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Streszczenie
Rolnictwo precyzyjne to koncepcja nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa rolnego
z wykorzystaniem technik cyfrowych do monitorowania i optymalizacji procesów produkcji
rolnej. Zamiast stosowania nawozów w takiej samej ilości na całym areale lub też podawanie
dużej liczbie zwierząt jednakowych porcji paszy, dzięki rolnictwu precyzyjnemu można
zmierzyć różnice w warunkach panujących na danym polu i odpowiednio dostosować
strategię w zakresie nawożenia lub zbiorów. Można także ocenić potrzeby i kondycję
poszczególnych zwierząt w większych stadach i dla każdego przygotować optymalną porcję
paszy.

Jest szansa, że metody rolnictwa precyzyjnego pozwolą zwiększyć ilość i jakość produkcji
rolnej przy mniejszych nakładach (wody, energii, nawozów, pestycydów itp.). Ma to
doprowadzić do obniżenia kosztów, zmniejszenia wpływu na środowisko i produkowania
większej ilości żywności o wyższej jakości. Metody rolnictwa precyzyjnego opierają się
przede wszystkim na połączeniu nowych technologii wykorzystujących czujniki, nawigacji
satelitarnej i pozycjonowania oraz internetu rzeczy. Rolnictwo precyzyjne cieszy się coraz
większą popularnością w gospodarstwach rolnych w całej Europie i w coraz większym
stopniu pomaga rolnikom w ich pracy.

Niniejsza analiza ma dostarczyć posłom do Parlamentu Europejskiego informacji na temat
aktualnego stanu techniki, ewentualnych zmian w przyszłości, obaw i możliwości
społecznych oraz wariantów strategicznych, które powinni wziąć pod uwagę europejscy
decydenci.

W pierwszej części zarysowano kluczowe aspekty europejskiego rolnictwa oraz aktualny
stan rolnictwa precyzyjnego. W drugiej części przedstawiono możliwe scenariusze
przyszłego rozwoju rolnictwa precyzyjnego opracowane w ramach sporządzania prognozy.
Następnie zaprezentowano cztery główne wnioski płynące z analizy tych scenariuszy.
W ostatniej części zwrócono uwagę na instrumenty ustawodawcze, dzięki którym Parlament
Europejski może przyczynić się do kształtowania warunków ramowych sprzyjających
rozwojowi tych nowych technologii.
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1. Streszczenie

Rolnictwo precyzyjne to koncepcja nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa rolnego
z wykorzystaniem technik cyfrowych do monitorowania i optymalizacji procesów produkcji rolnej.
Np. zamiast stosowania nawozów w takiej samej ilości na całym areale lub też podawanie dużej
liczbie zwierząt jednakowych porcji paszy, dzięki rolnictwu precyzyjnemu można zmierzyć różnice
w warunkach panujących na danym polu i odpowiednio dostosować strategię w zakresie nawożenia
lub zbiorów. Będzie można także ocenić potrzeby i kondycję poszczególnych zwierząt w większych
stadach i dla każdego przygotować optymalną porcję paszy.

Jest szansa, że metody rolnictwa precyzyjnego pozwolą zwiększyć ilość i jakość produkcji rolnej przy
mniejszych nakładach (wody, energii, nawozów, pestycydów itp.). Ma to doprowadzić do obniżenia
kosztów, zmniejszenia wpływu na środowisko i produkowania większej ilości żywności o wyższej
jakości. Metody rolnictwa precyzyjnego opierają się przede wszystkim na połączeniu nowych
technologii wykorzystujących czujniki, nawigacji satelitarnej i pozycjonowania oraz internetu rzeczy.
Rolnictwo precyzyjne cieszy się coraz większą popularnością w gospodarstwach rolnych w całej
Europie i w coraz większym stopniu pomaga rolnikom w ich pracy.

Niniejsza prognoza ma dostarczyć posłom do Parlamentu Europejskiego informacji na temat
aktualnego stanu techniki, ewentualnych zmian w przyszłości, obaw społecznych oraz wariantów
strategicznych, które powinni wziąć pod uwagę europejscy decydenci.

W pierwszej części zarysowano kluczowe aspekty europejskiego rolnictwa oraz aktualny stan
rolnictwa precyzyjnego. W drugiej części przedstawiono możliwe scenariusze przyszłego rozwoju
rolnictwa precyzyjnego opracowane w ramach sporządzania prognozy1. Następnie omówiono
najistotniejsze możliwości i obawy, które pozwoliła wskazać analiza tych scenariuszy. W ostatniej
części przedstawiono najważniejsze wnioski wypływające z prognozy, które mają szczególne
znaczenie dla kształtowania europejskiej polityki:

1. Rolnictwo precyzyjne może w znaczący sposób przyczynić się do bezpieczeństwa
żywności i bezpieczeństwa żywnościowego:
 już teraz oferuje rozwiązania technologiczne, które pozwalają produkować więcej przy

mniejszych nakładach, oraz
 pozwala zwiększać bezpieczeństwo żywności i poprawiać zdrowie roślin.

2. Rolnictwo precyzyjne może sprzyjać bardziej zrównoważonym sposobom produkcji
rolnej:
 kluczowe technologie rolnictwa precyzyjnego wykorzystywane są już teraz i mają

pozytywny wpływ na środowisko; rolnictwo precyzyjne
 pozwoli też na zrównoważony wzrost wydajności.

3. Rolnictwo precyzyjne będzie bodźcem do szerszych zmian społecznych:
 technologie rolnictwa precyzyjnego już teraz są powszechnie dostępne, jednak nadal

rzadko się z nich korzysta;
 rolnictwo precyzyjne wpłynie na sposób pracy i warunki życia na wsi; pojawia się także
 coraz więcej nowych modeli biznesowych gospodarki rolnej.

4. Rolnictwo precyzyjne wymaga opanowania nowych umiejętności:
 umiejętności technicznych;
 umiejętności ekologicznych oraz
 umiejętności zarządzania.

Spore zróżnicowanie rolnictwa w UE, zwłaszcza co się tyczy wielkości gospodarstw, rodzajów
gospodarki rolnej, praktyk rolniczych, wydajności i zatrudnienia, stawia przed europejskimi
decydentami szczególne wyzwanie. Podejmując środki polityczne na szczeblu europejskim należy
zatem uwzględnić, że możliwości i obawy związane z rolnictwem precyzyjnym mogą bardzo się
różnić w poszczególnych państwach członkowskich.

1 „Towards Scientific Foresight for the European Parliament”, Lieve Van Woensel and Darja Vrščaj, EPRS, 2015
(PE 527.416)

https://epthinktank.eu/2015/01/30/scientific-foresight-in-the-european-parliament-an-approach-for-anticipating-impacts-of-future-techno-scientific-trends/
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2. Stan europejskiego rolnictwa w szerszym kontekście

Rolnictwo na świecie w najbliższych latach stanie w obliczu wielu poważnych wyzwań: szybki
wzrost liczby ludności na świecie, zmiana klimatu, rosnący popyt na energię, niedobór zasobów,
przyspieszona urbanizacja, zmiany w sposobie odżywiania, starzenie się ludności na obszarach
wiejskich w krajach rozwiniętych, zaostrzona konkurencja na rynkach światowych oraz brak dostępu
do kredytów i zjawisko masowego wykupu gruntów rolnych w wielu krajach rozwijających się.

Jednocześnie rolnictwo w Europie i innych częściach świata staje przed ważnym wyborem.
Zwiększona cyfryzacja praktyk rolnych umożliwia wytwarzanie towarów roślinnych i zwierzęcych
z dotąd niespotykaną efektywnością, przy czym w wyjątkowo niewielkim stopniu wpływa to na
środowisko.

W poniższym rozdziale przedstawiono główne wyniki przeglądu, skupiając się na warunkach
ramowych, w jakich odbywa się obecnie produkcja rolna w Europie (pkt 1–2); a także na
najważniejszych aspektach rolnictwa precyzyjnego, obawach i przyszłych tendencjach (pkt 3–6):

1. Produkcja rolna w UE
2. Modele biznesowe w rolnictwie europejskim
3. Tendencje w zakresie rolnictwa precyzyjnego w UE
4. Ekonomika i zarządzanie cyfryzacją a rolnictwo precyzyjne
5. Wpływ rolnictwa precyzyjnego na środowisko oraz
6. Wykwalifikowana siła robocza a rolnictwo precyzyjne.

Bardziej szczegółowe omówienia, stanowiące podstawę tego dokumentu, zostały wymienione
w załączniku 1 do niniejszego sprawozdania, „Rolnictwo precyzyjne a przyszłość
rolnictwa w Europie – Synteza rozwiązań technicznych”.

Spore zróżnicowanie rolnictwa w UE, zwłaszcza pod względem wielkości gospodarstw, rodzajów
gospodarki rolnej, praktyk rolniczych, wydajności i zatrudnienia, stawia przed europejskimi
decydentami wyzwanie. Podejmowane na szczeblu europejskim środki polityczne powinny być
dostosowane do sytuacji panującej w poszczególnych państwach członkowskich i uwzględniać fakt,
że możliwości i obawy mogą bardzo się różnić w poszczególnych państwach członkowskich.

2.1. Produkcja rolna w UE
Ogólnie rzecz biorąc, w UE powierzchnia gruntów dostępnych dla rolnictwa stopniowo maleje ze
względu na zwiększone użytkowanie związane z leśnictwem i urbanizacją, dlatego jeśli chcemy
utrzymać lub zwiększyć produkcję, trzeba zwiększyć wydajność.

Spośród unijnych użytków rolnych 60% stanowią grunty orne, 34% – trwałe użytki zielone
i pastwiska, a 6% – uprawy trwałe, takie jak owoce, rośliny jagodowe, orzechy, owoce cytrusowe,
oliwki i winorośl.

Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych wynosi łącznie 174 mln hektarów (ha), czyli 40%
powierzchni lądowej UE.

W UE od dłuższego czasu obserwuje się spadek liczby gospodarstw z równoczesnym wzrostem
powierzchni poszczególnych gospodarstw. Między 2005 a 2013 rokiem spadek ten wynosił średnio
3,7% rocznie, a jego skutkiem było zmniejszenie się liczby gospodarstw o 1,2 mln i zwiększenie się
średniej powierzchni poszczególnych gospodarstw z 14,4 do 16,1 hektarów. W tym samym okresie
areał zmniejszył się o 0,7%.

Stan rolnictwa w Europie jest różny w poszczególnych sektorach, czego przykładem są następujące
kluczowe sektory:

Zboża
UE jest samowystarczalna, jeśli chodzi o zboża, i jest eksporterem netto. Ponad 50% produkcji zbóż
przeznacza się na paszę dla zwierząt gospodarskich, a popyt na nią ma duży wpływ na rynek,
zarówno w samej UE, jak i na świecie. Oczekuje się, że popyt światowy utrzyma się na wysokim
poziomie w perspektywie średnioterminowej, a ceny się nie zmienią.
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Winogrona
Hiszpania, Francja, Włochy, Portugalia, Rumunia, Grecja i Niemcy produkują po przeszło 0,8 mln ton
winogron, co łącznie stanowi 94% produkcji winogron w UE. Średnie plony w UE kształtują się na
poziomie 7,9 ton z hektara, jednak w poszczególnych państwach członkowskich zbiera się od 3,4 do
11,5 ton tych owoców z hektara.

92% wszystkich wyprodukowanych winogron przeznacza się w UE na produkcję wina.

Oliwki
W 2013 r. powierzchnia zbiorów oliwek w UE wynosiła 4,9 mln hektarów, a produkcja sięgnęła
13,6 mln ton. 99% wszystkich wyprodukowanych w UE oliwek pochodzi z Hiszpanii, Włoch, Grecji
i Portugalii. 95% produkcji jest wykorzystywane do wytwarzania oliwy, a pozostałe 5% stanowią
oliwki stołowe.

W UE uzyskuje się z hektara średnio 2,7 ton oliwek, jednak liczby te w poszczególnych państwach
członkowskich wahają się między 0,8 a 3,7 ton z hektara.

Mięso
Większość mięsa produkowanego w UE pochodzi ze świń (55%), kurczaków (25%), bydła (18%) oraz
owiec i kóz (2%).

Pod względem całkowitej produkcji mięsa UE jest samowystarczalna. Niemniej produkuje jedynie
80–90% konsumowanego w UE mięsa owczego i koziego. Produkcja wołowiny i cielęciny
w przybliżeniu odpowiada konsumpcji; z kolei produkcja wieprzowiny przewyższa konsumpcję
o 11%, a drobiu – o 4%.

Oczekuje się, że światowy popyt na mięso owcze i kozie wzrośnie, jednak ze względu na konkurencję
ze strony Australii i Nowej Zelandii wzrost unijnego wywozu osiągnie zaledwie 0,1% rocznie.
Oczekuje się, że między 2015 a 2025 rokiem o 4% wzrośnie produkcja mięsa drobiowego, a jego
wywóz w tym samym okresie będzie się zwiększał o 1,4% rocznie.

Mleko i produkty mleczne
UE jest samowystarczalna pod względem produkcji mleka i produktów mlecznych, a eksportuje
nadwyżki głównie w postaci sera i mleka w proszku. UE jest największym na świecie producentem
mleka krowiego. W USA mleczność krów jest zdecydowanie największa (ponad 10 000 kg na krowę
rocznie). Drugie miejsce zajmuje Argentyna (6419 kg na krowę), a trzecie – UE (6327 kg na krowę).

W związku ze zwiększającą się liczbą ludności i rosnącym zainteresowaniem produktami mlecznymi
według prognoz średnioterminowych popyt na świecie wzrośnie, podobnie jak ceny na mleko
i produkty mleczne. Ceny są obecnie na niskim poziomie ze względu na zwiększoną podaż
w połączeniu ze zmniejszeniem wywozu. Oczekuje się, że światowy import będzie wzrastać o 2,4%
(czyli ponad 1,4 mln ton) rocznie, a głównym importerem pozostaną Chiny.

Oczekuje się, że produkcja mleka w UE będzie wzrastać o 0,8% rocznie do roku 2025. Dostawy do
zakładów mleczarskich mają rosnąć nieco szybciej (o 0,9% rocznie) z jednoczesnym spadkiem
konsumpcji w gospodarstwach i sprzedaży bezpośredniej.

2.2. Modele biznesowe w rolnictwie europejskim
W 2013 r. w UE istniało ponad 10,8 mln gospodarstw rolnych, które zajmowały powierzchnię 174 mln
hektarów. W rolnictwie na stałe (czyli nie licząc pracowników sezonowych) zatrudnionych było
około 22,2 mln osób.

Zatrudnienie
W UE gospodarstwa będące własnością jednego prawowitego posiadacza zatrudniają 86% aktywnej
zawodowo siły roboczej (w przeliczeniu na roczne jednostki robocze). Gospodarstwa, które są
podmiotami prawnymi, zatrudniają 12%, a przedsiębiorstwa grupowe – 2% rocznych jednostek
roboczych.

Między 2010 a 2013 rokiem liczba gospodarstw zmniejszyła się o 11,5% – z 12 mln do 10,8 mln.
Roczny spadek w latach 2005–2013 wyniósł 3,7%.
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Liczba pracowników rolnych zatrudnionych na stałe zmniejszyła się o 12,8% z 25 mln w 2010 r. do
22 mln w 2013 r. Jednakże liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy (zwanych także rocznymi
jednostkami roboczymi) w tym samym okresie zmniejszyła się zaledwie o 4,4%, uwypuklając rosnący
poziom zatrudnienia.

Te dane liczbowe wskazują na długoterminowy spadek liczby gospodarstw w UE i stopniową ich
konsolidację w większe gospodarstwa. Częścią procesu konsolidacji gospodarstw jest spadek liczby
pracowników zatrudnionych w rolnictwie na stałe.

31% rolników ma ponad 65 lat, a 6% nie ukończyło jeszcze 35 roku życia.

Większość rolników w UE nie ma formalnego wykształcenia rolniczego: 70% ma jedynie
doświadczenie praktyczne, 20% przeszło podstawowe szkolenia, a 8% uczestniczyło w pełnym
szkoleniu rolniczym. Te średnie nie odzwierciedlają jednak sporych różnic między państwami
członkowskimi. Ponadto spory odsetek rolników w wieku powyżej 65 lat (80%) nie przeszedł
żadnych szkoleń.

Ekonomika gospodarstwa

Pomiędzy państwami członkowskimi istnieją spore różnice w wydajności gospodarstw mierzonej
jako standardowa produkcja (w euro na hektar). Jeśli brać pod uwagę obszar, średnia standardowa
produkcja w poszczególnych państwach członkowskich wynosi od 527 do 11 095 euro na hektar.

Niektóre z tych różnic mogą być związane ze specyfiką danej działalności rolniczej. Jeśli brać pod
uwagę obszar, w całej UE uprawy szklarniowe generują produkcję rzędu 46 377 euro na hektar, zaś
uprawa zbóż, nasion oleistych i ziemniaków przynosi średnio zaledwie 824 euro na hektar. Jednak
także jeśli chodzi o standardową produkcję na hektar w przypadku poszczególnych gałęzi
działalności, między państwami członkowskimi istnieją spore różnice.

Co się tyczy podmiotów prawnych, to przedsiębiorstwa grupowe generują 2218 euro standardowej
produkcji na hektar, w porównaniu z gospodarstwami będącymi własnością jednego posiadacza
i generującymi 1939 euro na hektar, i podmiotami prawnymi generującymi 1729 euro na hektar.
Jeszcze bardziej diametralne różnice są widoczne, gdy porównamy różnego rodzaju typy własności
gospodarstw pod względem produkcji na jednostkę roboczą. Przedsiębiorstwa grupowe generują
97 059 euro na roczną jednostkę roboczą, w porównaniu z 72 044 euro na roczną jednostkę roboczą
w przypadku podmiotów prawnych i 27 930 euro na roczną jednostkę roboczą w przypadku
gospodarstw będących własnością jednego posiadacza.

Największą standardową produkcję osiągają cztery rodzaje gospodarki rolnej; są to: chów bydła
mlecznego; uprawa zbóż, nasion oleistych i roślin wysokobiałkowych; chów świń i drobiu. Te cztery
rodzaje zaliczają się do najważniejszych sektorów w większości państw członkowskich.

Jednakże we Francji i we Włoszech największą standardową produkcją charakteryzują się winnice.
Najważniejszym rodzajem gospodarki rolnej w Grecji są owce, kozy i zwierzęta żywione w systemie
wypasowym, a na Malcie – uprawy polowe.

2.3. Tendencje w zakresie rolnictwa precyzyjnego w UE
Istnieje szereg technologii wspomagających prowadzenie rolnictwa precyzyjnego. Technologie te są
wykorzystywane do identyfikacji obiektów, pozyskiwania informacji geograficznych dotyczących
gospodarstwa i do pomiaru określonych parametrów, a także na potrzeby globalnego systemu
nawigacji satelitarnej (GNSS), łączności, przechowywania i analizy danych, systemów doradztwa,
robotyki i niezależnej nawigacji. Już teraz pojawiają się pierwsze przykłady wdrażania praktyk
rolnictwa precyzyjnego w uprawach polowych oraz sektorze warzywnym i mleczarskim, jednak
technologie rolnictwa precyzyjnego można stosować także w innych sektorach. W rozwoju rolnictwa
precyzyjnego czynione są obecnie spore postępy, a za rynkiem rolnictwa precyzyjnego opowiadają
się w pełni sektor i inwestorzy, ale pełny potencjał tego rolnictwa nie został jeszcze wykorzystany.



STOA – Weryfikacja Rozwiązań Naukowych i Technologicznych

8

Tabela 1 W jaki sposób rolnictwo precyzyjne wpływa na politykę?

W jaki sposób rolnictwo precyzyjne wpływa na politykę?

Kwestia polityczna Opis Wpływ na cel
polityki*

Konkurencyjność rolnictwa UE Gospodarstwa rolne będą stosować technologie
rolnictwa precyzyjnego, by produkować „więcej
mniejszymi nakładami”, przez co zwiększy się
konkurencyjność gospodarstw rolnych i łańcuchów
rolno-spożywczych. Najwięcej skorzystają na tym
duże gospodarstwa rolne.

+

Wielkość gospodarstw rolnych
i ich liczba

Wielkość gospodarstw rolnych się zwiększy z uwagi
na niezbędne inwestycje w technologie i wiedzę
fachową związane z rolnictwem precyzyjnym.
Zmniejszy się liczba gospodarstw – już teraz daje się
zauważyć taką tendencję.

=

Miejsca pracy
w gospodarstwach rolnych przy
produkcji podstawowej

Liczba miejsc pracy w gospodarstwach rolnych
zmniejszy się ze względu na wdrożenie technologii
rolnictwa precyzyjnego,
zwłaszcza w gospodarstwach, gdzie wciąż znaczną
część pracy wykonują pracownicy nisko
wykwalifikowani.

–

Pracownicy wykwalifikowani Rolnictwo precyzyjne wymaga większej liczby
rolników potrafiących posługiwać się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi oraz rozwiniętego
przemysłu usług.

+

Rozwój biznesu w ramach
łańcuchów rolno-spożywczych

Rolnictwo precyzyjne oferuje wiele możliwości dla
przedsiębiorstw przemysłu usług (przemysł
czujników, technologie ICT, internet przedmiotów,
przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego) oraz
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
(przetwórstwo, logistyka, sprzedaż detaliczna), gdy
urośnie rynek rolnictwa precyzyjnego.

++

Rolnictwo wielofunkcyjne Gospodarstwa rolne w większym stopniu
skoncentrują się na prowadzeniu działalności
rolniczej, gdy zainwestują w technologie i wiedzę
fachową związane z rolnictwem precyzyjnym.

= /-

Rozwój demograficzny i rozwój
obszarów wiejskich

Rolnictwo precyzyjne może zahamować lub
powstrzymać tendencję do opuszczania przez ludzi
obszarów wiejskich w UE w poszukiwaniu lepszego
życia w miastach, gdyż wiąże się z powstawaniem
nowych możliwości biznesowych i miejsc pracy dla
osób mających wysokie kwalifikacje.

+

Bezpieczeństwo żywnościowe Systemy monitorowania wykorzystujące czujniki oraz
systemy wspomagania decyzji zapewnią rolnikom
i zainteresowanym podmiotom dokładniejsze
informacje i wcześnie ostrzegają o stanie upraw
i zwierząt oraz usprawniają prognozowanie wysokości
plonów.

++

Bezpieczeństwo żywności Systemy wykorzystujące czujniki, systemy
wspomagania decyzji oraz systemy identyfikacji
i śledzenia zapewnią rolnikom, przetwórcom i innym
zainteresowanym podmiotom dokładniejsze
informacje i wcześniej ostrzegają o jakości produktów
żywnościowych.

++

Przejrzystość w łańcuchach Zob. bezpieczeństwo żywności. ++
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rolno-spożywczych

Zrównoważona produkcja Technologie rolnictwa precyzyjnego pozwalają
produkować „więcej mniejszymi nakładami”.
Zmniejszy się zużycie zasobów naturalnych,
chemikaliów rolniczych, antybiotyków i energii,
z korzyścią zarówno dla rolników, jak i środowiska,
a zatem także dla społeczeństwa.

++

Zmiana klimatu
i działania w dziedzinie klimatu

Zob. zrównoważona produkcja i bezpieczeństwo
żywnościowe. Rolnicy i zainteresowane podmioty
będą mogli wykrywać skutki zmiany klimatu dla
produkcji rolnej na wcześniejszym etapie
i podejmować odpowiednie działania.

+

*++ i + oznaczają skutki pozytywne, = skutki neutralne lub nieznane, - i -- skutki negatywne

2.4. Ekonomika i zarządzanie cyfryzacją a rolnictwo precyzyjne
Kluczowe znaczenie dla rozwoju praktyk rolnictwa precyzyjnego ma kwestia zarządzania danymi,
własności danych i dostępu do otwartych danych. Szczególną uwagę należy zwrócić na ustanowienie
podejścia stawiającego na korzystanie z otwartych danych wzdłuż całego łańcucha żywnościowego,
obejmującego odpowiednie standardy, które ułatwiają wymianę danych, a jednocześnie zapobiegają
nadużywaniu monopoli naturalnych lub efektowi „lock-in”. Uczynienie z rolników właścicieli ich
danych i zapewnienie możliwości kontrolowania przepływu ich danych do zainteresowanych
podmiotów powinno sprawić, że rolnicy nabiorą zaufania do wymiany danych, i umożliwić
skorzystanie z zalet, jakie daje analiza dużych zbiorów danych.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich oraz polityka regionalna powinny zagwarantować dostęp do
internetu szerokopasmowego (4G/5G) i pomagać znaleźć nowe formy zatrudnienia w przypadku,
gdyby rolnictwo stało się mniej pracochłonne.

Wspólna polityka rolna
Wspólną politykę rolną regulują obecnie cztery podstawowe rozporządzenia:
(i) rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 – rozwój obszarów wiejskich;
(ii) rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 – płatności bezpośrednie;
(iii) rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – wspólna organizacja rynków;
(iv) rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 – rozporządzenie horyzontalne.

Polityka regionalna
 O jeden stopień wyżej od polityki rozwoju obszarów wiejskich znajduje się europejska

polityka regionalna. Ważne jest, by nie tylko rolnicy, lecz także inni mieszkańcy terenów
wiejskich w pełni posiedli umiejętność obsługi komputera i mieli dostęp do internetu
(szerokopasmowego przez włókna światłowodowe lub 4G/5G). W naszej analizie zawartej
w poprzednich rozdziałach zwróciliśmy uwagę na ryzyko, że niektóre kraje lub regiony
Europy doświadczą masowego odpływu ludności z obszarów wiejskich, gdy wprowadzone
zostaną autonomiczne ciągniki i gdy pewne decyzje podejmowane będą zdalnie.
W politykach regionalnych należy uwzględnić taki rozwój wydarzeń i przeanalizować, w jaki
sposób można by stworzyć miejsca pracy w innych sektorach.

 Artykuł 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o celu, którym jest
zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów i przewiduje, że
szczególną uwagę należy poświęcić obszarom wiejskim podlegającym przemianom
przemysłowym. Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 określa wspólne przepisy dotyczące
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, takich jak Fundusz Rozwoju
Regionalnego i Fundusz Spójności, których środki można wykorzystać w celu pomocy
regionom.

Polityka środowiskowa
 Technologia informacyjno-komunikacyjna wesprze politykę środowiskową: wpływ rolnictwa

na środowisko staje się mierzalny i możliwy do zweryfikowania dzięki cyfryzacji rolnictwa
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(pomiar precyzyjny). Pozwala to na zinternalizowanie kosztów zewnętrznych, prowadząc
nawet do faktycznej rachunkowości kosztowej. Polityki środowiskowe mogłyby skłonić
rolników do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej do gromadzenia większej
liczby danych środowiskowych i sprawić, by dane te były udostępniane. Z tego względu
jednym z możliwych rozwiązań staje się stosowanie zachęt gospodarczych w polityce
środowiskowej (np. opodatkowywanie nadwyżek mineralnych na poziomie gospodarstw
rolnych).

Stosowne prawodawstwo:
 dyrektywa Rady 91/676/EWG (dyrektywa azotanowa)
 dyrektywa 2000/60/WE (ramowa dyrektywa wodna)
 dyrektywa 2001/81/WE (dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji)
 pakiet w sprawie polityki czystego powietrza
 dyrektywa 96/61/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich

kontroli. Dyrektywa ta została zastąpiona dyrektywą 2008/1/WE bez zmiany jej przepisów
materialnych.

W 2006 r. Komisja opracowała europejską strategię walki z zanieczyszczeniem gleby. Dotyczyła
ona strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby w ramach dyrektywy ramowej. Jako że
wiele krajów uważa jednak, że ochrona gleby nie wchodzi w zakres prawa UE, Komisja
zdecydowała w maju 2014 r. o anulowaniu dyrektywy.

Polityka w zakresie bezpieczeństwa żywności
 Ogólne rozporządzenie o prawie żywnościowym (WE) 178/2002 przewiduje ogólne zasady

bezpieczeństwa żywności; obejmują one wymóg wprowadzania na rynek przez
przedsiębiorstwa sektora spożywczego żywności, która jest bezpieczna, wymóg zapewnienia
możliwości śledzenia żywności, wymóg dotyczący prezentacji żywności oraz wycofywania
z rynku lub odebrania od klientów niebezpiecznej żywności wprowadzonej do obrotu,
a także wymóg, by żywność i pasza wwożone do UE lub z niej wywożone odpowiadały
przepisom prawa żywnościowego.

Polityka konkurencji
 Unijna polityka konkurencji dotyczy rynku wewnętrznego UE. Jej częścią są przepisy

dotyczące uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami, a zatem ma ona na celu
zwalczanie zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji, kontrolowanie łączenia
przedsiębiorstw oraz słuszności pomocy państwa, a także zachęcanie do liberalizacji.
Podstawą unijnych przepisów dotyczących liberalizacji jest art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE).

Polityka innowacji – badania i nauka
 „Horyzont 2020”, czyli siedmioletni unijny program w zakresie badań naukowych,

powinien dalej wpierać rozwój innowacji w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na rzecz rolnictwa i sektora żywności.

 Poza wspieraniem rozwoju innowacji w obszarach priorytetowych oraz w MŚP, głównie za
pośrednictwem programu „Horyzont 2020”, KE wspiera także powszechną komercjalizację
innowacji w UE poprzez zamówienia publiczne na rzecz innowacji, projektowanie na rzecz
innowacji, strategie dotyczące popytu na rzecz innowacji, innowacje w sektorze publicznym
oraz innowacje społeczne. Ponadto częścią nowego unijnego podejścia do unijnych badań
naukowych i innowacji są europejskie partnerstwa innowacyjne, które zostały uruchomione
także w rolnictwie.

Polityka przemysłowa
 Podstawę prawną polityki przemysłowej stanowi art. 173 TFUE. W komunikacie

„Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych
technologii wspomagających w UE” (COM(2009) 0512) Komisja oświadczyła, że UE będzie
wspierać uruchomienie kluczowych technologii wspomagających.

 W styczniu 2014 r. Komisja opublikowała komunikat „Działania na rzecz odrodzenia
przemysłu europejskiego” (COM(2014) 0014), w którym skupiła się na bardziej spójnych
politykach w dziedzinie rynku wewnętrznego, w tym infrastruktury europejskiej takiej jak
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sieci informacyjne, a także na bardziej spójnych politykach w odniesieniu do towarów
i usług. Aby wesprzeć realizację swoich celów politycznych, Komisja zarządza następującymi
programami wsparcia: COSME (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw), „Horyzont 2020”, Galileo i Copernicus. Unijna polityka
przemysłowa wspiera także ochronę praw własności intelektualnej.

Prawa własności
 Ochrona własności intelektualnej ma istotne znaczenie dla UE z uwagi na propagowanie

innowacji, zatrudnienia i poprawę konkurencyjności. W 2011 Komisja Europejska przyjęła
kompleksową strategię w dziedzinie praw własności intelektualnej, która obejmuje także
patenty. Ma ona sprawić, by innowacje były tańsze i łatwiejsze dla przedsiębiorców
i inwestorów w Europie.

Polityki w zakresie danych
 Z punktu widzenia unijnej polityki w zakresie danych istotne jest rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma wzmocnić prawa podstawowe
obywateli w epoce cyfrowej i ułatwić działalność gospodarczą, wprowadzając uproszczenia
przepisów dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku cyfrowym.

Otwarte dane
 Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

(dyrektywa 2003/98/WE) weszła w życie 31 grudnia 2003 r., a została zmieniona dyrektywą
2013/37/UE. Dotyczy raczej gospodarczych aspektów ponownego wykorzystania informacji
niż dostępu obywateli do informacji. Państwa członkowskie miały obowiązek dokonać
transpozycji dyrektywy 2013/37/UE do 18 lipca 2015 r.

2.5. Wpływ rolnictwa precyzyjnego na środowisko
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rozporządzenie to ustanawia ogólne zasady unijnego
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, finansowanego z EFFROW i ustanowionego rozporządzeniem
(UE) nr 1306/2013.

Interesujące nas przepisy to:

 artykuł 28 (Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne)

Środek ten ma wesprzeć rolników, którzy chcą prowadzić działania związane z którymś ze
zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych i przestawić się na działalność rolniczą
bardziej przyjazną środowisku. Można też zaproponować środki, które angażują cały system
gospodarki rolnej w całościowe podejścia, w ramach których rolnikom płaci się za łączne
stosowanie pewnych praktyk agronomicznych. Jest to powiązane ze
zobowiązaniami w zakresie systemów hodowli, jak i upraw. Rolnictwo precyzyjne może
dostarczyć agronomicznych i środowiskowych argumentów przemawiających za tym
środkiem.

 artykuł 17 (Inwestycje w środki trwałe)

Środek ten ma zastosowanie do modernizacji gospodarstw i intensyfikacji.

 artykuł 35 (Współpraca)

Współpraca może dotyczyć projektów pilotażowych, wspólnego działania podejmowanego
z myślą o łagodzeniu zmiany klimatu lub przystosowaniu się do niej oraz wspólnych podejść
do praktyk środowiskowych, w tym wydajnego gospodarowania wodą. Rolnictwo
precyzyjne może przyczynić się do spełnienia tych wymogów.

 artykuł 14 (Transfer wiedzy i działalność informacyjna)
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Państwa członkowskie mogłyby np. ułatwiać wymianę odnośnych doświadczeń związanych
z rolnictwem precyzyjnym i dotyczących podejmowania decyzji i pomiarów wpływu.

 artykuł 15 (Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem
i usługi z zakresu zastępstw)

Środek ten obejmuje doradztwo na rzecz najlepszych praktyk agronomicznych
i zintegrowanej ochrony roślin, co jest powiązane z gospodarczymi i środowiskowymi
wynikami danego gospodarstwa rolnego. Elementy te mogą być częścią rolnictwa
precyzyjnego.

Ponadto celem nawadniania precyzyjnego jest wydajne użytkowanie wody pod względem czasu
i miejsca. Powyższe można rozpatrywać w świetle:

 artykułu 46 (Inwestycje w nawadnianie)

Za punkt wyjścia dla nawadniania precyzyjnego można rozważyć inwestycje, które
zapewniają rzeczywiste ograniczenie zużycia wody i udoskonalenie istniejących instalacji
nawadniających, w tym liczników i pomiaru zużycia wody.

Bodźcem do bardziej ogólnych działań w zakresie transferu i wymiany technologii lub transferu
informacji pochodzących z badań naukowych, doświadczeń z działań praktycznych lub z innych
sektorów przemysłu mogą być następujące artykuły:

 artykuły 55, 56 i 57 (Sieć europejskiego partnerstwa innowacyjnego).

 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa
azotanowa z 1991 r.) ma na celu ochronę jakości wód w całej Europie poprzez zapobieganie
zanieczyszczaniu wód podziemnych i powierzchniowych azotanami pochodzenia rolniczego
i propagowanie dobrych praktyk rolniczych. Nakazuje opracowanie programów działania,
które obowiązkowo mają być realizowane przez rolników w strefach narażonych na
zanieczyszczenie azotanami. Programy te muszą obejmować:

o środki już zawarte w zbiorach zasad dobrej praktyki rolniczej, które stają się
obowiązkowe w strefach narażonych na zanieczyszczenia azotanami; oraz

o inne środki, np. ograniczenie stosowania nawozów (mineralnych i organicznych.) Muszą
one uwzględniać zapotrzebowanie upraw na azot, ilość azotu dostarczanego i ilość azotu
obecnego w glebie, a także maksymalne ilości nawozów naturalnych, które należy
stosować (wynoszące 170 kg azotu/hektar/rok).

 W dyrektywie 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu
(załącznik 1) ustanawia się szczególne środki przewidziane w art. 17 ust. 1 i 2 dyrektywy
2000/60/WE, po to by zapobiegać zanieczyszczeniu wód podziemnych i to zanieczyszczenie
kontrolować. Dyrektywa ta uzupełnia także zawarte w dyrektywie 2000/60/WE przepisy
zapobiegające wprowadzaniu zanieczyszczeń do wód podziemnych lub ograniczające je oraz
ma na celu zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich jednolitych części wód
podziemnych. Dyrektywa 2000/60/WE zawiera ogólne przepisy dotyczące ochrony
i zachowania stanu wód podziemnych.

 Dyrektywa 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów ustala ramy
dla osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów poprzez zmniejszenie zagrożenia
związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na
środowisko, a także poprzez zachęcanie do stosowania integrowanej ochrony roślin oraz
alternatywnych podejść i technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów.
Integrowana ochrona roślin opiera się na dynamicznych procesach i wymaga podejmowania
decyzji na szczeblu strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

 Unijne programy na rzecz badań naukowych i innowacji (EU-Agriculture R&D, 2016)
Badania naukowe i innowacje będą finansowane głównie w ramach dwóch ścieżek: program
„Horyzont 2020” (badania naukowe i innowacje) oraz polityka rozwoju obszarów wiejskich
(innowacje):
o UE niemal podwoiła swoje wysiłki dzięki budżetowi w bezprecedensowej wysokości

prawie 4 mld euro przyznanemu na realizację objętego programem „Horyzont 2020”
wyzwania społecznego 2 – „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo
i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Obok wyzwania

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0676
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społecznego 2, z punktu widzenia rolnictwa, leśnictwa i łańcucha rolno-spożywczego
znaczenie ma także kilka innych części programu „Horyzont 2020”.

o W trosce o synergię działań UE ustaliła, że głównym priorytetem polityki rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2014–2020 będzie „Wspieranie transferu wiedzy
i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich”. Z programów rozwoju
obszarów wiejskich finansowane będą innowacje w zakresie rolnictwa i leśnictwa
poprzez liczne środki, które mogą wspierać tworzenie grup operacyjnych,
usługi w zakresie innowacji, inwestycje i inne podejścia.

W ramach tych dwóch ścieżek finansowania istnieje dziewięć programów, które mają
większe znaczenie dla innowacji w rolnictwie, przemyśle spożywczym i leśnictwie.
W obrębie tych programów istnieje dostatecznie szeroki margines dla zajęcia się kwestiami
elementów, które mają związek z rolnictwem precyzyjnym i udoskonalonymi dobrymi
praktykami rolniczymi.

Tabela 2: Spodziewane korzyści dla środowiska wynikające z zastosowania głównych procesów
i technik rolnictwa precyzyjnego

Proces Technika Spodziewane korzyści dla
środowiska

Terminowość prac
w korzystnych warunkach
pogodowych

Automatyczne kierowanie
urządzeniami za pomocą GPS

Zmniejszenie zagęszczania gleby
Zmniejszenie śladu węglowego
(ograniczenie zużycia paliwa
podczas prac polowych o 10%)

Pozostawienie stałej okrywy
roślinnej w kluczowych
miejscach i na skraju pól

Automatyczne kierowanie i uprawa
warstwicowa w terenie
pagórkowatym

Ograniczenie erozji (z 17 t/ha/rok
do 1 t/ha/rok, a nawet większe)
Zmniejszenie ilości spływających
wód powierzchniowych i nawozów
Obniżone zagrożenie powodziowe

Ograniczenie lub spowolnienie
przepływu wody spomiędzy
zagonów ziemniaków/warzyw
w kierunku wód stojących

- Mikrozapory i mikrozbiorniki
pomiędzy zagonami (uprawa
redlinowo-tarasowa)

- Redlinowanie wzdłuż obrzeży
pola

Ograniczenie ilości spływających
osadów
Ograniczenie ilości spływających
nawozów

Stosowanie nawozów
i pestycydów w zalecanej
odległości od dróg wodnych

- Automatyczne kierowanie
w oparciu o informacje
geograficzne

- Kontrolowanie położenia
opryskiwaczy i dystrybucji
nawozu

Unikanie/wyeliminowanie
bezpośredniego zanieczyszczania
wód rzecznych

Unikanie jednoczesnego
stosowania pestycydu i nawozu

Kontrolowanie położenia
opryskiwaczy i dystrybucji nawozu

Zmniejszenie/unikanie
wprowadzania nadmiernej ilości
środków chemicznych do gleby
oraz ryzyka zanieczyszczenia wody

Stosowanie zróżnicowanych
dawek nawozu naturalnego

Badanie na bieżąco składu nawozu
naturalnego
Dostosowywanie głębokości
wtrysku

Ograniczenie zanieczyszczenia wód
podziemnych
Ograniczenie emisji amoniaku do
powietrza

Nawadnianie precyzyjne Mapa tekstury gleby Unikanie nadmiernego zużycia
wody lub podtapiania

Ograniczenie zużycia wody słodkiej

Opryskiwanie herbicydem tylko
wybranych połaci pola
uprawnego

Wykrywanie chwastów (on-
line/mapy chwastów)

Ograniczenie stosowania
herbicydów dzięki użyciu map (dla
zbóż ozimych: o 6–81%
w przypadku herbicydów
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Proces Technika Spodziewane korzyści dla
środowiska
zwalczających chwasty
szerokolistne, i o 20–79%
w przypadku herbicydów
przeciwko chwastom
trawolistnym)
Ograniczenie o 15,2–17,5%
powierzchni, na której
zastosowano herbicyd na danym
polu, osiągnięto dzięki
kontrolowaniu automatycznego
wysięgnika w oparciu o mapy (w
porównaniu z niestosowaniem
kontroli wysięgnika)

Odpowiednio wczesne
i ograniczone miejscowo
zwalczanie szkodników lub
chorób

Wykrywanie chorób:
- wykrywanie optyczne

wieloczujnikowe
- Wykrywanie zarodników

przenoszonych przez wiatr
- Czujniki substancji lotnych

Ograniczenie zużycia pestycydów
dzięki prawidłowemu wykrywaniu
i dobremu modelowi decyzyjnemu
(możliwość zaoszczędzenia 84,5%
pestycydów)

Precyzyjne opryski sadów
i winnic

- Wykrywanie rozmiaru
drzew i ich architektury

- Precyzyjna integrowana
ochrona roślin

Zmniejszenie zużycia pestycydów
o 20–30%
Zmniejszenie o 50–80% obszaru
oprysków

Stosowanie zróżnicowanych
dawek nawozów azotowych
w zależności od
zapotrzebowania upraw
i warunków pogodowych

Wskaźniki wegetacyjne przy
wykorzystaniu czujników
optycznych

Mapy nasycenia gleby substancjami
odżywczymi

Poprawienie wydajności
stosowania azotu

Ograniczenie azotu resztkowego
w glebie o 30 do 50%

Stosowanie zróżnicowanych
dawek nawozów fosforowych
w zależności od
zapotrzebowania upraw
i warunków pogodowych

Wskaźnik wegetacyjny upraw

Mapy nasycenia gleby substancjami
odżywczymi

Poprawienie ilości odzyskiwanego
fosforu o 25%

Szacowanie biomasy upraw Wskaźnik wegetacyjny upraw Dostosowanie dawki środka
grzybobójczego do biomasy upraw

Ograniczenie mikotoksyn Wskaźnik wegetacyjny upraw
i ryzyko grzybic

Optymalizacja dawki nawozów
i stosowanych środków
grzybobójczych na podstawie
wyższego zagrożenia chorobami na
obszarach o wysokim zagęszczeniu
upraw

2.6. Wykwalifikowana siła robocza a rolnictwo precyzyjne
Zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju sektora rolnictwa w UE mają aspekty siły roboczej
i umiejętności. Rolnictwo w UE zmaga się w wieloma wyzwaniami: kryzysy finansowe, światowa
konkurencja, zmiana klimatu i rosnące koszty wywierają presję na rolniczą społeczność.
Z historycznego punktu widzenia, w odpowiedzi na te wyzwania w 1962 r. UE stworzyła wspólną
politykę rolną (WPR), przedstawianą jako „partnerstwo między sektorem rolnym i społeczeństwem,
między Europą i jej rolnikami” (publikacja Komisji Europejskiej, „Zrozumieć politykę Unii
Europejskiej, 2014 r.”).
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WPR miała pierwotnie poprawić wydajność rolnictwa, zapewniając stabilne zaopatrzenie
konsumentów w żywność o przystępnych cenach, oraz zapewnić odpowiedni standard życia
unijnym rolnikom. Jednak w 2013 r. WPR została zreformowana w odpowiedzi na pojawiające się
wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym, zmianą klimatu i zrównoważoną
gospodarką zasobami naturalnymi oraz obszarami wiejskimi w całej UE, po to by utrzymać
gospodarkę rolną w dobrej kondycji. Ponadto według ostatnich danych Eurostatu ludność rolnicza
starzeje się i wielu młodych ludzi nie postrzega już rolnictwa jako „atrakcyjnego zajęcia” (publikacja
Komisji Europejskiej, „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej, 2014 r.”). W 2012 r. Dyrekcja Generalna
ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej (DGIP) stwierdziła, że „zaledwie 6% gospodarstw w UE-
27 jest własnością rolników w wieku poniżej 35 lat (około 5% w UE-15 i 7% w UE-12). Pomimo
ograniczeń informacji statystycznych, jak się wydaje, liczba młodych rolników we wszystkich krajach
stale spada. Ponadto perspektywy na przyszłość rysują się w jeszcze ciemniejszych barwach” (DGIP,
2012 r.2). Młodzi ludzie zaczęli dystansować się od sposobu, w jaki wytwarzana jest nasza żywność,
i coraz większa część naszej ludności zamieszkuje ośrodki miejskie; stąd coraz trudniejsze staje się
znalezienie nowych sposobów na przyciągnięcie młodych ludzi do sektora rolnictwa.

Uznając, że problem ten jest poważny, w ramach zreformowanej WPR na lata 2014–
2020 wprowadzono nowe i wzmocnione środki, które mają zachęcić młodych ludzi do podejmowania
działalności rolniczej, w tym różne formy wsparcia finansowego. Niektóre środki są dla państw
członkowskich obowiązkowe, np. system płatności dla młodych rolników, w ramach którego młodzi
rolnicy przez pięć lat otrzymują 25% dodatek do pomocy bezpośredniej przyznanej ich
gospodarstwu.

W sprawozdaniu opublikowanym w 2010 r. Mark Shucksmith3 zauważył, że jedną z najbardziej
palących kwestii dla przyszłej stabilności społeczności wiejskich jest odpływ młodych ludzi.

Istnieje wzajemne powiązanie między młodzieżą wiejską a młodzieżą niekształcącą się, niepracującą
ani nieszkoląca się (NEET). Różnice w definiowaniu młodzieży NEET istniejące pomiędzy
poszczególnymi państwami członkowskimi UE sprawiają, że trudno jest przeprowadzić porównania
między państwami. Kwestia młodzieży NEET stanowi sedno dyskusji o polityce europejskiej,
a ostatnio została poruszona zarówno w strategii „UE 2020”, jak i w pakiecie dotyczącym
zatrudnienia z 2012 r.

2 DGIP 2012; Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej (DGIP). EU Measures to Support and Encourage New
Entrants. Departament Tematyczny B ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności. Rolnictwo i Rozwój
Obszarów Wiejskich. 2012 r.

3 Shucksmith M. How to Promote the Role of Youth in Rural Areas of Europe. Brussels: European Parliament, 2010. PE
438.620.
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3. Wyniki prognozy: scenariusze pomagające określić przyszłe
możliwości i kwestie problematyczne, a także powiązane
kwestie legislacyjne

Aby zbadać ewentualne przyszłe skutki i rozwój wydarzeń, a także wskazać ewentualne powiązane
obszary możliwości i kwestii problematycznych, które mogą pojawić się w nadchodzących
dziesięcioleciach, powstała prognoza, w której opracowaniu udział wzięli eksperci techniczni,
specjaliści w zakresie prognozowania, zróżnicowana grupa wybranych zainteresowanych stron (w
tym rolnicy i przedstawiciele branży maszyn rolniczych, organizacje pozarządowe i pracownicy PE
zajmujący się tą dziedziną) oraz asystenci posłów do PE zaangażowanych w prace związane z WPR.
Działanie to pozwoliło opracować zestaw alternatywnych scenariuszy opisujących (skrajne)
możliwości przyszłego rozwoju wypadków w odniesieniu do rolnictwa w Europie. Te fikcyjne
i wstępne scenariusze zostały zatytułowane następująco:

1. „Optymizm gospodarczy” – skupiony na rozwoju, którego motorem jest wyłącznie
gospodarka, w ramach modelu wolnych rynków;

2. „Zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym” – charakteryzujący się ponadnarodowym
dążeniem do osiągnięcia zrównoważoności;

3. „Konkurencja między regionami” – oparty na modelu zakładającym powrót do stanu
konkurujących ze sobą regionów; oraz

4. „Zrównoważony rozwój w wymiarze regionalnym” – oparty na zasadzie zrównoważoności
realizowanej w obrębie zwartych społeczności.

Scenariusze te mają wskazać główne możliwości, problemy, nadzieje i obawy podmiotów
uczestniczących w ich realizacji. W niniejszym rozdziale zamieściliśmy jedynie ich streszczenie, zaś
bardziej szczegółowo zostały przedstawione w załączniku 2 do niniejszego sprawozdania.

Scenariusze te zostały następne wykorzystane do zbadania ewentualnych nadziei i możliwości, jak
i problemów czy obaw, które społeczeństwo mogłoby zgłaszać w związku z przedstawionym w tych
scenariuszach rozwojem wydarzeń w przyszłości, zwłaszcza co się tyczy umiejętności rolników oraz
zrównoważonego charakteru praktyk rolnych.

Ponadto uczestnicy wskazali pierwszy zestaw dziedzin polityki, które mogą mieć znaczenie, jeśli
chodzi o uwzględnienie tych ewentualnych przyszłych problemów i możliwości w prowadzonych
już teraz w Parlamencie Europejskim dyskusjach na temat polityki rolnej. Te warianty strategiczne
zostaną przedstawione w oddzielnym dokumencie wymieniającym instrumenty prawne, zarówno
już dostępne, jak i wciąż wymagające opracowania, które mogłyby pomóc przewidzieć ewentualne
problemy i możliwości związane z rolnictwem precyzyjnym.
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Scenariusz 1 – Optymizm gospodarczy
Ten pierwszy fikcyjny scenariusz, opracowany jako narzędzie badawcze, obejmuje następujące
główne elementy:

 główny cel: wzrost gospodarczy;
 bardzo szybki wzrost gospodarczy;
 szybki rozwój technologiczny;
 raczej powolny wzrost liczby ludności;
 rosnąca ogólnoświatowa globalizacja handlu/wolny handel;
 rolnictwo precyzyjne i inne technologie stosowane są wyłącznie w celu zwiększenia

wydajności;
 rolnictwo precyzyjne rozwija się w pełni, aż do etapu autonomicznych robotów

i kontrolowania gospodarstw rolnych (co prowadzi do utraty miejsc pracy); oraz
 polityka i prawodawstwo prowadzą do tworzenia otwartych rynków.

Najważniejszą rolę odgrywa dynamika rynku,
handel zostaje uwolniony i nabiera coraz
bardziej globalnego charakteru, a gospodarka
kwitnie. Ludzie w dużej mierze polegają na
technologii i są świadkami szybkiego rozwoju
technologicznego. Wierzą, że rozwój
technologiczny i mechanizmy rynkowe pozwolą
rozwiązywać problemy, zarówno obecnie, jak
i w przyszłości. W nowych technologiach
szybko dokonuje się kolejnych przełomów,
które spotykają się z niewielkim oporem,
a innowacje technologiczne mają miejsce
głównie w sektorze prywatnym. Mechanizmy
rynkowe mają wpływ na rozwój sytuacji
i powodują, że wzrastają zagrożenia
i zwiększają się nierówności gospodarcze
i społeczne. Choć istnieje wolny handel,
wynikające z powyższego różnice w dochodach
determinują globalny dostęp do technologii.
Jednak ludzie wierzą, że ostatecznie
technologia w połączeniu z mechanizmami
rynkowymi pozwoli znaleźć rozwiązanie
problemów w środowisku, jak i nierówności
społecznych i gospodarczych. Poprawiło się na
przykład bezpieczeństwo żywnościowe na
świecie. A dopóki nakłady na aplikacje
technologiczne będą się zwracać, prezentowane,
a następnie wprowadzane na rynek będą nowe.

Spora część działalności rolniczej przeniesiona została poza Europę i obecnie wykorzystuje się nowe
lokalizacje oferujące „wolność”. Ta część rolnictwa, które pozostała w Europie, jest w pełni
zautomatyzowana, do tego stopnia, że stosowane są autonomiczne roboty i kontrolowanie
gospodarstw, a rolnictwo precyzyjne i inne technologie stosowane są wyłącznie w celu zwiększenia
wydajności.
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Scenariusz 2 – 2050 r.: zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym
Ten drugi fikcyjny scenariusz, opracowany jako narzędzie badawcze, obejmuje następujące główne
elementy:

 główny cel: zrównoważoność na całym świecie
 zdecydowany wzrost gospodarczy
 (stosunkowo) powolny wzrost liczby ludności (na świecie)
 umiarkowanie szybki rozwój technologiczny;
 ogólnoświatowe: handel / globalizacja / wolny handel;
 silne globalne zarządzanie – rząd wyznacza ramy i cele w zakresie zrównoważoności;
 rosnąca intensywność regulacji;
 rządy dążą do zmiany zachowań;
 przełomowe rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego dotyczą problemów

zrównoważoności i równości; oraz
 w ramach rolnictwa precyzyjnego w większości gospodarstw rozwijane są szybkie, pół-

autonomiczne technologie (które jednak nie powodują utraty miejsc pracy, rolnicy występują
w roli „strażników zrównoważoności”).

Sprawą najwyższej wagi są ochrona środowiska
i zwalczanie nierówności. Cele te są osiągane
dzięki współpracy na szczeblu światowym,
jasnym ramom politycznym, wydajnej
technologii, a czasem zmianie zachowań
w kierunku zrównoważoności. Najważniejsze są
zrównoważoność, równość i sprawiedliwość.
Stosowana będzie technologia
pomocna w osiąganiu tych celów. Ludzie będą
zatem przede wszystkim poszukiwać
technologii, które przyczynią się do stworzenia
„lepszego świata”, w myśl powyższych
kryteriów, i w takie technologie inwestować.
Światem rządzą silne instytucje
międzynarodowe i prawo międzynarodowe,
jednak ma ono postać ram i celów, których
realizacją zajmują się podmioty „w terenie.”

Rolnictwo precyzyjne jest wspierane i rozwija się
szybko tam, gdzie ewidentnie przyczynia się do
postępów w osiąganiu zrównoważonego
charakteru rolnictwa, podlega też ostrym
regulacjom. Jego przykłady można znaleźć
zarówno w mieście (w postaci upraw
wertykalnych), jak i na wsi, gdzie każdy
skrawek gruntu ma konkretne przeznaczenie,
czy to związane z produkcją żywności czy
ochroną przyrody i bioróżnorodności.
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Scenariusz 3 – 2050 r.: konkurencja między regionami
Ten trzeci fikcyjny scenariusz, opracowany jako narzędzie badawcze, obejmuje następujące główne
elementy:

 główny cel: bezpieczeństwo;
 powolny wzrost gospodarczy;
 szybki wzrost liczby ludności;
 powolny rozwój technologiczny;
 bariery handlowe;
 silne rządy krajowe;
 aby zaoszczędzić czas i produkować więcej, forsowane jest i akceptowane stosowanie

technologii w rolnictwie precyzyjnym;
 chcemy „prawdziwych” produktów, ale gdy potrzebna jest samowystarczalność, dozwolone

są modyfikacje; oraz
 rolników postrzega się jako ważnych członków społeczności.

Przyszła kolej na regiony (grupy krajów, kraje
lub regiony w obrębie krajów). Skupiają się one
na własnych bezpośrednich interesach
i tożsamości regionalnej, co spowodowało
pewne tarcia między regionami lub kulturami
i uniemożliwiło wykorzystanie korzyści skali.
Kapitalne znaczenie ma bezpieczeństwo,
a technologie, które nie sprawdziły się pod tym
względem, lub technologie niosące nadzieję na
szybką zmianę na szeroką skalę nie są
stosowane. Zamiast tego spore nakłady
przeznacza się na technologię podnoszącą
wydajność i bezpieczeństwo. Na przykład
zaopatrzenie w żywność lokalną oparte jest na
zasadzie zapewnienia niezależności krajowej
lub lokalnej, zaś względy środowiskowe
schodzą na drugi plan.

Rolnictwo precyzyjne ma stymulować rozwój
i produkcję na poziomie regionalnym. Jako że
dominuje skala regionalna, a społeczeństwo
domaga się bezpieczeństwa żywnościowego,
dopuszczalne są pewne genetyczne
manipulacje w obrębie roślin oraz
modyfikowanie gleby i pogody, jednak
wyłącznie gdy działania te podlegają ścisłemu
nadzorowi. Rolników postrzega się jako
główny atut, jeśli chodzi o zapewnienie
regionowi samowystarczalności.
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Scenariusz 4 – 2050 r.: zrównoważony rozwój w wymiarze regionalnym
Ten czwarty fikcyjny scenariusz, opracowany jako narzędzie badawcze, obejmuje następujące główne
elementy:

 główny cel: zrównoważoność na poziomie regionalnym;
 umiarkowany lub powolny wzrost gospodarczy;
 umiarkowanie szybki wzrost liczby ludności;
 powolny rozwój technologiczny;
 bariery handlowe;
 zarządzanie lokalne, podmioty lokalne; oraz
 rolnictwo precyzyjne jest środkiem do realizacji celów z zakresu bezpieczeństwa

żywnościowego i zrównoważoności.

Rozwiązania problemów dotyczących
środowiska i nierówności społecznej szuka się
na poziomie regionalnym. Kluczowe znaczenie
ma diametralna zmiana stylu życia
i decentralizacja administracji. We wszystkich
kontekstach największy nacisk kładzie się na
własny region, bo każdy wierzy, że to właśnie
na tym poziomie można zadbać
o zrównoważoność. Decyzje podejmowane są
z pobudek idealistycznych, a nie ze strachu,
a społeczności są silne i zwarte. Ogólnie rzecz
biorąc, podstawą tego modelu są zmiany na
niewielką skalę, i choć w wielu aspektach
odnosi to skutek, nie można skorzystać
z korzyści, jaką dają działania na szeroką
(międzynarodową) skalę.

Rolnictwa precyzyjnego używa się, by
produkować w sposób bardziej zrównoważony
i ograniczyć wpływ na środowisko.
W rolnictwie tym zaobserwowano postępy,
jednak gospodarstwa nie są w pełni
zautomatyzowane ze względu na brak efektu
skali oraz ogólnie wolniejszy postęp
techniczny.
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4. Kwestie problematyczne oraz możliwości dla polityki
europejskiej w zakresie rolnictwa precyzyjnego

4.1. Ogólne kwestie problematyczne i możliwości
Główne kwestie problematyczne i możliwości dla polityki i prawodawstwa na rzecz rolnictwa
precyzyjnego, określone w ramach przygotowania prognozy, przedstawiono w tabeli 3.
Pogrupowano je w zależności od tematu: środowisko, społeczeństwo i kultura, gospodarka,
technologia i (geo-)polityka. Wskazano też scenariusz lub scenariusze, w ramach których te problemy
lub szanse nabierają największego znaczenia (scenariusz 1 – „Optymizm gospodarczy”, scenariusz 2 –
„Zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym”, scenariusz 3 – „Konkurencja między regionami”,
scenariusz 4 – „Zrównoważony rozwój w wymiarze regionalnym”).

Tabela 3: Problemy i możliwości w ramach poszczególnych scenariuszy

Problem Możliwość
Scenariusze

1 2 3 4

Problemy środowiskowe

Lekceważenie kwestii
środowiskowych, utrata
bioróżnorodności, a zatem
potencjalnie jeszcze wyższe
ryzyko katastrof naturalnych

Wykorzystanie technologii rolnictwa precyzyjnego do
zwiększania bioróżnorodności, np. poprzez
prowadzenie upraw mieszanych; wykorzystanie
rolnictwa precyzyjnego, by jeszcze mniej szkodzić
środowisku; technologia umożliwiająca zachowania
próbek zapasowych i tworzenie banków nasion jako
rezerwy; oraz pobudzanie rynków zewnętrznych

X X

Potencjalne zagrożenia dla
zdrowia ze względu na brak
różnorodności w wyniku
prowadzenia monokultury lub
zamkniętych granic

Chronienie bioróżnorodności, np. dzięki bankom
nasion; wspieranie handlu międzynarodowego; oraz
konsumpcja „precyzyjna”: wybieranie/kontrolowanie
swojego źródła dostaw żywności z domu

X X X

Problemy społeczne i kulturowe

Zanik więzi między człowiekiem
a przyrodą, mniejsze zrozumienie
przyrody i mniejsza dbałość o nią

Korzystanie z technologii, zwłaszcza z technologii
komunikacyjnych, by zapewnić konsumentom wgląd
w źródła pochodzenia żywności (aplikacje, strony
internetowe, media społecznościowe); oraz
konsumpcja „precyzyjna”: wybieranie/kontrolowanie
swojego źródła dostaw żywności z domu

X

Niepokoje społeczne ze względu
na znaczne nierówności
społeczne, zarówno między
ludźmi, jak i regionami

Wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego, aby tworzyć
większą liczbę danych i zapewnić lepszy ogląd sytuacji
lub informacje niezbędne do podejmowania decyzji,
produkować wydajnie i tworzyć nowy wzrost
gospodarczy

X X X

Utrata prywatności (i większe
problemy w kwestiach
bezpieczeństwa)

Informowanie i edukowanie społeczeństwa
i przedsiębiorstw na temat kwestii
prywatności w kontekście cyfryzacji

X X X

Opór wobec nowych technologii
może być przeszkodą dla
przyjęcia rolnictwa precyzyjnego

Informowanie i edukowanie na temat pozytywnych
aspektów, a także pokazywanie najlepszych praktyk
międzynarodowych

X X

Utrata tradycyjnej wiedzy
i wiedzy fachowej

Wykorzystanie nowych technologii do utrwalenia
tradycyjnej wiedzy i łączenie tradycyjnej wiedzy
z technologiami rolnictwa precyzyjnego

X X X

Mikrozarządzanie, które sprawia,
że rolnictwo nie jest już
postrzegane jako atrakcyjny

Unikanie mikrozarządzania i nadmiernej regulacji; oraz
pozostawanie w kontakcie/utrzymywanie ścisłej
współpracy z rolnikami i organizacjami działającymi na

X
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Problem Możliwość
Scenariusze

1 2 3 4
zawód; biurokracja zaś może
spowolnić zmiany i dokonywanie
przełomów technologicznych

poziomie najbliższym obywatelowi

Niewielkie zaufanie do rządu
i instytucji

Pozostawanie w kontakcie/utrzymywanie ścisłej
współpracy z rolnikami i organizacjami działającymi na
poziomie najbliższym obywatelowi

X X X

Ochrona produkcji tradycyjnej Rolnicy potrzebują wsparcia i umiejętności, które
pozwolą im radzić sobie z błędami; oraz elastyczność
polityki

X X X

Problemy gospodarcze

Mniejsze gospodarstwa nie są
w stanie przyswoić sobie nowych
technologii, z braku wiedzy bądź
kapitału na inwestycje; głęboka
przepaść cyfrowa między dużymi
a drobnymi producentami
rolnymi

Wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego do tworzenia
nowych modeli biznesowych i nowych możliwości
gospodarczych

X X

Powstawanie monopoli, gdyż
wszystkie dane znajdują się
w rękach wielkich
przedsiębiorstw, a produkcja jest
ukierunkowana na wydajność
i zysk gospodarczy

Swobodna wymiana / swobodny przepływ wiedzy
i pomysłów z zakresu innowacji oraz szybki rozwój
technologiczny

X

Nierówny dostęp do technologii
ze względu na konieczność
przeznaczenia dużych nakładów
lub z powodu zamkniętych granic

Pobudzanie nowych form finansowania, np.
finansowanie społecznościowe; stymulowanie
międzynarodowej wymiany wiedzy i pomysłów;
zachęcanie do współpracy na szczeblu światowym;
oraz pobudzanie nowych form współpracy między
rolnikami i gospodarstwami (każdy z jej uczestników
posiada specjalistyczną wiedzę lub specjalistyczny
sprzęt, dzięki czemu powstaje nowa koncepcja
przedsiębiorstwa spółdzielczego)

X X X

Obsługa gospodarstw nie
wymaga już pracy ludzi, utrata
sporej liczby miejsc pracy

Wydajniejsza produkcja i nowe możliwości
zatrudnienia ze względu na nowe technologie

X X X

Rozdrobnienie regionalne może
niekorzystnie wpłynąć na sektor
eksportu; brak korzyści skali
może spowolnić innowacje

Pobudzanie wymiany wiedzy, danych i innowacji,
utrzymywanie dostępu do wiedzy; technologia jako
narzędzie potrzebuje wsparcia publicznego;
elastyczność polityki oraz strategie polityczne, które
uwzględniają różnice między regionami

X X

Utrata miejsc pracy dla ludzi ze
względu na korzystanie
z robotów

Zachęcanie do „inteligentnego” podziału zadań między
ludźmi a robotami

X X X

Zdecydowane zróżnicowanie
standardów zrównoważoności

Opracowanie wspólnej międzynarodowej normy
dotyczącej pomiaru i kontroli zrównoważoności,
zyskanie oglądu na to, w jakim obszarze (i w jaki
sposób) technologie faktycznie pomagają w osiąganiu
zrównoważoności; normy oparte na dowodach
naukowych; oraz elastyczność polityki

X X

Problemy technologiczne

Spore zróżnicowanie norm
i rodzajów danych

Opracowanie wspólnej międzynarodowej normy
dotyczącej tworzenia i wymiany danych, unikanie
centralizowania danych; oraz potrzeba higieny danych

X X
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Problem Możliwość
Scenariusze

1 2 3 4

Problemy (geo-)polityczne

Podatność na uzależnienie od
gigantów technologicznych

Zadbanie o to, by dotrzymywać kroku rozwojowi
technologii, rozumieć technologię

X

Uzależnienie od jednej
technologii, nadmierne poleganie
na systemach technologicznych

Opracowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów
oraz planów awaryjnych

X X X

Zależność od krajów
pozaeuropejskich, jeśli chodzi
o nowe technologie lub ich
opracowanie

Utrzymywanie dobrych stosunków z liderami
technologicznymi, tworzenie otoczenia sprzyjającego
badaniom naukowym i rozwojowi w zakresie
technologii rolnictwa precyzyjnego oraz zachęcanie do
współpracy na poziomie światowym

X X X

Podatność na cyberataki oraz
złamanie zabezpieczeń systemu
żywnościowego

Inwestowanie w bezpieczeństwo oraz współpraca
z hakerami

X X X

Rozdrobnienie regionalne i brak
korzyści skali powodują spore
zagrożenia w przypadku zdarzeń
ekstremalnych

Plany awaryjne; zajęcie się kwestią zmienności
i różnorodności; elastyczność polityki; ochrona
lokalnych interesów ekologicznych; oraz wspólne
tworzenie przez społeczności zabezpieczeń przed
katastrofami

X X

4.2. Szczegółowa analiza dotycząca umiejętności i kształcenia na rzecz
rolnictwa precyzyjnego

4.2.1 Zapotrzebowanie na umiejętności w ramach czterech wybranych
scenariuszy badawczych opisujących przyszłość

Poszczególne umiejętności, na które wystąpi zapotrzebowanie w myśl poszczególnych scenariuszy,
podsumowano w tabeli 4:

Tabela 4: Zapotrzebowanie na umiejętności w myśl danego scenariusza

Scenariusze

Zapotrzebowanie na
umiejętności

1 – Optymizm
gospodarczy

2 –
Zrównoważony

rozwój
w wymiarze
globalnym

3 –
Konkurencja

między
regionami

4 –
Zrównoważony

rozwój
w wymiarze
regionalnym

Wiedza fachowa w zakresie
technologii X X X X

Wiedza fachowa w zakresie
prawa X X X X

Przywództwo lokalnej
społeczności X X X

Zarządzanie w działalności
gospodarczej X X X

Zarządzanie innowacjami X X X

Przedsiębiorczość X X X

Umiejętności marketingowe X X X

Łączenie rolnictwa tradycyjnego
z precyzyjnym X X
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Wiedza na temat
zrównoważoności X X

Bezpieczeństwo, wiedza
fachowa w zakresie
monitorowania

X

Rola „strażnika
zrównoważoności” (rolnik ma
zadbać o zrównoważoność
w danej społeczności)

X

Wiedza fachowa w zakresie
genetyki X X

Wiedza fachowa w zakresie
rolnictwa o obiegu zamkniętym X

Znajomość lokalnych
ekosystemów X X X

Rolnicy pełniący funkcję
mentorów przekazują wiedzę na
temat rolnictwa tradycyjnego

X

W tabeli 4 przedstawiono szereg umiejętności, których rolnik (lub zespół specjalistów i rolników)
będzie w przyszłości potrzebować, by odnieść sukces. Jednak zestaw poszczególnych umiejętności
różni się w zależności od scenariusza.
Scenariusz 1 – Optymizm gospodarczy ma charakter wyjątkowy, gdyż niemal nie przewiduje się
w nim istnienia zawodu rolnika w tradycyjnym tego słowa znaczeniu4. Większość gospodarstw jest
w dużej mierze zautomatyzowana, wymagają zatem pracy zaledwie kilku nisko wykwalifikowanych
osób do prac, które nie są zautomatyzowane. Niewielka grupa specjalistów zapewnia umiejętności
wskazane w tabeli 3. W tym scenariuszu obok wiedzy fachowej w zakresie technologii i prawa
szczególnie ważne są umiejętności w zakresie przedsiębiorczości (zarządzanie w działalności
gospodarczej, zarządzanie innowacjami, przedsiębiorczość, marketing).
W myśl scenariusza 2 – Zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym – rządy ściśle kontrolują
działalność rolniczą, zatem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości są mniej istotne. Obok trzech
kluczowych obszarów, czyli wiedzy fachowej w zakresie technologii, prawa i lokalnego
przywództwa, szczególne znaczenie będą miały różnorakie umiejętności w zakresie
zrównoważoności.
W myśl scenariusza 3 – Konkurencja między regionami – rolnicy są ważnymi członkami wiejskiej
społeczności i muszą produkować paszę w sposób wydajny i zapewniający samowystarczalność.
Konieczne są umiejętności w zakresie technologii, prawa, przywództwa i przedsiębiorczości. Rolnicy
muszą także być w stanie łączyć metody rolnictwa tradycyjnego i precyzyjnego, a także dysponować
solidną wiedzą zarówno na temat problemów dotyczących bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa
żywnościowego, a także lokalnych ekosystemów.
W myśl scenariusza 4 – Zrównoważony rozwój w wymiarze regionalnym – nacisk kładzie się na
współpracę i zrównoważoność na poziomie lokalnym. Istotne są zarówno umiejętności w zakresie
przywództwa, zrównoważoności i przedsiębiorczości, jak i umiejętność łączenia technologii rolnictwa
tradycyjnego i precyzyjnego. Konieczna jest wiedza fachowa w zakresie technologii i prawa, jednak
postęp techniczny jest ograniczony ze względu na nacisk na zrównoważoność oraz zawężone
korzyści skali.

4.2.2 Trzy grupy umiejętności związanych z rolnictwem precyzyjnym
Jeśli porówna się umiejętności wymagane w myśl poszczególnych scenariuszy, można wskazać trzy
kluczowe dziedziny wiedzy fachowej, czyli grupy umiejętności. Wiedza fachowa w zakresie
technologii i prawa są wymagane we wszystkich scenariuszach, zaś zapotrzebowania na
umiejętności w zakresie przywództwa lokalnej społeczności nie przewiduje jedynie scenariusz 1.
W tabeli 5 dokładniej przedstawiono poszczególne grupy umiejętności, które wchodzą w skład tych
trzech kluczowych obszarów wiedzy fachowej.

4 Zob. rysunek dotyczący scenariusza „Optymizmu gospodarczego” w rozdziale 3.
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Tabela 5: Grupy umiejętności mających znaczenie dla trzech kluczowych dziedzin wiedzy
fachowej

Wiedza fachowa w zakresie
technologii

(jest istotna w myśl wszystkich
scenariuszy)

Wiedza fachowa w zakresie
prawa

(jest istotna w myśl wszystkich
scenariuszy)

Przywództwo lokalnej
społeczności

(jest istotna w myśl wszystkich
scenariuszy z wyjątkiem

scenariusza 1)
 Praca z robotami /

technologią automatyki
 Praca z danymi /

umiejętności związane
z danymi (nauka o danych)

 Wybór właściwych
technologii lub rozwiązań

 Produkcja niskoodpadowa
 Zróżnicowane umiejętności

związane z produkcją
o wysokim stopniu
wykorzystania technologii

 Rozumienie przepisów
 Znajomość przepisów /

przewidywanie zmian
 Radzenie sobie z biurokracją
 „Dyplomacja”

i „umiejętności
interpersonalne” przy
współpracy z instytucjami

 Znajomość potencjału
regionalnego i rozwoju
regionalnego

 Wgląd w potrzeby lokalne
 Komunikacja
 Zarządzanie ludźmi /

„umiejętności
interpersonalne”

 Poczucie solidarności z daną
społecznością
i odpowiedzialnością za nią

4.2.3 Wnioski na temat umiejętności i kształcenia
Analizując potrzeby w zakresie umiejętności zidentyfikowane za pośrednictwem różnych
scenariuszy, można wysnuć cztery główne wnioski dotyczące umiejętności i kształcenia:

1. Aby osiągnąć znaczne postępy w obszarze rolnictwa precyzyjnego, niezależnie od
wybranego scenariusza istnieje potrzeba nadania silnego impulsu zwiększeniu
kształcenia w dziedzinie rolnictwa, zwłaszcza w zakresie umiejętności powiązanych
z zaawansowanymi technologiami. By nadążyć za tempem oczekiwanego postępu
technologicznego, konieczne będzie zintensyfikowanie nieprzerwanego uczenia się przez całe
życie.
Taki „impuls na rzecz kształcenia” mógłby również pomóc w poprawie wizerunku pracy
w rolnictwie, co uważa się za kluczowe dla zapewnienia zainteresowania młodych ludzi tym
zawodem. Jeśli rolnictwo zacznie być postrzegane jako dziedzina oparta na wiedzy
i zaawansowana technologicznie, może stać się bardziej atrakcyjne dla nowych adeptów.
Jak jasno wynika z wykazu umiejętności w tabeli 5, we wszystkich scenariuszach tradycyjna
rola rolników ulega zmianom, co może zainteresować młodych specjalistów o bardziej
zróżnicowanych zainteresowaniach na przykład interesujących się technologią,
prowadzeniem działalności gospodarczej i środowiskiem. Role takie jakie „strażnik
zrównoważoności” (gdzie rolnika postrzega się jako kluczową osobę zapewniająca
zrównoważoność w społeczności) lub „ekspert ds. lokalnych ekosystemów” mogą nadawać
wysoki status, gdyż pełniące je osoby postrzega się jako posiadające wysokie kwalifikacje
w danej dziedzinie, a nie jedynie jako rolników w tradycyjnym znaczeniu.

2. Potrzebne są nie tylko nowe umiejętności, ale również nowe formy uczenia się. Ogólnie rzecz
biorąc, wzorzec edukacji ulega zmianom: coraz częściej wykorzystywane są nowe formy
uczenia się. Obserwuje się na przykład tendencje do wykorzystywania:

 nauczania wirtualnego i mieszanego (nauczanie mieszane – blended learning – to
połączenie tradycyjnego nauczania w kontakcie bezpośrednim i nauczania wirtualnego);

 kursów typu MOOC (masowych, otwartych kursów internetowych) oferowanych –
bezpłatnie lub za opłatą – przez wiodące uniwersytety i niezależnych organizatorów
kształcenia; oraz

 wzajemnego uczenia się, gdzie każdy może nauczać na temat z zakresu swojej wiedzy
fachowej bez posiadania formalnych kwalifikacji uprawniających do nauczania. Takie
możliwości oferuje na przykład Peer 2 Peer University5.

5 www.p2pu.org/en/

http://www.p2pu.org/en/
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Wprowadzanie takich form kształcenia w sektorze rolnym może umożliwić i przyspieszyć
nadanie impulsu do nabywania niezbędnych umiejętności. Przykładem są tu nowe formy
kształcenia, które skupiają się na doświadczonych rolnikach w roli mentorów, jak wskazano
w tabeli 5. Innymi formami kształcenia mogą być mechanizmy dzielenia się wiedzą,
wirtualne programy szkoleniowe podzielone na niewielkie moduły lub szkolenia mieszane
(np. aplikacje edukacyjne na smartfony lub połączenie opartego na technologii uczenia się na
odległość z tradycyjnym kształceniem w bezpośrednim kontakcie).
Takie nowe podejścia mogą być szczególnie przydatne dla rolników i pracowników rolnych
z mniejszych gospodarstw, którym często niełatwo jest uczestniczyć w potencjalnie
kosztownych i czasochłonnych tradycyjnych formach szkolenia. Przewiduje się
wprowadzenie ukierunkowanych zachęt i programów wsparcia na rzecz przystępowania do
takich szkoleń.

3. Ogólnie rzecz biorąc, należy dokonać przeglądu kształcenia w dziedzinie rolnictwa
i produkcji żywności, by odpowiedzieć na wyzwania związane z szybkim postępem
technologicznym, potrzebą zrównoważoności i zmniejszeniem odsetka studentów i uczniów
uczęszczających do szkół i akademii rolniczych.
Zmiany strukturalne, w tym zamykanie szkół rolniczych i łączenie ich z innymi placówkami
oświatowymi, zmieniły oblicze tego sektora edukacji. Zważywszy na skalę wyzwań dla
sektora oraz coraz większe zapotrzebowanie na umiejętności wskazane w scenariuszach,
istnieje potrzeba odnowienia sektora edukacji rolniczej, by zapewnić umiejętności potrzebne
w przyszłości.

4. Istnieje potrzeba poprawy wykształcenia ogółu społeczeństwa w zakresie nowoczesnego
rolnictwa i produkcji żywności. Choć nie ma to bezpośredniego związku z umiejętnościami
dotyczącymi prowadzenia działalności rolniczej, to opinia publiczna często nie rozumie i nie
docenia złożonej natury nowych metod rolnictwa oraz roli rolnictwa w społeczeństwie oraz
w odniesieniu do środowiska. Taki brak zrozumienia może skłaniać do oporu wobec
wykorzystywania nowych technologii, zagrażając przyszłemu rozwojowi europejskiego
rolnictwa.

4.3. Ogólne uwagi na temat możliwości i kwestii problematycznych

4.3.1 Główny dylemat polityczny: kluczowe znaczenie ma kwestia przyszłej
własności danych

Zidentyfikowany przez ekspertów główny dylemat polityczny wynika z poczucia, że przyszłość
rolnictwa precyzyjnego będzie prawdopodobnie opierać się na wymianie danych zachodzącej na
odpowiednich platformach. Przy takim rozwoju sytuacji podmioty będące właścicielami danych będą
mogły kierować zbiorami danych i je kontrolować, a zatem mieć najsilniejszą pozycję, tworzyć
wartość dodaną i pobierać znaczną część dochodów generowanych przez rolnictwo. Dlatego też
najważniejszą kwestią dla przyszłości rolnictwa precyzyjnego w Europie jest kwestia własności
danych i kontroli nad wspomnianymi platformami, a w drugiej kolejności – kwestie dotyczące
prywatności. Przedmiotowe kwestie są istotne we wszystkich scenariuszach. W „Scenariuszu 1 –
Optymizm gospodarczy” danymi zarządzają duże przedsiębiorstwa; w „Scenariuszu 2 –
Zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym” podmiotem zarządzającym są rządy;
w „Scenariuszu 3 – Konkurencja między regionami” choć samorządy terytorialnie nie muszą być
właścicielami danych, to przynajmniej mają dostęp do wszystkich danych; natomiast
w „Scenariuszu 4 – Zrównoważony rozwój w wymiarze regionalnym” osoby fizyczne
i przedsiębiorstwa są właścicielami swoich danych, ale mogą też się nimi w łatwy sposób wymieniać.
Temat ten wyraźnie stanowi największe źródło obaw, gdyż dotyczy zmian w układzie sił w tym
sektorze; dlatego też wymienia się go jako nadrzędny priorytet dla polityki i prawodawstwa.
Eksperci podkreślają również, że znaczenie ma tutaj specyficzny kontekst europejskiego rolnictwa:
jest ono zróżnicowane i wytwarza wiele produktów wysokiej jakości, których wartość zależy w dużej
mierze od danych (począwszy od danych dotyczących bezpieczeństwa żywności, przez dane na
temat identyfikacji i śledzenia, po te dotyczące znaków towarowych, żywności ekologicznej itp.).
Ponadto Europa ma innowacyjnych, wysoko wykwalifikowanych rolników oraz duży i wiodący
w świecie przemysł wytwarzania sprzętu specjalistycznego. Te cechy i mocne strony w połączeniu
z istniejącymi inicjatywami, na przykład na rzecz wzmocnienia cyfryzacji w Europie, tworzą
konkurencyjny punkt wyjścia. Jednocześnie presja płynąca z Doliny Krzemowej lub innych
wiodących regionów zajmujących się zaawansowanymi technologiami oznacza, że potrzeba
znacznych wysiłków na rzecz zapewnienia, by kontrola nad danymi pochodzącymi z sektora
europejskiego rolnictwa w coraz większym stopniu nie należała do podmiotów pochodzących spoza
Europy.
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4.3.2 Postrzeganie rolnictwa precyzyjnego przez opinię publiczną
Inną zidentyfikowaną przez ekspertów obawą jest kwestia wizerunku rolnictwa precyzyjnego
i ogólnie rolnictwa w przyszłości: w dyskursie publicznym wydaje się dominować obraz
gospodarstwa przekształconego w „sterownię” z mnóstwem ekranów komputerowych i rolnika
podejmującego decyzje i zarządzającego gospodarstwem zza tych ekranów. Wizji tej brakuje
dopuszczenia możliwości, że nowe technologie nie muszą być zakrojone na szeroką skalę, a zatem nie
muszą być kosztowne: mogą być również „powolne i precyzyjne, a dodatkowo na małą skalę i tanie”
– jaki pisze jeden z ekspertów. Oznacza to na przykład, że choć obecnie maszyny wykorzystywane do
sadzenia, nawadniania lub zbiorów często nadal muszą być kontrolowane przez rolników, a tym
samym mogą działać przez ograniczony czas (w ciągu dnia), może się to zmienić dzięki systemom
autonomicznym. Jeśli maszyny staną się autonomiczne, mogą mieć więcej czasu (na przykład
w dzień i w nocy) na wykonanie tych samych zadań, ale w bardziej precyzyjny a być może
powolniejszy sposób. Ponadto, mimo iż wiele osób wyobraża sobie duże maszyny i roboty pracujące
w gospodarstwie, obserwujemy już, choćby na przykładzie technologii związanej z dronami, że
dostępne są niewielkie i niedrogie wersje nowoczesnych technologii. Poza tym nie wszystkie formy
rolnictwa precyzyjnego muszą opierać się na maszynach: zwłaszcza w krajach rozwijających się
znajdujemy przykłady takiego rolnictwa – rolnictwo precyzyjne manifestuje się w wykorzystaniu
danych (internet rzeczy, analizy danych), natomiast czynności związane z sadzeniem, zbiorami,
nawadnianiem itp. wykonywane są przez ludzi. Istnieje zatem potrzeba lepszego przekazywania,
w ramach dialogu społecznego, tych alternatywnych obrazów przyszłości rolnictwa, jednocześnie
podkreślając potencjał rolnictwa precyzyjnego, jaki może ono mieć np. dla mniejszych gospodarstw.

4.3.3 Refleksje na temat przyszłego stosowania rolnictwa precyzyjnego
Rozważając scenariusze opracowane w wyniku przedmiotowego procesu, staje się jasne, że kwestią
na którą należy pilnie odpowiedzieć, nie jest prawdopodobnie pytanie o to, jakie formy rolnictwa
precyzyjnego lub konkretne technologie będą wykorzystywane w przyszłości. Kluczową kwestią jest
raczej to, do jakich celów i z korzyścią dla kogo zostaną one wykorzystane.
Porównując scenariusze, widać jasno, że zmieni się główny cel dla którego wykorzystuje się
rolnictwo precyzyjne; natomiast nie ma wątpliwości co do rozwoju tego rodzaju rolnictwa.
Rolnictwo precyzyjne ma więc zdolność do osiągania połączonych celów gospodarczych,
społecznych i środowiskowych. Na przykład w „Scenariuszu 1 – Optymizm gospodarczy” taki rodzaj
rolnictwa wykorzystuje się do celów gospodarczych i zajmują się tym głównie większe,
międzynarodowe korporacje. W „Scenariuszu 2 – Zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym”
rolnictwo precyzyjne wykorzystywane jest do celów ochrony środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju i jest silne regulowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. W „Scenariuszu
3 – Konkurencja między regionami” rolnictwo precyzyjne wykorzystuje się głównie do zapewnienia
bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W „Scenariuszu 4 – Zrównoważony
rozwój w wymiarze regionalnym” rolnictwo precyzyjne ma za zadanie zapewnić zrównoważony
rozwój na bardzo lokalnym szczeblu w powiązaniu z tradycyjną wiedzą i pracą wykonywaną przez
ludzi.

4.4. Ewentualne skutki dla prawodawstwa
Jeśli chodzi o konsekwencje dla prawodawstwa lub kwestie do rozważenia w tym zakresie, zwrócono
uwagę na kilka aspektów:

 Jak wskazano powyżej, główna problematyczna kwestia z punktu widzenia polityki
wskazana przez ekspertów wynika z poczucia, że przyszłość rolnictwa precyzyjnego będzie
prawdopodobnie opierać się na wymianie danych i odpowiednich do tego platformach.
Dlatego też kwestią najwyższej wagi będzie stworzenie odpowiednich polityk i przepisów
zapewniających, by własność danych i korzyści ze stosowania rolnictwa precyzyjnego były
kierowane odpowiednio do potrzeb i zgodnie z celami politycznymi.

 Istnieje duże ryzyko, że rolnictwo europejskie stanie się zależne od wytwarzanych poza
Europą technologii i maszyn wykorzystywanych w rolnictwie tego rodzaju. Taki rozwój
sytuacji wydaje się bardzo prawdopodobny i stanowi wyzwanie we wszystkich
scenariuszach z wyjątkiem „Scenariusza 2 – Zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym”
(gdzie problem ten rozwiązuje koordynacja w wymiarze globalnym).

 Tak jak w przypadku każdej nowej technologii, wprowadzenie i upowszechnienie rolnictwa
precyzyjnego będzie wymagać od rolników nabycia nowych umiejętności. Oznacza to co
najmniej potrzebę zrozumienia technologii i oferowanych przez nią możliwości.
W „Scenariuszu 1 – Optymizm gospodarczy” rolnik, by przetrwać, będzie musiał
„przekształcić się w firmę IT”. W pozostałych scenariuszach rolnicy muszą przynajmniej
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wiedzieć, w jaki sposób nabywać od innych przedsiębiorstw odpowiednie usługi, by czerpać
korzyści z rolnictwa precyzyjnego. W „Scenariuszu 3 – Konkurencja między regionami”
i w „Scenariuszu 4 – Zrównoważony rozwój w wymiarze regionalnym” występuje potrzeba
stworzenia połączenia i synergii pomiędzy rolnictwem precyzyjnym a tradycyjną wiedzą
rolniczą i wiedzą dotyczącą lokalnych uwarunkowań. Ponadto w tych scenariuszach rolnicy
mogą uzyskać status lokalnych „bohaterów” i przywódców społeczności. W takich
uwarunkowaniach coraz większego znaczenia nabierają zestawy umiejętności rozciągające
się od technologicznej wiedzy fachowej, wiedzy fachowej w zakresie prawa po zdolności
przywódcze. Potrzeba impulsu na rzecz edukacji, który będzie działał nie tylko na rzecz
upowszechnienia nowych umiejętności, ale także na rzecz wykorzystywania nowych form
i środków uczenia się, odnawiając w ten sposób sektor edukacji rolniczej.

 Zakłada się, że rolnictwo precyzyjne oraz dalsza cyfryzacja i automatyzacja mogą prowadzić
do osłabienia związków człowieka z przyrodą. Jednak istnieje też możliwość, że nowe
technologie zaoferują ludziom większą wiedzę na temat przyrody i produkcji żywności,
ponieważ umożliwiają im identyfikację i śledzenie spożywanych przez nich produktów.

 Upowszechnienie rolnictwa precyzyjnego może prowadzić do szybko powiększającej się
przepaści cyfrowej między małymi a dużymi gospodarstwami, ponieważ rolnicy z małych
gospodarstw mogą nie mieć wystarczających funduszy lub wiedzy, by nabywać technologie
związane z tym rodzajem rolnictwa. Taki rozwój wypadków rysuje się oczywiście
w „Scenariuszu 1 – Optymizm gospodarczy”, gdzie technologie i zasady wolnego rynku
funkcjonują w sposób nieskrępowany. Jeśli chcemy tego uniknąć, uznajemy, że potrzebne
będą zdecydowane interwencje ze strony rządów, jak opisano to (w skrajnej formie)
w „Scenariuszu 2 – Zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym”. Natomiast
w „Scenariuszu 3 – Konkurencja między regionami” i w „Scenariuszu 4 – Zrównoważony
rozwój w wymiarze regionalnym” przepaść cyfrowa stanowi mniejszy problem z uwagi na
wymiar regionalny i brak korzyści skali.

 Wprowadzenie i upowszechnienie rolnictwa precyzyjnego może prowadzić do utraty miejsc
pracy, gdyż praca wykonywana przez ludzi mogłaby być w coraz większym stopniu
zastępowana pracą robotów i komputerów. W „Scenariuszu 1 – Optymizm gospodarczy”
dzieje się tak, ponieważ wykonywana przez ludzi praca jest zbyt droga w porównaniu do
rozwiązań technologicznych; to samo zjawisko najprawdopodobniej wystąpi również
w przypadku przyjęcia „Scenariusza 3 – Konkurencja między regionami”. W „Scenariuszu
2 – Zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym” i w „Scenariuszu 4 – Zrównoważony
rozwój w wymiarze regionalnym” bardzo możliwe jest, że cele zrównoważonego rozwoju
będą zachęcać rolników, by w coraz większym stopniu wykonywać pracę z wykorzystaniem
maszyn, a nie przy pomocy ludzi. W każdym scenariuszu bardzo prawdopodobne jest, że
w ciągu dziesięciu lat maszyny będą wykonywać niebezpieczne i ciężkie prace fizyczne.

Identyfikując kluczowe bodźce w ramach polityki i prawodawstwa prowadzące w kierunkach
określonych w scenariuszach, jasno zarysowują się prototypowe plany działania w zakresie polityki
i przepisów:

 Dla „Scenariusza 1 – Optymizm gospodarczy” warunkiem wstępnym jest prawodawstwo
umożliwiające swobodny handel w wymiarze globalnym (umowy o wolnym handlu).
Obowiązuje zasada: „mechanizmy rynkowe decydują”, a tym samym interwencje rządów są
ograniczone do minimum; kluczową rolę odgrywają złagodzone przepisy dotyczące ochrony
danych i standardów prywatności. Konieczne byłyby duże inwestycje w innowacje
technologiczne, a także silny sojusz ze środowiskiem naukowym i instytutami
technologicznymi (gdyby zdecydowano się na ten scenariusz, choć grupa ekspertów
generalnie uznała go za niewskazany).

 Natomiast „Scenariusz 2 – Zrównoważony rozwój w wymiarze globalnym” opiera się na
wzmocnionym zarządzaniu, zwłaszcza na silnych, międzynarodowych sojuszach
politycznych. Konieczne byłoby opracowanie globalnych ram dla standardów
zrównoważonego rozwoju, a prawodawstwo i polityki musiałyby wywierać nacisk w celu
uzyskania zmian zachowań na rzecz takiego rozwoju.

 „Scenariusz 3 – Konkurencja między regionami” również opierałby się na wzmocnionych
politykach i wpływie ustawodawstwa, ale na szczeblu krajowym i regionalnym. Uwaga
skupiałaby się na bezpieczeństwie i prywatności; wprowadzone zostałyby silne środki na
rzecz ochrony osób i organizacji pozwalające jednak na zróżnicowanie realizacji polityki na
szczeblu regionalnym.

 „Scenariusz 4 – Zrównoważony rozwój w wymiarze regionalnym” opiera się natomiast na
sojuszu między organami administracji, przedsiębiorstwami i środowiskami akademickimi
na szczeblu lokalnym. W tym przypadku ustawodawstwo i polityki powinny koncentrować
się na wspieraniu lokalnych i regionalnych koncepcji i podejść oraz działać w porozumieniu
z oddolnymi inicjatywami, a także stymulować alternatywne formy rolnictwa oraz tworzyć
zachęty do samowystarczalności.
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Jednak w ramach podsumowania chcielibyśmy podkreślić, że w kolejnej fazie – prognozowania
wstecz w kontekście zagadnień prawnych – niezwykle istotne jest rozważanie następstw wszystkich
scenariuszy jednocześnie, a nie tylko każdego scenariusza z osobna. Oznacza to przede wszystkim
uwzględnienie głównych problematycznych kwestii związanych z polityką i prawodawstwem, jakie
wyłaniają się z wszystkich scenariuszy; koncentrują się one wokół własności danych w przyszłości.
Ponadto chcielibyśmy zasugerować, że rozważania na temat kierunku, jaki powinny wyznaczać
polityka i prawodawstwo dla przyszłości rolnictwa precyzyjnego w Europie zyskałyby na
prowadzeniu szerszego dialogu między organami administracji, branżą, obywatelami i innymi
interesariuszami. Przy tym zaprezentowane w niniejszym dokumencie scenariusze dają już dobry
ogląd potencjalnych kierunków działań i potrzebnych umiejętności w zakresie rolnictwa
precyzyjnego w Europie; opracowano je w wyniku systematycznego procesu, uwzględniając poglądy
wielu czołowych ekspertów. Mogą one teraz zostać wykorzystane w kolejnej fazie projektu, podczas
której przeprowadzona zostanie dalsza analiza implikacji dla prawodawstwa. Ponadto jest już
dostępnych na ten temat wiele materiałów i opracowań dotyczących długoterminowych perspektyw,
które mogą zostać wykorzystane do ewentualnych działań następczych lub powiązanych badań.

4.4.1 Potencjalne kwestie wymagające uwagi w odniesieniu do rolnictwa
precyzyjnego z punktu widzenia WPR

 Wsparcie dochodu lub pomoc we wdrażaniu i rozwijaniu rolnictwa precyzyjnego w celu
ograniczenia oddziaływania na środowisko;

 Stymulowanie przechodzenia na rolnictwo precyzyjne poprzez wsparcie na rzecz
dokonywania postępów:
 w zakresie korzystania z realnie dostępnych technologii (nie tylko stosowania dużych,

skomplikowanych maszyn);
 w zakresie stosowania przez wykwalifikowanych rolników na całym świecie,
 niezależnie od skali działalności rolniczej.

Rolnictwo precyzyjne i cyfryzacja rolnictwa mają wpływ na WPR oraz na inne dziedziny polityki UE:

 politykę w dziedzinie środowiska (dokładniejsze pomiary);
 politykę regionalną (alternatywne formy zatrudnienia);
 politykę konkurencji (platformy);
 politykę w zakresie nauki i innowacji;
 politykę w zakresie cyfryzacji (własność danych itp.);
 kształcenie i szkolenie na obszarach wiejskich;
 politykę przemysłową (maszyny, ITRE – przemysł, badania naukowe i energia).

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa precyzyjnego stanowi temat wydanego osobno
briefingu. Ponadto opublikowano – jako załącznik do niniejszego sprawozdania – sześć
szczegółowych technicznych not informacyjnych oraz szczegółowe opisy czterech scenariuszy
wykorzystanych do zbadania istniejących możliwości i problematycznych kwestii.
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5. Główne wnioski

Ogólnie rzecz biorąc wnioski wypływające z prognozy można zgrupować w czterech tematach
przewodnich:

 Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 Zrównoważenie środowiskowe rolnictwa;
 Zmiany społeczne i upowszechnienie technologii w rolnictwie;
 Umiejętności i kształcenie rolników.

Przedstawia się również rozważania na temat różnorodności rolnictwa na terytorium UE.

5.1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności

Rolnictwo precyzyjne może aktywnie przyczyniać się do
bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności

We wszystkich przewidywanych scenariuszach, zarówno optymistycznych (trwały i globalny wzrost
gospodarczy), pesymistycznych (recesja, kryzys gospodarczy, koniec globalizacji), jak
i destrukcyjnych (rozpad Unii Europejskiej) bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności
zajmują centralne miejsce. Ma to oczywiście związek z istotą rolnictwa, którą jest żywienie ludzkości.

5.1.1 Rosnąca liczba ludności na świecie i niski wzrost wydajności unijnego
rolnictwa

Scenariusz uznany za najbardziej prawdopodobny został oparty na prognozie ONZ przewidującej, że
do 2050 r. liczba ludności na świecie osiągnie 9 mld osób. Główne pytanie związane z tym
scenariuszem to: „W jaki sposób UE mogłaby przyczynić się do wyżywienia tej rosnącej populacji,
skoro wzrost wydajności jej rolnictwa jest niewielki a użytki rolne kurczą się?”

Aby do 2050 r. osiągnąć globalne bezpieczeństwo żywności i żywienia, łączna produktywność
czynników produkcji rolnej na świecie – porównując produkty ogółem do całkowitych nakładów
wykorzystanych do produkcji tych produktów – powinna rosnąć średnio w tempie co najmniej 1,8 %
rocznie. Działająca w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa (DG AGRI) szacuje
w oparciu o dane Eurostatu, że wzrost łącznej produktywności czynników produkcji w unijnym
rolnictwie stale pozostaje poniżej wartości procentowej wymaganej, by UE w znaczący sposób
przyczyniała się do bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. W latach 1995–2002 łączna
produktywność czynników produkcji wzrastała rocznie o 1,6 % w UE 15. Następnie wskaźnik ten dla
UE 15 w dziedzinie rolnictwa spadł do zaledwie 0,3 % rocznie (2002–2011).

Należy dodać, że oprócz niewielkich wzrostów wydajności produkcji w UE występuje również, jak
oblicza DG AGRI, długoterminowy spadek liczby gospodarstw. Między 2005 a 2013 rokiem spadek
ten wynosił średnio 3,7% rocznie, a jego skutkiem było zmniejszenie się liczby gospodarstw o 1,2 mln.
W tym samym okresie powierzchnia użytków rolnych również zmniejszyła się – o 0,7% – z powodu
rosnącego użytkowania związanego z leśnictwem i większej urbanizacji. Niezależnie od światowych
tendencji demograficznych i globalnego popytu na towary rolne i żywność jasne jest, że jeśli
powyższe tendencje utrzymają się, wydajność unijnego rolnictwa musi wzrosnąć, by utrzymać ten
sam poziom produkcji.

5.1.2 Rolnictwo precyzyjne już teraz oferuje rozwiązania technologiczne, które
pozwalają produkować więcej przy mniejszych nakładach

Oprócz wpływu na kwestię zrównoważonego rozwoju, rolnictwo precyzyjne już teraz oferuje
rozwiązania technologiczne, które pozwalają produkować więcej produktów rolnych przy
mniejszych nakładach. Na przykład systemy monitorowania wykorzystujące czujniki zapewniają
rolnikom pełniejsze informacje i wczesne ostrzeganie co do stanu upraw i dokładniejsze prognozy co
do wysokości plonów. Rolnictwo precyzyjne odgrywa również ważną rolę w hodowli zwierząt.
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Bardzo dobrym przykładem jest precyzyjne dojenie i roboty wykorzystywane do karmienia.
Holandia, Niemcy i Francja są obecnie liderami w procesie przechodzenia na udój automatyczny.
Około 90 % nowo instalowanego sprzętu w Szwecji i Finlandii i 50 % w Niemczech stanowią roboty
do udoju. Do 2025 r. połowa bydła mlecznego w Europie Północno-Zachodniej będzie dojona przez
roboty. Roboty udojowe rejestrują dziennie dla pojedynczej krowy około 120 parametrów takich jak:
ruchy zwierzęcia, wydana pasza, wyprodukowane mleko, jakość mleka, temperatura, kaszel i inne
choroby bydła itp. Technologie te znacznie poprawiają dobrostan krów i obniżają ich poziom stresu.

Gospodarstwa mleczarskie w pełni wyposażone w sprzęt do udoju precyzyjnego odnotowują istotny
wzrost produktywności. Podczas gdy unijna średnia roczna produkcja mleka z jednej krowy wynosi
6 915 kg, niektóre pokazowe gospodarstwa mleczarskie wykorzystujące sprzęt do udoju
precyzyjnego uzyskują wynik prawie dwa razy większy – 12 000 kg mleka na krowę rocznie przy
takich samych środkach produkcji rolnej jak tradycyjne gospodarstwa mleczarskie. Jest to
niewątpliwie przykład tego, jak rolnictwo precyzyjne może zwiększać produktywność przy
wykorzystaniu takich samych środków produkcji rolnej.

5.1.3 Rolnictwo precyzyjne zwiększy bezpieczeństwo żywności i poprawi
zdrowie roślin

Rolnictwo precyzyjne będzie w coraz większym stopniu przyczyniać się do bezpieczeństwa
żywności. Tego typu rolnictwo czyni działalność rolniczą bardziej przejrzystą poprzez poprawę
identyfikacji, śledzenia i dokumentowania. Monitorowanie upraw i inwentarza żywego wygeneruje
trafniejsze przewidywania co do jakości produktów rolnych. Producentom, sprzedawcom
detalicznym i klientom będzie łatwiej monitorować łańcuch żywnościowy.

Rolnictwo precyzyjne będzie też odgrywać znaczącą rolę w zakresie zdrowia roślin. Obecne
technologie w rolnictwie precyzyjnym pozwalają prowadzić monitoring na różnych poziomach
dokładności. Siatki monitoringu rozciągają się od poziomu monitorowania pól (ok. 30 x 30 m) do
poziomu monitorowania roślin (ok. 30 x 30 cm). Przyszłe technologie umożliwią narzędziom do
automatycznej diagnostyki optycznej monitoring na poziomie liści (ok. 3x 3 cm) i przebarwień na
liściach (ok. 0,5 x 0,5 cm). Dzięki automatycznym czujnikom optycznym i funkcjom inteligentnego
planowania będzie można zapobiegać chorobom niewykrywalnym za pomocą tradycyjnych
środków.

5.1.4 Możliwe kierunki polityki
Niezależnie od kontekstu gospodarczego, jaki może zaistnieć w kolejnych dziesięcioleciach, unijni
rolnicy będą potrzebować rolnictwa precyzyjnego, by zwiększyć wydajność produkcji na
zmniejszającym się obszarze gruntów ornych. Strategiczne pytanie brzmi: Czy UE będzie jednym
z głównych graczy na światowej arenie technologii dla rolnictwa precyzyjnego?

UE podjęła już zdecydowane kroki na rzecz sprostania temu wyzwaniu. Unia podwoiła wysiłki
przeznaczając bezprecedensową kwotę prawie 4 mld EUR na program „Horyzont 2020” i jego
specjalny komponent „Societal Challenge 2”, który odnosi się częściowo do rolnictwa precyzyjnego.

Jednocześnie UE ustaliła, że głównym priorytetem polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–
2020 będzie „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach
wiejskich”. Z programów rozwoju obszarów wiejskich finansowane będą innowacje w zakresie
rolnictwa i leśnictwa poprzez liczne środki, które wspierają tworzenie grup operacyjnych,
usługi w zakresie innowacji, inwestycje i inne podejścia. W ramach tych dwóch unijnych narzędzi
finansowania w zakresie badań i rozwoju dziewięć programów ujmuje rolnictwo precyzyjne jako
kwalifikujący się priorytet.

Wszyscy interesariusze zgodzili się, że inwestycje w badania i rozwój będą główną siłą napędową dla
tworzenia w rolnictwie stanowisk pracy przyszłości. W związku z tym można by przewidzieć istotne
przeniesienie środków z WPR (na lata 2021–2027) w celu wzmocnienia badań i rozwoju w rolnictwie,
zwłaszcza w okresie utrzymujących się ograniczeń budżetowych, gdzie inne priorytety polityczne
najprawdopodobniej wysuną się przed priorytety dotyczące wspólnej polityki rolnej. Można by na
przykład zainwestować więcej w najnowocześniejsze technologie takie jak bioczujniki, robotyka,
spektrografy i obrazowanie itp.
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5.2. Zrównoważenie środowiskowe rolnictwa

Rolnictwo precyzyjne wspiera rolnictwo zrównoważone

Zrównoważoność jest kolejnym głównym filarem analizy STOA na temat rolnictwa precyzyjnego
i przedmiotem dyskusji ekspertów w przedmiotowym zakresie. Pojęcie to obecne jest we wszystkich
proponowanych scenariuszach.

Jak wspomniano powyżej, do 2050 r. liczba ludności na świecie przekroczy 9,5 mld, co będzie
wymagało zwiększenia produkcji rolnej o 70–100 %, by zaspokoić globalne potrzeby.

Uzyskiwana dzięki rolnictwu precyzyjnemu większa wydajność przy mniejszych nakładach będzie
głównym motorem zrównoważonego zaspokajania potrzeb unijnych polityk ochrony środowiska.

5.2.1 Obecnie wykorzystywane kluczowe technologie rolnictwa precyzyjnego
mają pozytywny wpływ na środowisko

Rolnictwo precyzyjne wykorzystuje nie tylko satelitarne systemy nawigacji i pozycjonowania, ale
także szeroki wachlarz innych technologii. Obejmują one:

 Systemy automatycznego sterowania, które mogą przejąć konkretne zadania związane
z kierowaniem pojazdów takie jak automatyczne sterowanie, przechodzenie do kolejnego
rzędu, sterowanie wzdłuż krawędzi pól i unikanie wielokrotnego najeżdżania na te same
rzędy. Systemy automatycznego sterowania zmniejszają prawdopodobieństwo błędów
ludzkich. Ponadto przyczyniają się do skutecznej ochrony gleby i lepszego
zagospodarowania terenu. Na przykład dzięki automatycznemu przechodzeniu do kolejnego
rzędu można zaoszczędzić od 2 % do 10% zużywanego paliwa.

 Mapowanie geograficzne (geo-mapping), które jest wykorzystywane do sporządzania map
identyfikujących na przykład właściwości gleby i poziom składników odżywczych
określonych pól.

 Czujniki i teledetekcję, dzięki którym można zbierać z pewnej odległości dane potrzebne do
oceny stanu gleby i upraw, pomiaru parametrów takich jak wilgotność, składniki odżywcze,
zagęszczanie gleby, choroby upraw. Czujniki takie można instalować na urządzeniach
mobilnych. Rolnicy w UE już wykorzystują wiele czujników do wychwytywania zmian
właściwości gleby i upraw, warunków pogodowych i zachowania zwierząt. Zbierane przy
pomocy czujników dane termiczne, optyczne, mechaniczne i chemiczne są stosowane do
pomiarów biomasy upraw, stresu u roślin, organizmów szkodliwych i chorób, właściwości
gleby, warunków klimatycznych i zachowania zwierząt.

 Roboty rolnicze będą w przyszłości autonomiczne i zdolne do rekonfigurowania swoich
systemów w celu wykonywania różnych zadań. Będą miały ogromny potencjał dla
zrównoważonego rozwoju:
o Ułatwią transformację sektora energetycznego. Roboty będą zasilane energią elektryczną.

Potrzebna energia mogłaby być wytwarzana bezpośrednio w gospodarstwie.
o Mogą ograniczyć zagęszczanie gleby powodowane przez ciężkie maszyny. Roboty

pracujące w ławicy będą lżejsze i zdolne do interwencji tylko tam, gdzie są potrzebne,
i będą na stałe rozmieszczone na polach. (uwaga: Robotyka ławicy to zastosowanie grupy
prostych robotów, które mogą być rozmieszczone i koordynowane w sposób zdecentralizowany, by
łącznie wykonywać bardziej skomplikowane zadania.)

o Rolnictwo będzie wymagało mniejszego nakładu pracy i środków, a roboty
najprawdopodobniej zapewnią zwiększenie produkcji, jak ma to już miejsce w sektorze
mleczarskim.

o Roboty zoptymalizują wykorzystanie środków produkcji przez rolników (nawozów,
pestycydów, środków owadobójczych) i zmniejszą ich wpływ na gleby i wody gruntowe.
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5.2.2 Rolnictwo precyzyjne pozwoli na zrównoważoną produkcję
Istniejący w rolnictwie precyzyjnym potencjał w zakresie oszczędności kosztów można zilustrować
na dwóch przykładach omawianych w trakcie warsztatów w ramach prowadzonego przez STOA
projektu:

Współczynnik poboru azotu to ilość zastosowanego na polu azotu rzeczywiście wchłonięta przez
roślinę. Zakładając, że średni współczynnik poboru azotu w zbożach drobnoziarnistych w Europie
wynosi 50 %, pozostała część trafia do powietrza, gleby lub wód gruntowych: wskaźnik poboru
w wysokości 50 % oznacza 50 % strat. Przy koszcie nawozu azotowego wynoszącym około 180 EUR
na hektar6 oznacza to potencjalne oszczędności w wysokości 90 EUR na hektar.

W badaniu FAO z 2009 r. wskazano, że w wielu krajach do chorej rośliny, chwastu lub pasożyta
docierało mniej niż 10 % oprysków, co oznacza straty w wysokości 90 %. Ponieważ koszt oprysku
zbóż drobnoziarnistych wynosi około 190 EUR na hektar, można potencjalnie zaoszczędzić około
170 EUR na hektar.

Łącznie te dwa procesy mogą dać potencjalne oszczędności na poziomie 260 EUR na hektar (170 +
90 EUR). Tę kwotę 260 EUR warto porównać z nadwyżką bezpośrednią, która obecnie wynosi w UE
400–700 EUR.

Dzisiejsze technologie rolnictwa precyzyjnego (jeszcze) nie umożliwiają unijnym rolnikom
uzyskiwania oszczędności w wysokości 260 EUR na hektar. Jednak powyższe dane wskazują na
niewykorzystany potencjał nowych technologii w zakresie stymulowania zrównoważonego rozwoju
w rolnictwie. Realistyczne wydaje się być stopniowe uzyskiwanie do 2050 r. lepszych wyników:
o 25 % (65 EUR), 33 % (87 EUR) lub 50 % (130 EUR) – poprzez innowacje obejmujące każdy etap
produkcji.

5.2.3 Możliwe kierunki polityki
W analizie zaleca się, by w przyszłej WPR uwzględnić rolnictwo precyzyjne jako jedną z kluczowych
kwestii. Niezwykle ważne jest, by wydajność rolnictwa nadal rosła. Jeśli w perspektywie
długoterminowej wzrost wydajności w rolnictwie nie będzie nadążał za wzrostem
wydajności w pozostałych sektorach gospodarki, zaistnieje ryzyko pogorszenia się poziomu życia
rolników.

Niezbędne jest, aby w ramach kolejnej WPR aktywnie zachęcano do procesów powodujących wzrost
wydajności rolnictwa. Postęp w zakresie wysoko precyzyjnego rolnictwa stanowiłyby część takiego
procesu. Wzrost wydajności wymaga znacznych inwestycji. Podejmowanie ryzyka powinno być
nagradzane – dzięki temu postępy byłyby upowszechniane wśród społeczności wiejskich.

Przykłady możliwych działań:

 Zachęcanie rolników do inwestowania w technologie rolnictwa precyzyjnego – w ramach
pierwszego filaru i zmienionego programu zazieleniania. Mogłoby to przybrać formę „premii
za zrównoważenie” w przypadku zainwestowania w technologie rolnictwa precyzyjnego
o udowodnionych korzyściach dla środowiska: roboty, inteligentne maszyny,
oprogramowanie, czujniki, inteligentne rozwiązania, systemy zarządzania, cyfryzacja itp.
Premia za zrównoważenie mogłaby być proponowana jako alternatywa dla obecnych
środków zazieleniania.

 W powiązaniu z „premią za zrównoważenie” – opracowywanie skoncentrowanych na
przejrzystości, zrównoważoności i interoperacyjności standardów rolnictwa precyzyjnego za
pośrednictwem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI).

Propozycje te mogłyby zostać połączone w ramach szerszego wariantu:

 utworzenie trzeciego filaru w ramach WPR (2021–2027) poświęconego środowisku
i zrównoważonym technologiom.

6 Dane ze strony internetowej niemieckiego czasopisma DLG-Test Lebensmittel (DLG 2/2015)
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5.3. Zmiany społeczne i upowszechnienie technologii w rolnictwie

Rolnictwo precyzyjne doprowadzi do zmian społecznych
w zależności od stopnia jego rozpowszechnienia

Analogicznie do sposobu, w jaki komputery, internet, smartfony i nawigacja satelitarna zmieniły nasz
styl życia, rolnictwo precyzyjne doprowadzi do zmian społecznych w społecznościach wiejskich
i zainicjuje nowe modele biznesowe.

5.3.1 Pojawia się coraz więcej nowych modeli biznesowych
Jednym z ważniejszych wyników opracowanej przez STOA analizy na temat rolnictwa precyzyjnego
było wykazanie, że już obecnie powstaje coraz więcej nowych modeli biznesowych i że technologie
będą stanowić impuls dla nowych sposobów prowadzenia działalności rolniczej.

Analiza przedstawia nową, perspektywiczną typologię potencjalnych nowych modeli biznesowych
w rolnictwie, w tym następujące nowe profile zawodowe:

 Geoinżynier: oprócz prowadzenia działalności w zakresie produkcji żywności
specjalizowałby się w sekwestracji dwutlenku węgla;

 Rolnik – producent energii: specjalizowałby się w produkcji energii odnawialnej
i zarządzaniu nią na obszarze lokalnym;

 Operator serwisu internetowego gospodarstwa: na bieżąco dzieliłby się ze światem
pozytywnymi opisami, objaśniał zachodzące w gospodarstwie procesy i często organizował
wirtualne wycieczki po gospodarstwie dla dzieci w wieku szkolnym;

 Specjalista ds. zoofizjoterapii: zajmowałby się dobrostanem zwierząt gospodarskich,
zapewniając konsumentom kupującym pochodzące z gospodarstwa mięso lub produkty
mleczne dostęp do informacji na temat dobrostanu zwierząt;

 Farmako-farmer: korzystałby z wiedzy fachowej w zakresie biotechnologii, by uprawiać
rośliny, które zostały zmodyfikowane genetycznie poprzez wszczepienie obcego DNA,
dzięki czemu wytwarzają substancje lecznicze.

 Hodowca owadów: hodowałby na skalę masową owady wykorzystywane w roli
naturalnych drapieżników do kontrolowania nowych gatunków owadów
rozprzestrzeniających się na obszarach rolniczych w wyniku zmiany klimatu.

Na tym etapie bardzo trudno przewidzieć, które z tych modeli będą najbardziej rozpowszechnione
w 2050 r. Jednakże niektóre z tych nowych rodzajów działalności mogłyby stać się przedmiotem
kształtowania polityki, w zależności od uzyskanego dla nich poparcia społecznego (zob. pkt 3.4).

5.3.2 Rolnictwo precyzyjne wpłynie na sposób pracy i warunki życia na wsi
Rolnictwo precyzyjne zmniejszy też nierówności w sferze płci, sprawiając, że wykonywanie zadań
w rolnictwie będzie łatwiejsze dla kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystywanie ciężkiego sprzętu
lub zadania wymagające dużej siły fizycznej. Takie prace będą wykonywane przez systemy
zautomatyzowane lub roboty. Oczekuje się, że ta społeczna zmiana zapoczątkuje nowe interakcje
społeczne o rozszerzonych perspektywach.

Rolnictwo precyzyjne poprawi również jakość życia unijnych rolników. Jak wspomniano powyżej,
powszechnie akceptuje się robotykę w gospodarstwach mleczarskich. W ostatniej dekadzie
wyprodukowano roboty wspomagające rolników w ciężkich pracach takich jak usuwanie obornika
i wydzielanie paszy, a więc w zasadniczo bardzo powtarzalnych i czasochłonnych zadaniach.
Oczekuje się, że do 2050 r. coraz więcej zadań zostanie zautomatyzowanych, co da rolnikom więcej
czasu. Dzięki temu będzie im łatwiej korzystać z usług rekreacyjnych odpowiadających tym, z jakich
korzystają mieszkańcy miast.

Z drugiej strony rolnictwo precyzyjne może mieć negatywny wpływ na pracę sezonową. Pracownicy
sezonowi są słabo opłacani i mają niskie kwalifikacje. Są zwykle zatrudniani do pomocy przy
zbiorach, na przykład do zbioru owoców. Ponad 4 mln pracowników sezonowych to pracownicy
zatrudnieni na czas określony. Dwie trzecie z nich to pracownicy migrujący pochodzący z Europy
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Środkowej i Wschodniej, którzy przybywają do Europy Zachodniej w porze zbiorów i przemieszczają
się po terytorium Unii Europejskiej zgodnie z cyklem zbioru owoców. Wielu z nich mogłoby zostać
zastąpionych technologiami rolnictwa precyzyjnego i nową generacją robotów. Może to doprowadzić
do zmniejszenia dochodów pracowników sezonowych z niektórych państw UE, na przykład Polski,
Bułgarii i Rumunii.

5.3.3 Technologie rolnictwa precyzyjnego są powszechnie dostępne, jednak
nadal rzadko się z nich korzysta

Jak opisano szczegółowo w analizie, unijni rolnicy mają już szeroki wybór, jeśli chodzi o korzystanie
z technologii rolnictwa precyzyjnego. Te dostępne technologie są wykorzystywane do identyfikacji
obiektów, pozyskiwania informacji geograficznych dotyczących gospodarstwa i do pomiaru
określonych parametrów, a także na potrzeby globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS),
łączności, przechowywania i analizy danych, systemów doradztwa, robotyki i niezależnej nawigacji.

Po 2000 roku cyfryzacja w rolnictwie nabrała tempa. Gdy na krótko przed tym rokiem internet dotarł
na obszary wiejskie, rolnicy uzyskali dostęp do danych i informacji, narzędzi usprawniających
podejmowanie decyzji i narzędzi komunikacyjnych. Wraz z upływem czasu powstało wiele
internetowych platform zawierających specjalistyczne informacje na temat rolnictwa. Obecnie
dostępne są usługi przechowywania danych (oparte głównie na chmurze obliczeniowej), systemy
informacji geograficznej i oprogramowanie do analizy danych. Możliwa stała się łączność
bezprzewodowa za pośrednictwem sieci 3G, 4G i innych. Ostatnio pojawiły się również aplikacje na
platformy internetowe i na smartfony. Aplikacje te mogą dostarczać rolnikom określonych informacji
na przykład na temat warunków pogodowych, stanu upraw, wykrywania źródeł ciepła
i przemieszczania się zwierząt oraz udzielać wskazówek w zakresie zarządzania.

Pomimo szerokiej gamy dostępnych rozwiązań z zakresu rolnictwa precyzyjnego ocenia się, że
jedynie 25 % unijnych gospodarstw wykorzystuje technologie, które zawierają w sobie element tego
rodzaju rolnictwa.

W związku z powyższym próbowano odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: „Jak sprawić, by
wszystkie gospodarstwa niezależnie od ich rozmiaru – od małych rodzinnych gospodarstw po duże
przedsiębiorstwa rolne – korzystały z tych technologii?”.

Dyskusje prowadzone w ramach warsztatów STOA wykazały, że wsparcie finansowe nie wystarczy,
by taką tendencję wprowadzić. Należy także wziąć pod uwagę inne narzędzia. Kilka takich
przykładów wymieniono poniżej:

5.3.4 Warianty strategiczne

Sprawdzanie nowych modeli biznesowych
Za pośrednictwem drugiego filaru WPR, programu „Horyzont 2020” lub opracowanego przez
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera planu inwestycyjnego UE mogłaby
wspierać sieć doświadczalnych/pokazowych gospodarstw zorientowanych całkowicie na jeden
z nowych modeli biznesowych (np. „Rolnik – producent energii”, „Farmako-farmer”, gospodarstwo
w pełni zrobotyzowane). Dzięki takim inicjatywom można by sprawdzić w warunkach rzeczywistych
rentowność wyspecjalizowanych modeli biznesowych rolnictwa precyzyjnego.

Propagowanie rolnictwa precyzyjnego kierowane do osób kreujących trendy i do
następnego pokolenia
Na pewno istnieje potrzeba formułowania przekazów edukacyjnych, by informować młodsze
pokolenia o nowych możliwościach oferowanych przez nowoczesne rolnictwo.

Mogłoby to obejmować wystawy, reklamy, filmy wideo, komiksy czy rozdawane w szkołach
broszury oraz ustanowienie obchodów Europejskiego Roku Nowoczesnego Rolnictwa.

Wydanie rocznego sprawozdania na temat stosowania rolnictwa precyzyjnego
Opierając się na doświadczeniach Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, DG AGRI
powinno publikować roczne sprawozdanie o stosowaniu rolnictwa precyzyjnego w UE.
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Budowa odpowiedniej infrastruktury zachęcającej młodych ludzi do
pozostania w rolnictwie lub rozpoczęcia działalności rolnej
Bez odpowiedniej infrastruktury nie będzie można zatrzymać młodych rolników w sektorze rolnym
ani przyciągnąć do niego nowych; przeprowadzą się do dobrze połączonych, zglobalizowanych
obszarów miejskich lub w nich pozostaną.

W kolejnych dziesięcioleciach unijne wsparcie może być najbardziej potrzebne w zakresie budowania
infrastruktury sieci 5G na rzecz europejskich rolników. Na obszarach wiejskich mieszkają potencjalni
użytkownicy takich sieci, ale fakt że gęstość zaludnienia na tych obszarach jest mniejsza, stanowi
wyraźną przeszkodę dla sektora telekomunikacyjnego do inwestowania na ich rzecz. To wyraźny
przypadek, w którym wsparcia mogłyby udzielić fundusze strukturalne UE. Objęcie siecią 5G byłoby
bardzo istotne, a nawet decydujące dla:

 mapowania wilgotności gleby w czasie rzeczywistym;
 stosowania zróżnicowanego nawożenia (w tym z wykorzystaniem technologii N-sensing);
 precyzyjnego sadzenia;
 zarządzania gospodarstwem w oparciu o dane;
 łączności z farmami wiatrowymi;
 dostępu do światowych rynków.

Do wykonywania powyższych zadań unijne rolnictwo potrzebuje sieci szerokopasmowych o lepszej
wydajności, większym zasięgu i mniejszym opóźnieniu. Technologia 5G mogłaby również
w znacznym stopniu poprawić dokładność pozycjonowania i łączność gospodarstw ze światem. Jest
ona kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągniecie celów w zakresie wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa.

5.4. Umiejętności i kształcenie rolników

Rolnictwo precyzyjne wymaga nabycia nowych umiejętności

Tak jak w przypadku każdej nowej technologii, wprowadzenie i upowszechnienie rolnictwa
precyzyjnego będzie wymagało od rolników nabycia nowych umiejętności. Ogólne założenie,
zgodnie z którym globalizacja spowodowała przekształcenie naszych gospodarek w gospodarki
oparte na wiedzy, jest również prawdziwe w przypadku rolnictwa. Aby móc korzystać z rolnictwa
precyzyjnego, młodzi rolnicy muszą mieć odpowiedni zestaw umiejętności właściwych dla tego
zawodu i podstawowych umiejętności przekrojowych.

5.4.1 Rolnictwo precyzyjne może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia
i poziomu wykształcenia na obszarach wiejskich

Obszary wiejskie wymagają szczególnej uwagi w zakresie edukacji. Badania wykazują, że problem
przedwczesnego kończenia nauki coraz bardziej niepokoi; szczególnie dotyka on dzieci i młodych
ludzi na obszarach wiejskich. Podczas gdy strategia „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia
i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu stawia sobie
za cel zmniejszenie w UE odsetka osób przedwcześnie kończących naukę z 14 % do co najmniej 10 %,
to na wielu obszarach wiejskich odsetek ten znacznie przekracza 30 %. Ponadto na obszarach tych
ogólnie odnotowuje się niższy odsetek osób uzyskujących wykształcenie wyższe. Jak rozumiemy,
w miejscach tych panuje niezwykle trudna sytuacja. Ludność wiejska nie tylko ma do zniwelowania
lukę edukacyjną, by dorównać populacji miejskiej, ale musi również nabyć nowe umiejętności,
w czym niekoniecznie mogą pomóc lokalne systemy edukacji.

Jednak technologie rolnictwa precyzyjnego mogłyby rzeczywiście stać się siłą napędową do poprawy
poziomu wykształcenia na obszarach wiejskich, ponieważ wszystkie one łączą się
z zidentyfikowanymi przez UE kompetencjami potrzebnymi do poprawienia konkurencyjności
i wzrostu gospodarczego. Około 70 % rolników w UE dysponuje jedynie praktycznymi
umiejętnościami w zakresie rolnictwa. Ta grupa będzie wolniej niż wykształceni rolnicy przyjmować
technologie rolnictwa precyzyjnego. Nie jest zaskoczeniem, że poziom wykorzystania rolnictwa
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precyzyjnego jest najwyższy w krajach Europy Północno-Zachodniej, gdzie w porównaniu
z pozostałymi terytoriami UE rolnicy są lepiej wyszkoleni.

5.4.2 Krótki przegląd potrzebnych w przyszłości umiejętności związanych
z rolnictwem precyzyjnym

Umiejętności te można podzielić na trzy kategorie związane z następującymi obszarami: technologie
ICT i technologie związane z automatyką/robotyką, umiejętności w dziedzinie środowiska
i zarządzania.

Umiejętności techniczne
 praca z wykorzystaniem robotów;
 praca z wykorzystaniem przetworzonych danych;
 wybór odpowiednich rozwiązań dla danej działalności rolniczej;
 umiejętności informatyczne;
 praca z maszynami zaawansowanymi technicznie: urządzeniami z automatycznym

sterowaniem, dronami;
 obsługa zaawansowanych aplikacji (pomiary RTK, obrazowanie satelitarne itp.).

Umiejętności z zakresu środowiska
 rozumienie przepisów;
 wiedza fachowa w zakresie rolnictwa o obiegu zamkniętym;
 znajomość lokalnych ekosystemów;
 wiedza fachowa w zakresie genetyki.

Umiejętności z zakresu zarządzania
 Zarządzanie w działalności gospodarczej;
 Zarządzanie innowacjami;
 Przedsiębiorczość;
 Umiejętności marketingowe.

5.4.3 Warianty strategiczne
We wszystkich scenariuszach przedstawionych w analizie STOA na temat rolnictwa precyzyjnego
jasno określono potrzeby w zakresie umiejętności. Wszystkie scenariusze wskazują na potrzebę
silnego impulsu na rzecz edukacji w rolnictwie.

Za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach drugiego filaru WPR UE
mogłaby rozważyć prowadzenie następujących działań na rzecz tego, by rolnicy nadążali za tempem
oczekiwanego postępu technologicznego:

Zachęcanie do nowych form uczenia się:
Potrzebna jest zmiana wzorca sektora edukacji, by rozpowszechnić technologie rolnictwa
precyzyjnego – za pośrednictwem wirtualnych zajęć, e-uczenia się, programów szkoleń mieszanych
(nauczania w kontakcie bezpośrednim i nauczania wirtualnego).

Docieranie do mniejszych gospodarstw:
Dzielenie się wiedzą z małymi gospodarstwami wymaga nowych mechanizmów w zakresie edukacji
i mentoringu. Jednym z rozwiązań byłoby na przykład zachęcanie doktorantów i doktorów
w dziedzinie agronomii do odwiedzania społeczności wiejskich i przeprowadzania szkoleń oraz
pokazów, by dzielić się wiedzą na temat rolnictwa precyzyjnego i propagować nowe technologie.
Wizyty te mogłyby być organizowane w sezonie zimowym z wykorzystaniem odpowiednio
wyposażonych autobusów.
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Łączenie wiedzy tradycyjnej z technologiami rolnictwa precyzyjnego:
Aby uniknąć strat w zakresie tradycyjnej wiedzy i praktyki, należy powrócić do relacji mistrz–uczeń,
by wspierać wymianę wiedzy fachowej między starszymi a młodszymi pokoleniami.

Propagowanie ukierunkowanych szkoleń i doradztwa w celu zwiększenia wykorzystania
najlepszych praktyk (zapobieganie błędom):
Produkty rolne są regularnie sprawdzane pod kątem zgodności z normami bezpieczeństwa i higieny,
a przypadku niezgodności – niszczone. W przyszłości należy poświęcić więcej uwagi propagowaniu
dobrych praktyk i oferowaniu ukierunkowanych szkoleń, by w możliwie największym stopniu
zapobiegać takim przypadkom, a zwłaszcza powtarzających się błędów przysparzających rolnikom
problemów.

5.5. Uwagi końcowe
Spore zróżnicowanie rolnictwa w UE, zwłaszcza pod względem wielkości gospodarstw, rodzajów
gospodarki rolnej, praktyk rolniczych, wydajności i zatrudnienia, stawia przed europejskimi
decydentami wyzwanie. Podejmowane na szczeblu europejskim środki polityczne powinny być
dostosowane do sytuacji panującej w poszczególnych państwach członkowskich i uwzględniać fakt,
że szanse i obawy różnią się istotnie w zależności od kraju.

Jak wykazano w części dotyczącej produkcji rolnej w UE i części analizującej modele biznesowe
rolnictwa w Europie, działalność rolnicza w całej UE-28 jest bardzo różnorodna w wielu aspektach; to
zróżnicowanie obejmuje:

 modele biznesowe;
 sektory produkcji;
 praktyki rolnicze;
 liczbę zatrudnianych osób;
 wykształcenie i umiejętności;
 wydajność.

Niektórzy z członków Zespołu Ekspertów STOA zdecydowanie popierają zachęcanie – za
pośrednictwem wspólnej polityki rolnej (WPR) – do przechodzenia w UE na rolnictwo precyzyjne.
Niemniej jednak posłowie wyrazili również obawy co do potencjalnej utraty miejsc pracy
w rolnictwie w krajach o wysokim odsetku zatrudnienia w tym sektorze – w wyniku wprowadzenia
precyzyjnego rolnictwa i automatyzacji praktyk rolniczych. Jednak i w tych krajach upowszechnienie
rolnictwa precyzyjnego mogłoby przynieść ogromne korzyści.

W związku z powyższym ewentualne środki wprowadzane podczas kolejnego przeglądu WPR
powinny zapewniać rozróżnienie między państwami członkowskimi, uwzględniając fakt, że kraje
różnią się od siebie w sferze możliwości i wyzwań.
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