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STUDIUM WYBORU MASZYN  
W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ŚWIETLE 

ROZWOJU SYSTEMÓW WSPOMAGANIA  
DECYZJI  

Streszczenie 
 

 W rozprawie zaprezentowano model wspomagania decyzji z bazą wiedzy 
dla potrzeb oceny stanu i planowania wyboru maszyn w gospodarstwach rolni-
czych. Decyzje strategiczne dotyczące racjonalnego wyboru maszyn mają pod-
stawowe znacznie dla szans rozwojowych i konkurencyjności krajowych produ-
centów rolnych, ponieważ warunkują modernizację potencjału wytwórczego  
i dostosowanie go do wymagań gospodarki rynkowej. Stan posiadanego wypo-
sażenia technicznego gospodarstw rolniczych wskazuje na duży stopień zużycia 
fizycznego i moralnego sprzętu. Konieczne jest jego szybkie odtworzenie  
w celu sprostania wymogom wysokiej produktywności kapitału, jakości wyko-
nywanych zabiegów, ochrony środowiska i ergonomii pracy. Źródłem sfinan-
sowania inwestycji w tym zakresie mogą być zarówno kredyty, jak również 
środki wsparcia Unii Europejskiej. Pozyskanie funduszy na cele inwestycyjne 
będzie możliwe po przedstawieniu dokumentacji zawierającej niezbędne wyniki 
obliczeń uzasadniających celowość zakupowanych maszyn, ciągników i środ-
ków transportu.  
 Z uwagi na złożoność problemu wyboru maszyn dotychczas stosowane 
metody rozwiązania tego zagadnienia napotykały na ograniczenia wynikające 
z trudności ustalenia niezbędnych danych koniecznych do oceny analizowanych 
sytuacji decyzyjnych. Barierą dla rolników była również trudność w zrozumie-
niu i interpretacji wyników uzyskiwanych metodami programowania lub meto-
dami symulacyjnymi z uwagi na złożoność procedur przetwarzania. Szansą na 
pokonanie istniejących barier okazały się metody sztucznej inteligencji zasto-
sowane w systemach wspomagania decyzji. Zbudowany model wspomagania 
decyzji wykorzystuje dane wejściowe znajdujące się w bazach danych oraz  
w bazie wiedzy. Uaktualniana i weryfikowana baza wiedzy dostarcza parame-
trów eksploatacyjno-technicznych i ekonomicznych niezbędnych do oceny wy-
boru maszyn. Zgromadzone w niej fakty są interpretowane na podstawie reguł 
wnioskowania, w których wykorzystano wyniki badań własnych oraz innych 
ośrodków zajmujących się problematyką optymalnego wyboru maszyn.  
 Opracowaną metodę zweryfikowano na podstawie analizy modeli decyzyj-
nych utworzonych w 18 celowo wybranych gospodarstwach rolniczych woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego w latach 1998 i 2003. Stwierdzono, że badane 
obiekty należą do grupy lepiej niż przeciętnie wyposażonych gospodarstw rol-
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niczych w kraju. Występujący w nich sprzęt jest przestarzały i w dużym stopniu 
zdeprecjonowany, a obserwowane zmiany w niewielkim stopniu dotyczą zaku-
pu maszyn nowych, o dużej wartości. Wyniki oceny kosztów wykonania prac 
polowych w zestawieniu z tzw. kosztami alternatywnymi usług odzwierciedlane 
dodatnimi wartościami wskaźnika R wskazują, że mimo powiększenia skali 
działalności i ekstensyfikacji struktury produkcji roślinnej oraz zmian w parku 
maszynowym większość obiektów nie w pełni wykorzystuje posiadane zasoby 
sprzętu. Kolejne symulacje potwierdziły fakt, że większość gospodarstw rolni-
czych powinna wprowadzić zespołowe formy użytkowania maszyn najdroż-
szych oraz świadczyć nimi usługi. Należy takie formy użytkowania sprzętu 
upowszechniać w mniejszych gospodarstwach rodzinnych, w których koszty 
siły roboczej będą szybko wzrastać w relacji do kosztów zaangażowanego kapi-
tału wraz z dochodami mieszkańców wsi.  
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MACHINERY SELECTION STUDY ON FARMS  
IN VIEW OF DEVELOPMENT OF DECISION 

SUPPORT SYSTEMS 

Summary 
 

The dissertation presents the Decision Support Model with Knowledge Ba-
se for the evaluation of the condition and planning of machinery selection on 
farms. Strategic decisions on rational farm machinery selection are essential for 
the development potential and competitiveness of domestic agricultural produ-
cers determining the modernization of production potential and adapting it to 
market economy requirements. The equipment on farms shows a considerable 
wear, is obsolete and needs to be replaced to comply with the high capital pro-
ductivity, operations performance quality, environment protection and  
ergonomics. Such investments can be financed by both credits and the EU 
support funds. The allocation of funds for the investments can be possible 
provided that the documentation is submitted including the results of necessary  
calculations which justify purchasing machinery, tractors and vehicles. 

Due to a complexity of farm machinery selection, the methods used so far 
have encountered limitations as a result of difficulty in collecting data  
indispensable for the evaluation of the decision-making scenarios analyzed. The 
farmers have also faced yet another obstacle; a difficulty in understanding and 
interpreting the results obtained with programming or simulation tools due to 
the complexity of processing procedures. The obstacles, however, can be  
overcome with artificial intelligence methods applied in Decision Support  
Systems. The decision support model developed uses the input data stored in the 
databases and in the knowledge base. The updated and verified knowledge base 
provides operational-and-technical as well as economic parameters  
indispensable for farm machinery selection evaluation. The facts stored in the 
knowledge base are interpreted following the inference rules using the results of 
own research and the findings of other research centers investigating an optimal 
machinery selection. 

The method developed was verified based on decision models analysis cre-
ated for eighteen farms selected in the Kujawy and Pomorze Province in 1998 
and 2003. It was observed that the farms surveyed represent a group of farms 
which are better-than-average equipped farms in Poland. Nevertheless, the equ-
ipment is obsolete and, to a great extent, depreciated and the changes  
observed in few cases only involve purchasing new and high-value machinery. 
The results of the evaluation of the field operation performance costs against the 
so-called alternative costs of services, expressed in positive values of R index, 
show that despite extending the scale of activity, a more extensive plant  
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production structure as well as despite changes in farm machinery, a majority of 
farms does not make a full use of the equipment. A number of simulations  
confirmed that a majority of farms should start sharing most expensive machi-
nery and render services with the use of the machinery. Such practices should 
be made more popular on smaller family farms where labor costs will increase 
quickly in relation to the capital involved together with rural population  
incomes. 
 
 
 
 
 
 
 
 




