
Wysoko wykwalifikowani pracownicy kontraktowi w zrównoważonym 

gospodarowaniu glebą  

Pracownicy kontraktowi mają do zaoferowania więcej niż tylko obsługę maszyn rolniczych. Ponieważ 

znają lokalne warunki dzięki zdobytemu doświadczeniu, są cennym źródłem informacji dla większości 

rolników. Jeśli przeniesiemy naszą uwagę z maszyn na świadczone usługi zauważymy, że pracownicy 

kontraktowi mogliby wspierać zrównoważone zarządzanie glebą. 
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W wyniku zmian w sektorze rolnym wzrosła rola pracowników kontraktowych w zrównoważonym 

gospodarowaniu glebą. Od czasu sprywatyzowania usług doradczych w Holandii w latach 90. rola osób 

z zewnątrz odwiedzających gospodarstwa komercyjne uległa zróżnicowaniu (np. sprzedawcy i 

dostawcy nawozów, środków ochrony roślin i pasz). Osoby odwiedzające gospodarstwa rolne są 

ogólnie uznawane za ważne źródło informacji. Szczególnie pracownicy kontraktowi, ponieważ często 

przebywają w terenie i obserwują warunki lokalne. 

Ze względu na rosnące zainteresowanie rolników wyzwaniami związanymi z gospodarowaniem glebą, 

pracownicy kontraktowi zaczynają więcej myśleć o glebie i przekładają te wyzwania na rzeczywiste 

praktyki zarządzania. Cumela, organizacja branżowa zrzeszająca przedsiębiorstwa, których działalność 

związana jest z glebą, ceni rolę pracowników kontraktowych we właściwym gospodarowaniu glebą. 

Według Gerbena Zijlstry, eksperta w dziedzinie gleboznawstwa w firmie Cumela, wzrasta znaczenie 

roli, jaką odgrywają pracownicy kontraktowi. Wraz ze wzrostem powierzchni większości gospodarstw, 

pracownicy kontraktowi mają coraz więcej obowiązków. Obecnie pracownicy kontraktowi są 

postrzegani nie tylko jako siła robocza. Coraz bardziej angażują się w produkcję jako całościowy proces. 

Na przykład na etapie planowania, wykonywania czynności związanych z uprawą, a także 

podejmowania decyzji związanych z uprawą. Według Gerbena Zijlstry niektórzy hodowcy bydła 

mlecznego proszą pracowników kontraktowych nawet o zarządzanie całymi uprawami, od nawożenia 

po zakiszanie pasz. 

Uprawa roślin pastewnych w Flevoland, zdjęcie: Edsger Teenstra 



Pracownicy kontraktowi są odpowiedzialni za wiele decyzji związanych z uprawą, zatem wartość 

dodana, a tym samym konkurencyjność pracowników kontraktowych, jest bezpośrednio związana z ich 

praktycznym zrozumieniem kwestii związanych z glebą i uprawami. 

Organizowanie kursów dotyczących gleb dla pracowników kontraktowych  

Równolegle do zainteresowania rolników glebą, pracownicy kontraktowi odczuwają potrzebę 

pogłębiania wiedzy na temat procesów glebowych. Cumela rozpoczęła prowadzenie kilku kursów z 

tego zakresu, dedykowanych dla pracowników kontraktowych, aby umożliwić im wsparcie rolników w 

promowaniu zrównoważonego gospodarowania glebą. 

Kursy te opracowywane są we współpracy z Aequator i dostarczają wiedzy na temat różnych rodzajów 

gleby, trudności związanych z uprawą gleby oraz środków przyczyniających się do poprawy jej stanu. 

Przełożenie wiedzy o glebie na praktyki gospodarowania jest cenne dla pracowników kontraktowych, 

ale też dla rolników. Treść kursów opracowywana jest w porozumieniu z innymi zainteresowanymi 

stronami, aby móc przekazywać rolnikom jednoznaczne i spójne informacje. Jednak Gerben przyznaje, 

że prace nad dostarczaniem zgodnych informacji od wszystkich odwiedzających gospodarstwo rolne 

są nadal w toku. 

Kompleksowe zadania wymagają wysoko wykwalifikowanych kierowców/operatorów 

maszyn 

Okres zwrotu kosztów maszyn jest generalnie krótszy w przypadku pracowników kontraktowych niż 

rolników, co umożliwia pracownikom kontraktowym inwestowanie w specjalistyczne maszyny. 

Przykładem mogą być maszyny wyposażone w technologię GPS, NIRS lub opony i pokładowe systemy 

pompowania opon. Ponieważ pracownicy kontraktowi zbierają wiele danych za pomocą takiego 

sprzętu, mają możliwość dostosowania się do dostawców nawozów i pestycydów oraz opracowania 

cyfrowych map zadań do aplikowania zmiennych dawek różnych środków. 

 
System zmiennego pompowania opon, zdjęcie udostępnione przez firmę Cumela 

Ponieważ maszyny, ale także zadania, które wykonują stają się coraz bardziej złożone, potrzebni są 

wysoko wykwalifikowani kierowcy, co podkreśla znaczenie doskonalenia zawodowego. Przeszkoleni 

pracownicy kontraktowi będą stanowić wyraźną wartość dodaną dla rolników. 

Trudno powiedzieć, czy zyski są równe kosztom inwestycji w maszyny i wiedzę. Większość 

pracowników kontraktowych nie może bezpośrednio przerzucić wszystkich tych kosztów na cenę 

swoich usług. Zamiast tego biorą pod uwagę korzyści wynikające ze zwiększania swojej 



konkurencyjności. Jednak przy wysokich inwestycjach w sprzęt rolniczy duże znaczenie ma też wiedza 

na temat wynikających z tego korzyści dla plonów lub mniejszych nakładów na nawozy i środki 

chemiczne. 

Rozwój wiedzy - krótkoterminowe inwestycje i długoterminowe korzyści 

Pracownicy kontraktowi odgrywają kluczową rolę w upowszechnianiu wiedzy, ponieważ są w bliskim 

kontakcie z rolnikami i „mówią ich językiem”. Pracownicy kontraktowi pracują na większym obszarze i 

często przebywają w terenie, są więc w stanie wymieniać praktyczne i oparte na doświadczeniu 

informacje pomiędzy gospodarstwami. Ponadto, pracownicy kontraktowi są zaangażowani, w 

szerszym zakresie, w demonstracje polowe, podczas których dzielą się doświadczeniami dotyczącymi 

tematów związanych z uprawą, a nie tylko z gospodarowaniem glebą. Dodatkowo też niektórzy 

wykonawcy zatrudniają doradców, którzy pomagają rozpocząć rozmowy z rolnikami i doradzają w 

zakresie trudności wynikających z gospodarowania glebą. 

Obecnie pracownikom kontraktowym wciąż brakuje pewnej wiedzy, niezbędnej aby działać 

optymalnie. Według Gerbena, (finansowe) konsekwencje zrównoważonego gospodarowania glebą nie 

są wystarczająco klarowne i wymagają dodatkowego wysiłku, aby uzyskać lepszy wgląd w inwestycje 

krótkoterminowe i długoterminowe korzyści, np. : „jakie są zwroty z inwestycji w szerokie/ 

niskociśnieniowe opony w okresie 10 lat? ”Ogólnie rzecz biorąc, struktura gleby i jej zagęszczenie budzą 

obecnie zainteresowanie. Nie tylko w odniesieniu do maszyn, ale także w odniesieniu do relacji 

pomiędzy strukturą gleby a jej żyznością i pełnionymi funkcjami. Inny obszar zainteresowań obejmuje 

związek pomiędzy bioróżnorodnością a mechaniką gruntu. Reasumując, pracownicy kontraktowi nadal 

potrzebują szerszej wiedzy dotyczącej gleby, której dostarczanie otwiera wiele możliwości badawczych 

w ramach programu EJP SOIL. 


