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PODSUMOWANIE
Pomimo ekonomicznych i prawnych bodźców zachęcających do przejścia na bardziej zrównoważone 
gospodarowanie glebą, wielu rolników w całej Europie wciąż jeszcze nie wypróbowało takich praktyk 
lub nie było zmotywowanych do długoterminowej zmiany postępowania. Przyczyną tego mogą być 

złożone czynniki społeczne, które mają wpływ na rolników.

SoilCare bada i promuje stosowanie systemów uprawy ulepszających stan gleby (Soil-Improving 
Cropping Systems, SICS) w celu poprawy jakości gleby pod kątem pozytywnego wpływu na 

zrównoważony rozwój i rentowność. SICS to holistyczne podejście do zarządzania glebą, składające się z 
wieloletniego płodozmianu oraz “zintegrowanego” połączenia nakładów i technik zarządzania.

Przedstawiamy tutaj, w jaki sposób decydenci polityczni mogą wspierać rolników poprzez wzmacnianie 
kapitału społecznego w celu zachęcenia ich do stosowania praktyk SICS.

OPCJE POLITYKI
Wykazano, że budowanie kapitału społecznego pozytywnie 
wpływa na przyswajanie innowacyjnych praktyk w rolnictwie. 
Poniższe praktyki mogą prowadzić do upowszechnienia 
stosowania zrównoważonego zarządzania glebą:

    Wspieranie doradców, których rolnicy szanują
i do których mają zaufanie

     Wspieranie rozwoju różnych sieci współpracy 
obejmujących rolników i osoby niebędące rolnikami

     Wspieranie organizacji rolników, które są otwarte na 
nowe rozwiązania - np. innowacyjne sieci rolników

     Podejmowanie działań na rzecz niwelowania
nierówności (np. między rolnikami a właścicielami 
ziemi) poprzez pomoc ekspercką dla grup wielu 
zainteresowanych stron i w sprawie umów 
długoterminowych 
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Normy 
innowacji

dla SICS mogą być 
stworzone poprzez 

pracę z gospodarstwami 
pokazowymi i lepszą 

współpracę pomiędzy 
rolnikami

Elementy kapitału społecznego potrzebne do upowszechnienia SICS 
W badaniach podkreślono cztery główne składniki kapitału społecznego, które mogą mieć wpływ na przyswajanie praktyk 
zrównoważonej gospodarki glebą przez rolników. Te składniki i opcje polityczne mające na celu wzmocnienie zdolności 
społecznych obejmują:

     ZAUFANIE Jeśli rolnik nie ufa osobie lub instytucji udzielającej porady, prawdopodobnie uzna, że nie jest ona warta 
zastosowania. Rolnicy ufają informacjom pochodzącym od osób, które ich zdaniem znajdują się w podobnej sytuacji, np. 
innych rolników, a nie badaczy naukowych, urzędników czy ekologów. Dzieje się tak częściowo dlatego, że uważają, iż inni 
rolnicy znają i rozumieją ich cele i wartości bardziej niż “ludzie z zewnątrz”. Nieufność może się pojawić w wyniku braku 
spójności informacji lub kontaktów, podczas gdy wzajemne zaufanie do działań rolników może pomóc w budowaniu relacji.

     SIEĆ POŁĄCZEŃ  Różnorodność kontaktów pobudza innowacje. Na przykład jeśli rolnicy są częścią szerszej 
sieci społecznej, takiej jak grupy operacyjne UE, to uczą się od innych rolników, a także od agronomów i doradców 
środowiskowych. Niepołączenie z szerszą siecią poza miejscem zamieszkania rolnika może zahamować innowacje.

        NORMY jako społeczne oczekiwania dotyczące tego, jak ludzie powinni się zachowywać. Norma dotycząca 
innowacji – akceptacja spróbowania czegoś nowego - jest ważna dla rolników, gdyż może zachęcać do stosowania bardziej 
zrównoważonych praktyk zarządzania glebą. Badania przeprowadzone w różnych krajach wykazały, że rolnicy są bardziej 
skłonni do zmiany praktyk, jeżeli inni rolnicy również to robią. Może to jednak również stanowić barierę w sytuacji, gdy inni 
rolnicy mają negatywne doświadczenia lub gdy grupa rolników ma bardzo konwencjonalne poglądy i postrzega bardziej 
zrównoważone praktyki czy rolnictwo ekologiczne jako negatywne zjawiska.

       SIŁA związana z pozycją i wiedzą. Władza i zaufanie są widoczne w relacjach właściciel - dzierżawca, gdzie właściciele 
podejmują nadrzędne decyzje dotyczące zarządzania gospodarstwem. Długoterminowe umowy i zachęcanie do przejrzystej 
wymiany wiedzy to dobre sposoby na redystrybucję władzy i stworzenie większej przejrzystości, sprawiedliwości i 
praworządności.
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Metody wzmacniania kapitału społecznego
Zachęcanie do współpracy i podejścia opartego na współdziałaniu w różnych kontekstach może być skuteczne w 
promowaniu czterech kluczowych składników kapitału społecznego opisanych na odwrocie. Dostępne są dotacje 
Unii Europejskiej, a niektóre krajowe programy rządowe i systemy doradcze ułatwiają tworzenie interaktywnych 
grup. Na przykład Grupy operacyjne UE d/s ziemi zapewniają wsparcie w celu wzmocnienia powiązań między 
rolnikami, doradcami i naukowcami. Należy jednak skoncentrować się na tym, aby SICS stały się normą, a 
jednocześnie zająć się kwestią nierówności w zakresie zarządzania kondycją gleby. Wspieranie zaufanych, 
niezależnych agencji zewnętrznych jako moderatorów pomoże w rozwoju multidyscyplinarnych grup zajmujących 
się zarządzaniem glebą.
Pełna wersja artykułu dostępna na: https://emeraldopenresearch.com/articles/2-8/v2
Więcej informacji na temat projektu SoilCare: https://www.soilcare-project.eu/resources/deliverables
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