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9. ROLNICTWO

Użytki rolne zajmują w Gminie Bestwina ok. 73 % powierzchni. Nie świadczy

to  jednak  o  jej  rolniczym  charakterze,  bowiem  z  rolnictwa  utrzymuje  się według

szacunków ok. 10 % mieszkańców. Według danych podatek rolny i od nieruchomości

pobierane są od 681 gospodarstw rolnych (grunty rolne powyżej 1 ha) w tym:

Bestwina – 243 gospodarstwa,

Bestwinka – 93 gospodarstwa,

Janowice – 143 gospodarstwa,

Kaniów – 202 gospodarstwa.

W ostatnich latach obserwuje się tendencję spadkową w zakresie liczby

gospodarstw rolnych i powierzchni gruntów ornych. Widoczny jest natomiast rozwój

funkcji osadniczych gminy oraz powstawanie firm produkcyjno-usługowych.

Najkorzystniejszymi warunkami dla rozwoju i prowadzenia gospodarki

polowej, upraw zielonych, sadownictwa i hodowli ryb jest rejon środkowy Gminy –

sołectwa  Bestwina  i  Bestwinka.  Północna  cześć Gminy  obejmująca  wieś Kaniów  ze

względu na występowanie surowców naturalnych i akwenów wodnych została

stwarza warunki dla rozwoju przemysłu wydobywczego oraz rozwoju rekreacji

i turystyki, nie mniej jednak występują tutaj liczne pola uprawne (m.in. zbóż).

Tabela 1 Klasyfikacja gruntów na terenie Gminy Bestwina
z uwzględnieniem poszczególnych sołectw (w ha)

Klasyfikacja gruntów na terenie Gminy Bestwina

Bestwina Bestwinka Janowice Kaniów Razem

Klasa II 0,7470 0,7470

Klasa III 101,4809 25,0793 36,6954 5,3540 168,6096

Klasa III a 190,7686 35,9650 13,0524 8,3847 248,1707

Klasa III b 392,3904 175,950 224,8681 87,0046 880,2131

Klasa IV 111,979 83,0754 72,5621 161,1544 428,7709

Klasa IV a 281,6201 257,5669 74,7102 182,3300 796,2272

Klasa IV b 35,8225 24,3399 2,4364 99,1105 161,7118

Klasa V 1,3819 16,2674 2,8393 82,1065 102,5951

Klasa VI 0,1534 3,4256 3,5790

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Bestwina
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Biorąc pod uwagę powyższą klasyfikację na terenie Gminy Bestwina znaczną

cześć zajmują grunty klasy IIIb, IV i IVa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów

(Dz.U. nr 19 z dnia 16 czerwca 1956 r. poz. 97 z późn. Zm.) są to tereny średnio-

dobre (klasa IIIb) i średnie (klasa IV i IVa) dla rozwoju rolnictwa.

Najlepsze  warunki  do  rozwoju  rolnictwa  ma  sołectwo  Bestwina  ze  względu

na największa powierzchnię terenów średnio-dobrych: w klasie III – 101 ha, klasie

IIIa – 190 ha i klasie IIIb 392 ha.

Na terenie Gminy Bestwina działa ok. 680 gospodarstw o powierzchni powyżej

1 ha. Należy tutaj jednak wyjaśnić, iż w gminie funkcjonuje tylko kilkanaście

liczących się gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha. Dużych gospodarstw

(powyżej 20 ha) jest tylko kilka, przy czym nie są to gospodarstwa ściśle

specjalistyczne. Dla dużych gospodarstw rolnych głównym źródeł przychodu jest

produkcja warzyw i hodowla ryb. Na terenie Janowic, Bestwiny i Bestwinki

przeważają gospodarstwa rodzinne o obszarze od 5 ha do 20 ha. W sołectwie Kaniów

przewagę posiadają gospodarstwa niskohektarowe.

W rolnictwie przeważa uprawa zbóż, roślin okopowych, kukurydzy, warzyw

i owoców, ozdobnych drzew i krzewów. Występuje także hodowla bydła

i pszczelarstwo.

Na terenie Gminy szczególnie cenne, bo rozwijające się już od szesnastego wieku są

gospodarstwa rybne, które kształtują wartości gospodarcze i krajobrazowe

decydujące w dużej mierze o charakterze Gminy. Warto zaznaczyć, że została tutaj

wyselekcjonowana odmiana karpia zwana karpiem polskim. Hodowla ryb wykazuje

tendencję wzrostową (stale powstają nowe stawy hodowlane).

W ostatnich latach nastąpiła wyraźna stagnacja w rolnictwie, zdecydowanie

spadła hodowla bydła i innych zwierząt gospodarskich, szczególnie w małych

gospodarstwach sołectwa Kaniów. Ze względu na korzystne położenie gminy

w pobliżu dużych aglomeracji miejskich i gospodarczych oraz korzystne połączenia

komunikacyjne duży odsetek ludności utrzymuje się z pracy zarobkowej w pobliskich

miastach oraz w lokalnych firmach. Znaczenie rolnictwa w strukturze dochodów

ludności systematycznie spada.
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