0-5%. 

 

Wytwarzanie biogazu – najbardziej perspektywiczna metoda profesjonalnej produk-
cji energii cieplnej i elektrycznej w krajowym rolnictwie. 
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