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Streszczenie 

 
W pracy przedstawiono analizę wyników działalności produkcyjnej 53 ba-
danych gospodarstw rodzinnych w zakresie uzyskiwanych w 2009 i 2010 r. 
przychodów z produkcji rolniczej i pozarolniczej oraz z dopłat bezpośred-
nich i innych dotacji. Te wartości przychodów porównano z odpowiednimi 
wartościami przewidywanymi (planowanymi) przez rolników i pracowników 
naukowych na 2015 r. w projektach modernizacji badanych obiektów. Po-
wierzchnia gospodarstw wynosiła od 8 do 150 ha użytków rolnych (UR), 
średnio w 2009 r. 44,23 ha UR, a w 2015 r. będzie wynosiła 49,49 ha UR. 
Obiekty podzielono na 11 grup obszarowych po 5 gospodarstw w grupach 
od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI. Stwierdzono, że wraz ze 
wzrostem powierzchni UR w gospodarstwie rosną przychody brutto, średnie 
400,35 tys. zł w 2009 r., w 2010 r. wzrosły one do 418,6 tys. zł, a w 2015 r. 
będą wynosiły 418,9 tys. zł. Jednostkowe przychody brutto kształtują się 
średnio na poziomie 9,05 tys. zł·ha–1 UR w 2009 r., 9,12 tys.·ha–1 UR  
w 2010 r. i 8,46 tys. zł·ha–1 UR w 2015 r. i układają się w granicach od 5,48 
tys. zł·ha–1 UR (XI grupa) w 2015 r. do 12,36 tys. zł·ha–1 UR (VII grupa)  
w 2010 r. Przychody te nie są skorelowane z wielkością badanych obiek-
tów. W strukturze przychodów brutto najwyższą pozycję zajmowały przy-
chody z produkcji zwierzęcej (52,1–58,5%), a następnie przychody z pro-
dukcji roślinnej (16,6–17,8%), kredyty obrotowe i inwestycyjne (5,1–12,9%), 
dopłaty bezpośrednie i inne (10,6–11,0%), zwroty VAT i akcyzy (1,4–2,5%) 
oraz emerytury, renty i odszkodowania (1,9–2,2%). Średnie przychody w sto-
sunku do ogólnych nakładów pracy wynosiły w 2009 r. (zł·rbh–1) – 68,82,  
w 2010 r. – 74,37 i w 2015 r. – 71,62, co świadczy o wysokiej przychodo-
wości badanych obiektów i możliwości uzyskiwania ponadparytetowych do-
chodów oraz zdolności do modernizacji technologii i podejmowania zaku-
pów nowych środków technicznych. 

Słowa kluczowe: rolnictwo, gospodarstwo, przychody z produkcji rolniczej, 
modernizacja, efektywność produkcji rolniczej 
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Wstęp 
 
Ocenę efektów i efektywności działalności zmechanizowanych i modernizują-
cych się gospodarstw rolniczych można przeprowadzać przez porównania po-
ziome i pionowe ich pieniężnych przychodów, rozchodów (nakładów) i docho-
dów [GOLKA, WÓJCICKI 2009; WÓJCICKI i in. 2009]. 
 
Badania terenowe i ankietowe rolniczych placówek naukowych dostarczają  
w miarę szczegółowych danych dotyczących produkcyjnej i finansowej działal-
ności towarowych gospodarstw rodzinnych. Jednym z takich źródeł jest baza 
danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu badawczo-rozwojowego NCBiR 
nr NR 120043 pt. „Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych go-
spodarstw rodzinnych” [WÓJCICKI, KUREK 2012]. Niniejsze opracowanie wykona-
no, wykorzystując odpowiednie dane liczbowe zestawione w publikacjach będą-
cych wynikiem ww. projektu [KUREK, WÓJCICKI 2011; WÓJCICKI 2010; WÓJCICKI, 
KUREK 2011; 2012]. 
 
Celem opracowania jest analiza przychodów uzyskiwanych w latach 2009 i 2010 
ich struktury w różnych grupach badanych gospodarstw rodzinnych i porówna-
nie z przychodami przewidywanymi do uzyskania w 2015 r. 
 
Porównując uzyskiwane wyniki w poszczególnych latach (porównanie poziome) 
i w różnych grupach gospodarstw (porównanie pionowe), będzie można okre-
ślać możliwości ich technicznej i technologicznej modernizacji do 2015 r. 
 
Wyniki te porównane z ponoszonymi nakładami (rozchodami) i uzyskiwanymi 
dochodami będą też podstawą oceny efektów i efektywności produkcyjnej i inwe-
stycyjnej działalności zmodernizowanych rodzinnych przedsiębiorstw rolniczych. 
 
Przebieg i metody badań 
 
Projekt badawczo-rozwojowy był realizowany w latach 2009–2012 przez specja-
listów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (ITP) w Warszawie, Poznaniu, 
Gdańsku i Tyliczu (26 gosp.) oraz przez specjalistów z uczelni rolniczych w Lu-
blinie (9 gosp.), Krakowie (8 gosp.), Poznaniu (7 gosp.) i Siedlcach (3 gosp.). 
 
Badania w 53 gospodarstwach rodzinnych były prowadzone według jednolitej, 
wspólnie ustalonej metodyki [WÓJCICKI i in. 2009]. 
 
Projekty modernizacji badanych gospodarstw wraz z szacunkiem przewidywa-
nych na rok docelowy 2015 przychodów i rozchodów (nakładów) opracowywali 
pracownicy naukowi z aktywnym udziałem właścicieli tych gospodarstw. Stoso-
wano ceny z roku gospodarczego 2009/2010 r. Badano wyniki finansowej dzia-
łalności gospodarstw o powierzchni od 8 do 150 ha UR podzielonych na 11 grup 
obszarowych po 5 gospodarstw w grupie od I do IX i po 4 gospodarstwa w gru-
pach X i XI. Gospodarstwa grupowano według wzrastającej powierzchni posia-
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danych w 2009 r. UR, zachowując takie samo grupowanie na 2010 i 2015 r., cho-
ciaż już w 2010 r. wystąpiły, a na 2015 r. zaplanowano zmiany powierzchni po-
siadanych i dzierżawionych UR (tab. 1). Taki podział badanych obiektów na gru-
py obszarowe umożliwia złagodzenie wpływu wyników skrajnych i ułatwia okre-
ślenie wpływu wzrastającej powierzchni UR na uzyskiwane przychody jednost-
kowe w zł·ha–1 UR lub w zł·rbh–1 oraz ich strukturę.  
 
Tabela 1. Powierzchnia użytków rolnych (UR) w badanych gospodarstwach rodzinnych  
Table 1. Acreage of agricultural land (AL) in surveyed family farms 

Powierzchnia użytków [ha] w roku 
Acreage of agricultural land [ha] in year 

2009 2010 2015 (plan) 
Grupa obszarowa 

– liczba  
gospodarstw 

Acreage group  
– number of farms 

razem  
[ha UR] 

total  
[ha AL] 

średnio 
average 

razem  
[ha UR] 

total  
[ha AL] 

średnio 
average 

razem  
[ha UR] 

total  
[ha AL] 

średnio 
average 

I – 5 65,35 13,07 65,35 13,07 89,81 17,96 
II – 5 94,77 18,95 102,27 20,45 123,77 24,75 
III – 5 117,13 23,43 117,13 23,43 147,15 29,43 
IV – 5 129,58 25,92 139,38 27,88 145,29 29,06 
V – 5 153,29 30,66 165,29 33,06 168,79 33,76 
VI – 5 171,11 34,22 174,95 34,99 189,45 37,89 
VII – 5 219,62 43,92 228,45 45,69 241,02 48,20 
VIII – 5 268,84 53,77 294,25 58,85 271,79 54,36 
IX – 5 322,02 64,4 339,35 67,87 362,69 72,54 
X – 4 316,06 79,02 316,06 79,02 331,06 82,76 
XI – 4 486,18 121,55 489,18 122,30 552,04 138,01 

Razem  Total  53 2 343,95 44,23 2 431,66 45,88 2 622,86 49,49 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Do przychodów brutto wliczono przychody pieniężne ze sprzedaży produktów 
roślinnych i zwierzęcych oraz z produkcji pozarolniczej i z usług, a także przy-
chody uzyskane z kredytów, dopłat bezpośrednich i innych, zwrotów podatków 
VAT i akcyzy oraz z emerytur, rent i odszkodowań. Do przychodów z produkcji 
rolniczej wliczona jest także wartość spożytych w rodzinie lub darowanych wła-
snych produktów roślinnych i zwierzęcych. 
 
Wyniki badań 
 
Badane gospodarstwa w 2009 r. osiągnęły przychody brutto (tab. 2) w granicach 
od 116,84 tys. zł·gosp.–1 (grupa I) do 932,1 tys. zł·gosp.–1 (grupa IX). Średnio  
w 53 badanych obiektach przychody brutto wynosiły 400,35 tys. zł, a w przeli-
czeniu na ha UR 9,05 tys. zł. Najmniejsze jednostkowe przychody wystąpiły  
w grupach XI, VI, X i IV (5,58; 6,93; 7,24 i 7,57 tys. zł·ha–1 UR), a największe 
w grupach IX, III, II i VII (14,47; 13,96; 11,18 i 10,67 tys. zł·ha–1 UR).  
 
Przychody brutto w 2010 r. w badanych gospodarstwach zwiększyły się średnio 
do 418,6 tys. zł, a w przeliczeniu na ha UR do 9,12 tys. Najmniejsze przychody 
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Tabela 2. Przychody brutto w badanych gospodarstwach rodzinnych 
Table 2. Gross incomes in surveyed family farms 

Przychody brutto [tys. zł] w roku  
Gross incomes [thous. PLN] in year    

2009 2010 2015 (plan) 

Grupa obszarowa 
– liczba gospodarstw 

Acreage group  
– number of farms 
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I – 5 584,20 8,94 701,20 10,73 838,20 9,33 
II – 5 1 059,40 11,18 844,50 8,26 1 216,20 9,83 
III – 5 1 635,30 13,96 970,50 8,29 1 093,20 7,43 
IV – 5 981,30 7,57 1 166,50 8,37 1 599,20 11,01 
V – 5 1 631,30 10,64 1 906,70 11,54 1 852,70 10,98 
VI – 5 1 186,50 6,93 1 336,30 7,64 1 368,40 7,22 
VII – 5 2 343,00 10,67 3 395,45 14,86 2 980,00 12,36 
VIII – 5 2 133,50 7,94 2 271,30 7,72 1 948,40 7,17 
IX – 5 4 660,40 14,47 4 758,70 14,02 4 198,20 11,58 
X – 4 2 288,10 7,24 2 055,30 6,50 2 083,50 6,29 
XI – 4 2 715,60 5,59 2 777,50 5,68 3 024,40 5,48 

Razem Total – 53 21 218,60 9,05 22 183,90 9,12 22 202,40 8,46 
Średnio na gospodarstwo 
Average per farm 400,35 9,05 418,60 9,12 418,90 8,46 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
jednostkowe uzyskiwały gospodarstwa z grup XI, X, VI i VIII (5,68; 6,50; 7,64  
i 7,72 tys. zł·ha–1 UR), a największe z grup VII, IX, V i I (14,86; 14,02; 11,54  
i 10,73 tys. zł·ha–1 UR). 
 
Przewiduje się, że w 2015 r. przychody w badanych obiektach jeszcze nieco 
wzrosną, średnio do 418,9 tys. zł, ale zmniejszą się w przeliczeniu na jednostkę 
powierzchni do 8,46 tys. zł·ha–1 UR (tab. 2). Najmniejsze jednostkowe przy-
chody brutto wystąpią w gospodarstwach z grup XI, X, VIII i VI (5,48; 6,29; 
7,17 i 7,22 tys. zł·ha–1 UR), a największe z grup VII, IX, IV i V (12,36; 11,58; 
11,01 i 10,98 tys. zł·ha–1 UR). 
 
Przychody brutto z poszczególnych źródeł w badanych gospodarstwach w roz-
biciu na grupy obszarowe przedstawiono w tabeli 3. 
 
Udział produkcji rolniczej w przychodach tych gospodarstw będzie największy  
w 2015 r., stanowiąc średnio 79,5%. Na produkcję pozarolniczą i usługi składają 
się szacowane wartości pozyskiwania drewna opałowego i budowlanego, torfu, 
piasku i kamienia, ale główną pozycję stanowi wynagrodzenie za pracę poza 
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gospodarstwem oraz usługi mechanizacyjne i warsztatowe. Przychody z kredy-
tów wzrastają, gdy do bieżących kredytów obrotowych dochodzą kredyty bu-
dowlane i inne. Tak było w 2009 r., gdy kredyty (1,17 tys. zł·ha–1 UR) stanowiły 
drugą pozycję (12,9%) w strukturze przychodów brutto. 
 
Liczącą się pozycją przychodów są dopłaty bezpośrednie i inne dotacje, które 
wraz ze zwrotami VAT i akcyzy stanowiły w 2009 r. 13,4% i 12,0% w 2010 r. 
wartości przychodów brutto. Na 2015 r. rolnicy nie przewidują zwiększenia do-
płat i dotacji. Nie przewiduje się także zwiększenia emerytur i rent oraz różnych 
odszkodowań majątkowych i osobowych. 
 
W strukturze przychodów brutto największą pozycję stanowiła wartość końcowa 
produkcji zwierzęcej (52,1 i 58,5% odpowiednio w 2009 i 2010 r.), a produkcja 
roślinna 16,6 (2009 r.) i 17,8% (2010 r.). Na 2015 r. rolnicy przewidują uzyskanie 
jeszcze większej wartości produkcji rolniczej ogółem na gospodarstwo – 333,0 
tys. zł i nieco niższej wartości w przeliczeniu na ha UR – 6,73 tys. zł. 
 
Można zakładać, że w rozwojowym przedsiębiorstwie rodzinnym o powierzchni 
50–60 ha UR struktura przychodów brutto w 2015 r. będzie kształtowała się na-
stępująco: 
– produkcja rolnicza                            – 75,0%; 
– produkcja pozarolnicza i usługi       –   5,0%; 
– kredyty obrotowe i inne                  –   5,0%; 
– dopłaty bezpośrednie i inne             – 10,0%; 
– zwroty VAT i akcyzy                      –   2,5%; 
– emerytury, renty i odszkodowania   –   2,5%. 
 
Przychody jednostkowe w takim gospodarstwie powinny przekraczać 10 tys. 
zł·ha–1 UR, a produkcja rolnicza (głównie zwierzęca) powinna kształtować się na 
poziomie 7,5–8,5 tys. zł·ha–1 UR (wg cen z 2010 r.). 
 
Analiza wyników 
 
Analizując uzyskane wyniki badań, można stwierdzić, że większość badanych 
gospodarstw to typowe rozwojowe (przyszłościowe) przedsiębiorstwa moderni-
zujące swoją technikę i swoje technologie zgodnie z potrzebami polskiego rol-
nictwa w okresie 2014–2020 r. Wśród badanych gospodarstw są i takie, których 
właściciele nie podjęli jeszcze zdecydowanych działań modernizacyjnych i zbyt 
zachowawczo i pesymistycznie oceniają swoje potrzeby i możliwości rozwojowe 
w projektach modernizacyjnych do 2015 r. 
 
Największe przychody występują w gospodarstwach prowadzących intensywny 
chów bydła z wysokowydajną produkcją mleka. Najmniejsze średnie jednostkowe 
przychody brutto (5,59 tys. zł·ha–1 UR) wystąpiły w XI grupie gospodarstw, gdzie 
na cztery gospodarstwa tylko jedno prowadzi produkcję zwierzęcą. 



 

 

38 Tabela 3. Przychody z poszczególnych źródeł w badanych gospodarstwach w latach 2009, 2010 i 2015 
Table 3. The incomes from particular sources in surveyed farms in years 2009, 2010 and 2015  

Przychody [tys. zł] z poszczególnych źródeł  Incomes [thous. PLN] from particular sources 
produkcja rolnicza 

agricultural production   

Grupa  
obszarowa  

– liczba  
gospodarstw 

Acreage group 
– number of farms 

razem 
total 

w tym  
zwierzęca 

animal  
inclusive 

produkcji  
pozarolniczej  

i usług 
non-agricultural 

production  
and services  

kredytów  
obrotowych  

i inwestycyjnych
turnover  

and investment 
credits  

dopłat  
bezpośrednich 

i innych 
direct and other 

subventions 

zwrotów VAT 
i akcyzy 

VAT returns  
and excises 

emerytur, rent  
i odszkodowań 

retiring  
pensions,  
rents and  

compensations   
1 2 3 4 5 6 7 8 

Rok  Year  2009 
I – 5 432,9 319,9 48,9 11,0 57,83 4,3 29,3 
II – 5 576,7 552,0 39,6 208,4 138,24 34,3 62,2 
III – 5 1 103,8 1 029,9 31,8 210,2 187,52 74,4 27,5 
IV – 5 696,7 478,6 79,5 63,0 66,9 19,45 55,7 
V – 5 1 323,7 1 204,2 67,6 83,9 125,8 13,1 17,2 
VI – 5 753,4 631,4 53,9 187,0 112,5 25,3 54,4 
VII – 5 1 922,1 1 359,3 51,4 87,0 169,74 46,0 66,7 
VIII – 5 1 456,0 904,7 24,9 171,5 367,0 102,44 11,65 
IX – 5 3 491,0 3 047,3 111,2 530,0 415,7 58,9 53,7 
X – 4 1 539,5 1 349,0 12,5 302,5 318,0 102,4 13,2 
XI – 4 1 264,8 174,7 76,0 890,0 372,5 40,2 72,1 

Razem  Total  53 14 560,6 11 051,0 597,3 2 744,5 2331,7 520,7 463,5 
Średnio w gospodarstwie 
Average per farm 274,7 208,5 11,3 51,8 44,0 9,8 8,8 

Średnio na ha UR 
Average per ha AL 6,21 4,71 0,25 1,17 0,99 0,22 0,20 

Udział  Share [%] 68,7 52,1 2,8 12,9 11,0 2,4 2,2 
Rok  Year  2010 

I – 5 526,8 351,4 63,7 7,2 66,8 5,6 31,2 
II – 5 622,3 591,0 37,6 32,0 82,2 6,4 64,0 
III – 5 710,7 623,9 45,2 24,0 126,2 37,2 27,2 
IV – 5 783,1 470,3 172,8 22,0 109,0 22,2 57,4 
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cd. tabeli 3. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

V – 5 1 616,9 1394,7 72,5 41,0 145,3 13,8 17,2 
VI – 5 936,7 806,2 92,5 125,0 121,9 21,4 38,8 
VII – 5 2 944,6 1542,05 93,8 27,0 226,7 35,2 68,2 
VIII – 5 1 736,4 1 530,6 48,2 65,0 379,0 31,9 10,9 
IX – 5 3 943,2 3 425,7 75,4 290,0 349,0 67,1 33,9 
X – 4 1 638,6 1 354,05 10,0 43,3 302,6 47,6 13,2 
XI – 4 1 475,9 899,3 333,4 445,0 443,1 33,3 46,8 

Razem  Total  53 16 935,2 12 989,1 1 045,1 1 121,5 2 351,8 321,7 408,8 
Średnio w gospodarstwie 
Average per farm 319,5 245,08 19,7 21,2 44,4 6,1 7,7 

Średnio na ha UR 
Average per ha AL 6,96 5,34 0,43 0,46 0,97 0,13 0,17 

Udział  Share [%] 76,3 58,5 4,7 5,1 10,6 1,4 1,9 
Rok  Year 2015 (plan) 

I – 5 637,4 104,1 5,0 47,5 10,6 33,6 
II – 5 963,8 46,1 40,0 88,3 22,9 55,1 
III – 5 846,9 33,8 6,0 134,5 47,6 24,4 
IV – 5 1 274,8 147,2 24,0 72,2 22,5 58,5 
V – 5 1 515,7 74,0 91,0 141,1 13,7 17,2 
VI – 5 1 073,9 76,5 30,0 123,4 30,2 34,4 
VII – 5 2 535,9 74,8 109,5 172,3 17,0 70,5 
VIII – 5 1 596,6 78,0 – 234,0 28,0 11,8 
IX – 5 3 676,0 50,8 20,0 339,2 73,4 38,8 
X – 4 1 624,4 21,0 – 326,0 100,1 12,0 
XI – 4 1 902,1 113,7 430,0 380,6 103,9 94,1 

Razem  Total  53 17 647,5 820,0 755,5 2 059,1 469,9 450,4 
Średnio w gospodarstwie 
Average per farm 333,0 15,5 14,2 38,8 8,9 8,5 

Średnio na ha UR 
Average per ha AL 6,73 0,31 0,29 0,78 0,18 0,17 

Udział  Share [%] 82,6 3,8 3,5 9,6 2,2 2,1 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Większość badanych obiektów, modernizując się, zaczyna spełniać wymagania 
stawiane przyszłościowym (do 2020 r.) rolniczym przedsiębiorstwom rodzinnym. 
  
Wykorzystując dane z poprzedniej publikacji [RUDEŃSKA, WÓJCICKI 2013], można 
stwierdzić, że jednostkowe przychody brutto z 53 gospodarstw w przeliczeniu na 
roboczogodziny (rbh) ogólnych nakładów pracy wynosiły w 2009 r. średnio 
68,82 zł – od 20,65 zł (grupa I) do 185,05 zł (grupa XI). Natomiast przychody 
tylko z produkcji rolniczej w odniesieniu do produkcyjnych nakładów pracy wy-
nosiły średnio 74,37 zł·rbh–1 i wahały się od 27,01 zł·rbh–1 (grupa I) do 
473,47 zł·rbh–1 (grupa XI). Podobne relacje kształtowały się w 2010 r. i 2015 r. 
(średnio 75,59 i 71,62 zł·rbh–1 ogólnych nakładów pracy). Świadczą one o moż-
liwości uzyskiwania w większości badanych obiektów ponadparytetowych do-
chodów rodziny i o zdolności większości badanych gospodarstw do ponoszenia 
inwestycji modernizacyjnych, w tym do zakupów nowych ciągników i maszyn 
rolniczych. Powyższe problemy będą przedmiotem oddzielnej publikacji. 
 
Zebrane dane liczbowe oraz obliczone wskaźniki liczbowe i inne parametry będą 
służyć w dalszych badaniach porównawczych efektów i efektywności nakładów 
pracy, energii i materiałów w modernizowanych organizacyjnie i technicznie rol-
niczych przedsiębiorstwach rodzinnych o różnej powierzchni użytków rolnych 
(UR) oraz o różnej intensywności produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
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THE INCOMES AND THEIR STRUCTURE IN SURVEYED FAMILY FARMS 
 

Summary 
 
The study analysed results of production activity of 53 family farms in respect of the 
incomes from agricultural and non-agricultural production, direct and other subven-
tions, obtained in the years 2009 and 2010. Obtained income values were compared 
to the foreseen (planned) by the farmers and the scientific workers for 2015, in mod-
ernization projects for tested objects. The acreage of farms ranged from 8 to 150 ha 
AL (agricultural land), on average in 2009 – 44.23 ha AL, whereas in 2015 it will be 
49.49 ha AL. Surveyed objects were divided into 11 acreage groups, by 5 farms in 
groups I to IX, and by 4 farms in groups X and XI. It was stated that with increasing 
farm acreage – increase gross incomes; the average 400.35 thous. PLN in 2009, in 
2010 reached 418.6 thous. PLN, and in 2015 will achieve 418.9 thous. PLN. Aver-
age gross incomes per ha AL amount to 9.05 thous. PLN in 2009, 9.12 thous. PLN 
in 2010, and 8.46 thous.PLN in 2015; they range within 5.48 thous. PLN·ha–1 AL  
(XI group) in 2015, up to 12.36 thous. PLN·ha–1 AL (VII group) in 2010. Those in-
comes are not correlated with the acreage of investigated objects. In the structure of 
gross incomes the highest position took the incomes from animal production (52.1–
58.5%), next the incomes from crop production (16.6–17.8%), investment and turn-
over credits (5.1–12.9%), direct and other subventions (10.6–11.0%), VAT returns 
and excises (1.4–2.5%), retiring pensions, rents and compensations (1.9–2.2%). 
Average incomes – in relation to total labour inputs – amounted to 68.82 PLN·work-
hr–1 in 2009, 74.37 PLN·work-hr–1 in 2010 and will amount to 71.62 in 2015. These 
data testify to high remunerativeness of tested objects, possibility of getting above-
parity incomes and abilities to modernize the technology and to purchase new tech-
nical means. 
 
Key words: agriculture, farm, incomes from agricultural production, efficiency of ag-
ricultural production  
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