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Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej



Niewiadomski W. 1993

System rolniczy – jest to sposób 

zagospodarowania przestrzeni rolniczej w 
zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich 

przetwarzania, wyceniony kryteriami 

ekologicznymi i ekonomicznymi.

We współczesnym rolnictwie wyróżnia się trzy 

systemy gospodarowania:

- konwencjonalny (intensywny,  

uprzemysłowiony, itp.);

- ekologiczny (organiczny, biologiczny, 

biologiczno-organiczny, itp.);

- integrowany (integrowany, harmonijny, 

zrównoważony itp.).

Podział systemów rolniczych



• Kryterium - stopień uzależnienia rolnictwa od przemysłowych środków produkcji oraz 

możliwość realizacji założeń rozwoju zrównoważonego

• Każdy z wyróżnionych systemów charakteryzuje się odmienną hierarchią celów oraz rożnymi 

metodami  wykorzystywanymi w procesie produkcji rolnej.

• Do końca XX wieku dominującym sposobem gospodarowania był system konwencjonalny oparty 

na intensywnej produkcji, z wykorzystaniem dużych ilości przemysłowych środków produkcji oraz 

uproszczeniami w zmianowaniu roślin i uprawie roli.

• Od końca XX wieku coraz częściej mówi się o potrzebie rozwoju systemu zrównoważonego, 

którego ideą jest stabilny rozwój ekonomiczny z zachowaniem wartości środowiska 

przyrodniczego. Koncepcja ta zakłada, iż każda działalność gospodarcza powinna być: 

efektywna ekonomicznie, bezpieczna ekologicznie i akceptowana społecznie.

• Nawiązując do tych idei coraz większym zainteresowaniem rolników i wsparciem ze strony 

mechanizmów WPR cieszą się alternatywne systemy gospodarowania w rolnictwie: 

system integrowany i ekologiczny.

Jordan  1992, Majewski  i in.1995, Jończyk  i Stalenga 2010; Kuś i Jończyk 2013;  Wijands  1994

Kryteria wyróżniania systemów rolniczych



•Rolnictwo konwencjonalne - to sposób gospodarowania 

ukierunkowany na maksymalizację zysku, osiąganego dzięki 

dużej wydajności roślin i zwierząt. Wydajność tę uzyskuje się w 

wyspecjalizowaniu gospodarstwach stosujących technologie 

produkcji oparte na dużym zużyciu środków produkcji i bardzo 

małych nakładach robocizny.

Kuś J., 1995; Majewski E., 2002, Zimny L., 2007 

•Rolnictwo ekologiczne – system gospodarowania o możliwie 

zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej,  bazujący  na 

środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, 

nieprzetworzonych technologicznie. W systemie tym wyklucza 

się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, 

pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków do 

pasz. System ekologiczny wykorzystuje naturalne procesy 

zachodzące w agroekosystemie.

Definicje systemów rolniczych



Kuś J., 1995; Majewski E., 2002, Zimny L., 2007

• Rolnictwo integrowane - jest to system 

produkcji wykorzystujący w harmonijny sposób 

postęp techniczny i biologiczny w uprawie, 

nawożeniu i ochronie roślin.

• W systemie tym przemysłowe środki produkcji 

są stosowane w umiarkowanych ilościach, 

wspomagają one całokształt poczynań

agrotechnicznych rolnika i są efektywnie 

wykorzystywane.

• Celem gospodarowania jest uzyskanie stabilnej 

wydajności i odpowiedniego dochodu rolniczego, 

doraźnie, jak również w długim okresie, w sposób 

niezagrażający środowisku przyrodniczemu



Ducka M., 2011

Porównanie systemów produkcji rolnej
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