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EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH ZBÓŻ
W POLSCE W LATACH 2018-2020
Irena Augustyńska1, Magdalena Czułowska2
Abstrakt: W Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej ponad 60% zużycia ziarna zbóż (ogółem) przeznaczane jest na paszę. Zazwyczaj jest to ziarno kukurydzy, pszenicy i jęczmienia. W związku z tym, celem pracy było określenie wyników produkcyjno-ekonomicznych
z uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i kukurydzy na ziarno, jak też próba oceny
efektywności technicznej, ekonomicznej i środowiskowej ich produkcji oraz efektywności
gospodarczej wyprodukowanego ziarna w latach 2018-2020. Dane dla 2018 roku to dane
rzeczywiste, a dla lat 2019-2020 – szacunkowe. Analiza wykazała, że średnio w latach badań uprawa tych zbóż była dochodowa, przy czym najwyższy dochód uzyskano z kukurydzy, a najniższy – z jęczmienia. Kukurydza zajęła też pierwsze miejsce pod względem
efektywności technicznej oraz efektywności gospodarczej ziarna, podczas gdy jęczmień
– pod względem efektywności ekonomicznej i środowiskowej.
Słowa kluczowe: zboża, dochód z działalności, efektywność produkcji

PRODUCTION EFFICIENCY OF SELECTED CEREALS
IN POLAND IN 2018-2020
Irena Augustyńska1, Magdalena Czułowska2
Abstract: In Poland and in the entire European Union, over 60% of the consumption of
cereal grains (in total) is allocated to feeding stuff. They are usually grains of maize, wheat
and barley. Therefore, the aim of this study was to determine the production and economic results of the cultivation of winter wheat, spring barley and grain maize, as well as an
attempt to assess the technical, economic and environmental efficiency of their production and the efficiency value of the grain produced in 2018-2020. Data for 2018 are actual
data but data for 2019-2020 are estimated data. The analysis showed that, on average, in
1 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie (Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute) | ORCID
0000-0002-4774-6382 | wkład pracy – 50% | e-mail: Irena.Augustynska@ierigz.waw.pl
2 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie (Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute) | ORCID
0000-0002-5924-358X | wkład pracy – 50% | e-mail: Magdalena.Czulowska@ierigz.waw.pl
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the research years, the cultivation of these cereals was profitable, with the highest income
for maize, and the lowest – for barley. Maize was also ranked first in terms of technical and
efficiency value of grain, while barley was ranked first in terms of economic and environmental performance.
Keywords: cereals, income from activity, production efficiency

1. Wstęp
Zboża są jednymi z najważniejszych roślin uprawnych na świecie. Wynika to między innymi z tego, że ich ziarno jest bardzo ważnym surowcem dla przemysłu
spożywczego i chemicznego. Produkowana jest z niego mąka, kasze i spirytus, ale
jest też podstawowym produktem paszowym dla zwierząt gospodarskich. Stanowi najważniejszą grupę pasz treściwych i ma zastosowanie w żywieniu wszystkich
gatunków zwierząt gospodarskich, a przede wszystkim – drobiu, trzody chlewnej
i koni. Ziarno zbóż charakteryzuje się znaczną zawartością suchej masy (86-90%),
jak również dużą strawnością substancji organicznej, wynikającą z niskiej zawartości włókna surowego (kukurydza i pszenica – 2,9%, jęczmień – 4,8%). Wpływa to na
ich relatywnie wysoką wartość energetyczną: 60-85% energii w dawkach dla drobiu,
45-86% dla świń, 10-40% dla krów mlecznych i 2-25% dla owiec. Szczególnie bogate
w energię jest ziarno kukurydzy, trochę mniej – pszenicy, natomiast ziarno jęczmienia
jest jednym z najmniej energetycznych (Janosz, Podkówka i Chachułowska, 2006).
Znaczącym, światowym producentem zbóż jest Unia Europejska (UE)3. Na jej
obszarze produkuje się obecnie prawie 304 mln ton ziarna (średnia dla sezonów
2017/2018-2019/2020), co stanowi około 10% produkcji światowej (Rocznik statystyczny rolnictwa..., 2020). W powierzchni uprawy zbóż ogółem w Unii Europejskiej dominuje pszenica, kukurydza i jęczmień (Crops market observatory...,
2020), w związku z tym te właśnie zboża wybrano do badań. Zajmują one łącznie
prawie 80% wyżej wspomnianej powierzchni, a produkcja ziarna tych zbóż stanowi 87% ogółu zbiorów ziarna w UE. Średnio w trzech ostatnich sezonach
(2017/2018-2019/2020) na cele paszowe zużyto tam 78% wyprodukowanego ziarna kukurydzy, 76% ziarna jęczmienia i 41% ziarna pszenicy (wykres 1). W tym
samym okresie, w całej UE na pasze wykorzystano około 175,5 mln ton ziarna
zbóż ogółem, co stanowiło 62% łącznego zużycia ziarna (na spożycie przeznaczono tylko 24% wyprodukowanego ziarna). Wśród ogółu zbóż przeznaczonych
w UE na cele paszowe około 37% stanowiła kukurydza, a pszenica i jęczmień –
odpowiednio 29 i 21% (wykres 2).
3 W opracowaniu zamieszczono dane dotyczące 28 państw wchodzących dotychczas w skład

Unii Europejskiej, tzn. łącznie z Wielką Brytanią.
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W ostatnich latach pod względem areału uprawy zbóż w UE Polska zajmowała
drugie miejsce, a pod względem produkcji ziarna – trzecie. Co więcej, w okresie
2018-2019 udział zbóż ogółem w globalnej produkcji rolniczej wynosił 15-16%,
a w produkcji roślinnej – około 33%. Biorąc natomiast pod uwagę powierzchnię
zasiewów ogółem w kraju, warto dodać, że zboża zajmowały wówczas 72% tej
powierzchni, przy czym pszenica – 22-23%, jęczmień – około 9%, zaś kukurydza
uprawiana na ziarno – 6% (Użytkowanie gruntów..., 2019; Użytkowanie gruntów...,
2020). Ponadto średnio w sezonach 2017/2018-2019/2020 krajowe zbiory zbóż
kształtowały się na poziomie 29,1 mln ton, przy czym udział w nich ziarna pszenicy
wynosił 37%, a jęczmienia i kukurydzy – odpowiednio 12 i 13% (Łopaciuk, 2020).
Wykres 1
Struktura zużycia ogółem ziarna wybranych zbóż w całej Unii Europejskiej
i w Polsce, średnio w sezonach 2017/2018-2019/2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej
(Crops…, 2020) oraz danych GUS i IERiGŻ-PIB (za: Łopaciuk 2020a).

W Polsce, podobnie jak w całej UE, dominującą pozycją w strukturze krajowego zużycia zbóż jest przeznaczanie ich na paszę. Średnio w sezonach 2017/20182019/2020 na cele paszowe wykorzystano około 17 mln ton zbóż, to jest 62% ogółu
zużycia krajowego. Na paszę w głównej mierze przeznaczano pszenicę, kukurydzę
i jęczmień – odpowiednio 20,8; 17,6 i 14,7% ogółu spasanego ziarna. Należy również zauważyć, że w przypadku kukurydzy i jęczmienia, na paszę wykorzystano
około 70% krajowych zbiorów, a w przypadku pszenicy – 39% (wykres 1). Znacząco
mniejsze spasanie pszenicy wynika z faktu, że w Polsce jest ona najczęściej wykorzystywanym zbożem w żywieniu ludzi. Mimo to, jej udział w łącznym zużyciu
zbóż na cele paszowe jest najwyższy (Łopaciuk, 2020).

8

Irena Augustyńska, Magdalena Czułowska

Wykres 2
Udział poszczególnych zbóż w zużyciu na cele paszowe w całej
Unii Europejskiej i w Polsce, średnio w sezonach 2017/2018-2019/2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej (Crops…,
2020) oraz danych GUS i IERiGŻ-PIB (za: Łopaciuk 2020a).

Celem pracy było określenie wyników produkcyjno-ekonomicznych z uprawy
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i kukurydzy na ziarno oraz próba oceny efektywności technicznej, ekonomicznej i środowiskowej ich produkcji, jak też efektywności gospodarczej wyprodukowanego ziarna w wybranych gospodarstwach
indywidualnych w Polsce w latach 2018-2020.
Podstawowym dążeniem użytkowników gospodarstw rolnych jest maksymalizacja dochodu z gospodarstwa (Józwiak, 1993; Stark, Moss i Hahn 2002). Należy jednak pamiętać, że na dochód ten składają się przede wszystkim dochody uzyskiwane
z poszczególnych rolniczych działalności produkcyjnych.

2. Metodyka badań
W opracowaniu zaprezentowano wyniki trzech wybranych rolniczych działalności produkcyjnych: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i kukurydzy uprawianej na ziarno. Wyniki te dotyczą lat 2018-2020 i są przede wszystkim rezultatem
prac wykonanych w ramach systemu AGROKOSZTY4. W systemie tym zebrano i przetworzono dane o produkcji, kosztach bezpośrednich i nakładach pracy
związanych z prowadzeniem wyżej wspomnianych działalności. Natomiast dane
o kosztach pośrednich pochodzą z systemu Polski FADN5, w ramach którego zostały one zgromadzone i przetworzone. Oba systemy znajdują się pod nadzorem
4 AGROKOSZTY – System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych.
5 Polski FADN – System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw

Rolnych.
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Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
(IERiGŻ-PIB) i są ze sobą częściowo kompatybilne.
Dane rzeczywiste potrzebne do przeprowadzenia analiz dotyczących rozpatrywanych działalności produkcyjnych pochodzą z położonych na terenie całej Polski
indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących te działalności, tzn. uprawiających wyżej wymienione zboża. Gospodarstwa do badań systemu AGROKOSZTY wybrano w sposób celowy. Musiały one przede wszystkim należeć równocześnie do zbiorowości zbierającej dane dla systemu Polski FADN. Zgromadzone
dane pozwoliły na przeprowadzenie rachunków kosztów i dochodów z 1 ha uprawy rozpatrywanych zbóż. Rachunki te wykonano według schematu 1.
Schemat 1
Sposób obliczania dochodu z działalności w systemie AGROKOSZTY
I
II –
III =
IV –
V =
VI +
VII =

Wartość produkcji ogółem
Koszty bezpośrednie ogółem
Nadwyżka bezpośrednia (bez dopłat)
Koszty pośrednie ogółem
Dochód z działalności bez dopłat
Dopłaty bezpośrednie ogółem
Dochód z działalności

Analizę dla pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przygotowano w oparciu o dane
pochodzące odpowiednio ze 158 i 141 gospodarstw, a w przypadku kukurydzy
uprawianej na ziarno – z 37 jednostek. W pracy zamieszczono ważniejsze informacje dotyczące tych gospodarstw. Podano między innymi średni areał ich użytków rolnych, powierzchnię uprawy zbóż, jak i udział każdej z nich w powierzchni
zbiorów ogółem tych gospodarstw. Zaprezentowano też dane o nakładach pracy
własnej i ogółem ponoszonych na uprawę zbóż, a konkretnie – o godzinach pracy wykorzystanych na przedsiewne przygotowanie gleby, prace pielęgnacyjne oraz
zbiór i suszenie ziarna. Podano także dawkę NPK poniesioną na 1 ha uprawy. Część
tych danych zaczerpnięto z bazy Polskiego FADN.
Jak już wspomniano, przedstawione w tym opracowaniu efekty z uprawy pszenicy, jęczmienia i kukurydzy obejmowały lata 2018-2020. Jednak rachunki dotyczące 2018 roku wykonano na podstawie danych rzeczywistych, natomiast dla lat
2019-2020 przeprowadzono szacunek. Wynika to z faktu, że w systemie AGROKOSZTY dane rzeczywiste zbierane są zwykle co 3-5 lat. Zatem dla lat, w których
dane te nie są gromadzone, wykonywane są rachunki symulacyjne, uwzględniające zmiany warunków produkcyjno-cenowych zaistniałe w tych właśnie latach. Do
ich przygotowania niezbędne są dane szacunkowe.
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Rachunki symulacyjne wykonano indywidualnie dla każdej działalności produkcyjnej. Wykorzystano w tym celu wskaźniki zmian poszczególnych składników struktury wartości produkcji, kosztów oraz dopłat bezpośrednich przysługujących do prowadzenia tych działalności. Wskaźniki te obliczono na podstawie
najbardziej aktualnych w trakcie przygotowywania tej pracy danych pochodzących od ekspertów z GUS, MRiRW, ARiMR, IERiGŻ-PIB oraz z innych źródeł.
Zmienne pochodzące z bazy danych systemu AGROKOSZTY i systemu Polski
FADN przeszacowano stosownie do zmian tych wskaźników. Należy jednak wyjaśnić, że wielkość nakładów pracy ludzkiej, a także dawkę nawożenia NPK zużytą
na 1 ha uprawy pozostawiono na poziomie 2018 roku.
Analizą objęto między innymi plony i ceny ziarna badanych zbóż. Ocenie poddano również wartość produkcji ogółem, tzn. sumę wartości ziarna oraz wartości
słomy, która została sprzedana. Rozpatrywano poziom kosztów bezpośrednich
i pośrednich, dopłaty oraz dochód bez dopłat, jak i po ich uwzględnieniu.
Koszty bezpośrednie i pośrednie składają się na koszty ogółem uprawy zbóż. Te
pierwsze obejmują koszt materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu oraz pozostałe koszty, do których zaliczono koszt
nawozów organicznych z zakupu, ubezpieczenie badanych działalności oraz koszty
specjalistyczne (w tym wydatki związane z przygotowaniem produktów do sprzedaży
oraz usługi i najem pracowników do prac związanych z dosuszaniem ziarna).
Natomiast koszty pośrednie obejmują wszystkie koszty wynikające z funkcjonowania, a nawet tylko istnienia gospodarstwa rolnego. Aby możliwe było
pokazanie ich w prezentowanych rachunkach, w bazie Polskiego FADN należało zidentyfikować gospodarstwa prowadzące działalności badane w systemie
AGROKOSZTY. Następnie składniki kosztów pośrednich poniesionych w tych
gospodarstwach rozdzielono między poszczególne działalności produkcyjne według udziału wartości produkcji konkretnej działalności w wartości produkcji
ogółem gospodarstwa. Algorytm podziału kosztów pośrednich zastosowano niezależnie dla poszczególnych gospodarstw i dla każdej działalności produkcyjnej.
Wykorzystanie klucza podziałowego do określenia poziomu kosztów pośrednich
związanych z uprawą zbóż wiąże się z pewną niedoskonałością. Jednak metoda ta
wykorzystywana jest w IERiGŻ-PIB od prawie 20 lat i jest akceptowana między
innymi w instytucjach rządowych korzystających z badań Instytutu.
Na koszty pośrednie ogółem składają się koszty pośrednie rzeczywiste, amortyzacja i koszt czynników zewnętrznych. Do tych pierwszych zaliczane są koszty
ogólnogospodarcze (np. energia elektryczna, opał, paliwo) oraz podatki (rolny,
leśny itd.). W skład amortyzacji wchodzi między innymi amortyzacja budynków,
maszyn i urządzeń. Na koszt czynników zewnętrznych składa się praca najemna, czynsze dzierżawne i odsetki od kredytów. Natomiast do ujętych w prezento-
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wanych rachunkach dopłat bezpośrednich należy jednolita płatność obszarowa,
płatność za zazielenienie oraz płatność dodatkowa.
W pracy ocenie poddano także wybrane wskaźniki ściślej opisujące efekty
z uprawy badanych zbóż, a konkretnie:
1. plon ziarna przypadający na 100 zł wartości zaangażowanych środków
trwałych,
2. relację wielkości plonu ziarna do nakładów pracy ogółem zaangażowanych przy uprawie analizowanych zbóż,
3. koszt (ogółem) wyprodukowania 1 dt ziarna,
4. dochód z działalności przypadający na 100 zł kosztów ogółem,
5. opłacalność produkcji, mierzoną wskaźnikiem opłacalności będącym
procentową relacją wartości produkcji ogółem (obliczoną bez uwzględniania dopłat bezpośrednich) do kosztów ogółem,
6. koszt NPK na 1 ha uprawy,
7. zużycie NPK (w kg czystych składników nawozowych) na 1 ha uprawy,
8. przeciętną efektywność nawożenia brutto, będącą relacją plonu ziarna
(w kg) do dawki NPK (w kg) zużytej na 1 ha uprawy,
9. zawartość białka w ziarnie zebranym z 1 ha uprawy (Tabele składu…,
2010),
10. zawartość tłuszczu w ziarnie zebranym z 1 ha uprawy (Tabele składu…,
2010),
11. łączny koszt produkcji (koszt ogółem + koszt pracy własnej) 1 kg białka
i tłuszczu (razem) zawartego w ziarnie zebranym z 1 ha uprawy.
Wykonane obliczenia pozwoliły między innymi na ocenę technicznej, ekonomicznej i środowiskowej efektywności produkcji badanych zbóż. Każdą z tych
efektywności określono przy wykorzystaniu trzech wybranych wskaźników (tabele:
2, 3 i 4). Do oceny efektywności technicznej wybrano wielkość produkcji z 1 ha
uprawy, tj. plon podawany w dt (charakteryzujący produktywność ziemi), wielkość
produkcji w dt przypadającą na 100 zł wartości środków trwałych zaangażowanych
w produkcję (określającą produktywność kapitału trwałego) oraz wydajność pracy
określoną przez wielkość produkcji z 1 ha przypadającą na 1 godzinę poniesionych
nakładów pracy ogółem (tzn. własnej i obcej). Jako wskaźniki efektywności ekonomicznej przyjęto: dochód z działalności w przeliczeniu na 100 zł kosztów ogółem
(określający efekt z zaangażowania kapitału w produkcję), koszt wyprodukowania 1 dt ziarna oraz wskaźnik opłacalności produkcji. Wskaźnikami efektywności
środowiskowej były natomiast: koszt NPK w przeliczeniu na 1 ha uprawy, koszt
środków ochrony roślin zużytych na 1 ha uprawy, jak też przeciętna efektywność
nawożenia brutto. Analizie poddano także trzy wskaźniki charakteryzujące efektywność gospodarczą (Skarżyńska i in., 2017) ziarna wybranych zbóż (tabela 4):
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zawartość białka, jak i tłuszczu w ziarnie zebranym z 1 ha uprawy oraz łączny
koszt wyprodukowania 1 kg tych składników.
W celu jak najpełniejszej oceny efektywności produkcji zbóż oraz efektywności gospodarczej ich ziarna wykorzystano metodę Punktowego Wskaźnika
Względnej Dobroci (PWWD) (Manteuffel, 1963). Metoda ta polega na przypisaniu każdej zmiennej cząstkowej, opisującej konkretne zboże, odpowiedniej liczby
punktów, a następnie zsumowaniu ich, na skutek czego uzyskiwany jest skumulowany wskaźnik względnej dobroci. W przypadku tych badań maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania wynosiła 1200. Zmiennej o najkorzystniejszej
wartości każdorazowo przypisywano „100” punktów, natomiast zmiennej o najsłabszej wartości – „0” punktów. Liczbę punktów dla pozostałych wartości w zależności od tego, czy była to stymulanta czy destymulanta obliczano według poniżej podanych wzorów.
Stymulanta: d = (a × 100) / b, Destymulanta: d = (c × 100) / b, gdzie:
a – różnica między wartością zmiennej danego zboża, a najniższą wartością
zmiennej uzyskaną dla badanych zbóż,
b – rozpiętość, tj. różnica między najwyższą a najniższą wartością zmiennej
w badanej grupie zbóż,
c – różnica między najwyższą wartością zmiennej w całej badanej grupie zbóż
a wielkością zmiennej danego zboża,
d – liczba punktów, jaką dla określonej zmiennej cząstkowej otrzymuje dane
zboże.
Wyniki badań zaprezentowano przede wszystkim w zestawieniach tabelarycznych
(tabele 1-4), a niektóre z nich – w sposób graficzny (wykres 3). Należy także dodać,
iż ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w przypadku niektórych wyliczeń mogą wystąpić różnice z tytułu zaokrągleń.
W opracowaniu przedstawiono efekty z prowadzenia rozpatrywanych działalności produkcyjnych głównie średnio w okresie 2018-2020, a część z nich także
dla kolejnych lat badań. Wykorzystano pionową oraz poziomą analizę wyników.
Pierwsza z nich sprowadzała się na ogół do określenia, zaistniałych w poszczególnych latach, zmian dotyczących badanych działalności, druga – do porównania
między sobą wyników z tych działalności.
Rezultatów przeprowadzonych badań nie można jednak bezpośrednio utożsamiać z przeciętnymi efektami ogółu polskich gospodarstw indywidualnych prowadzących analizowane działalności produkcyjne. Dobór gospodarstw do badań był
bowiem celowy, a liczba jednostek gromadzących dane dla systemu AGROKOSZTY
– niezbyt duża, zwłaszcza w przypadku kukurydzy. Mimo to, wyniki te wskazują
na pewne, odnoszące się do tych działalności, zależności i tendencje występujące na
terenie całego kraju.
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3. Wyniki badań
W opracowaniu poddano ocenie wyniki z uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia
jarego i kukurydzy uprawianej na ziarno w wybranych do badań gospodarstwach
indywidualnych. W 2018 roku, w którym dla analizowanych zbóż zgromadzono
dane rzeczywiste, średnia powierzchnia zajęta pod ich uprawę wynosiła w tych
gospodarstwach kolejno 22,42; 9,97 i 26,12 ha (tabela 1). Areał uprawy pszenicy
ozimej stanowił wówczas około 31%, kukurydzy na ziarno – 28%, a jęczmienia jarego – 16% powierzchni zbiorów ogółem jednostek uczestniczących w badaniach.
Ustalono ponadto, iż udział wartości produkcji z uprawy tych zbóż w wartości
produkcji ogółem objętych badaniami gospodarstw w przypadku kukurydzy wynosił około 35%, a w przypadku pszenicy i jęczmienia – odpowiednio 25 i 9%.
Uprawa zbóż nie wymagała dużych nakładów pracy ludzkiej. Średnio w zależności od rozpatrywanej działalności nakłady te wynosiły od 6,7 do 13,1
godzin na 1 ha uprawy, przy czym dominującą ich część (94,1-97,0%) stanowiły
nakłady pracy własnej. W 2018 roku średnia powierzchnia użytków rolnych (UR)
gospodarstw objętych badaniami wynosiła od 61,02 do 86,51 ha, podczas gdy
przeciętnej wielkości gospodarstwo indywidualne w kraju posiadało 9,51 ha UR
(Użytkowanie…, 2019).
Tabela 1
Podstawowe informacje o gospodarstwach gromadzących w 2018 roku
dane liczbowe o wybranych zbożach (średnio w grupach gospodarstw
uczestniczących w badaniach)
Pszenica
ozima

Wyszczególnienie
Średnia powierzchnia użytków rolnych
Średnia powierzchnia gruntów ornych

[ha]

Średnia powierzchnia uprawy analizowanej rośliny

Jęczmień
jary

Kukurydza
na ziarno

69,08

61,02

86,51

65,49

55,34

85,41

22,42

9,97

26,12

30,85

16,22

28,16

Udział w powierzchni zbiorów ogółem gospodarstw

[%]

Nakłady pracy ogółem na 1 ha analizowanej rośliny

[godz.]

8,7

6,7

13,1

[%]

95,7

97,0

94,1

21,9

38,7

14,1

w tym: udział nakładów pracy własnej
Udział w wartości produkcji (ogółem) gospodarstw:
produkcji zwierzęcej ogółem
produkcji roślinnej ogółem

[%]

badanej działalności produkcji roślinnej
Wartość środków trwałych gospodarstw na 1 ha UR

[zł]

77,7

59,9

84,2

25,3

8,6

34,5

10 079

9 597

11 441

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
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W kolejnych latach badań, produkcyjno-ekonomiczne efekty z uprawy analizowanych zbóż były w głównej mierze uzależnione od zaistniałych wówczas warunków agrometeorologicznych oraz sytuacji podażowo-popytowej na krajowym
i światowym rynku zbóż. Były one również zdeterminowane wynikającymi ze
Wspólnej Polityki Rolnej UE ustaleniami dotyczącymi poziomu dopłat bezpośrednich przysługujących do uprawy zbóż.
Analiza wykazała między innymi, że w latach 2018-2020 uprawa badanych zbóż
pozwalała na uzyskanie dochodu z działalności (tabela 2 i 3). Jednak najwyższe dochody z działalności bez dopłat oraz po ich uwzględnieniu osiągnięto w 2020 roku.
Był to rezultat uzyskania najwyższej wartości produkcji ogółem. Ta zaś uwarunkowana była największymi w 2020 roku plonami wszystkich tych zbóż, a w przypadku kukurydzy – dodatkowo najkorzystniejszą ceną sprzedaży ziarna.
Odnosząc się do plonów pszenicy i jęczmienia warto dodać, że w 2020 roku na
ich poziom i jakość znacząco wpłynęła korzystna pogoda w czerwcu i lipcu, sprzyjająca dobremu wypełnieniu ziarna oraz w sierpniu, gdy przeprowadzano żniwa
(Przedwynikowy szaunek głównych..., 2020). Biorąc zaś pod uwagę kukurydzę
należy wspomnieć, że kapryśna na ogół w 2020 roku aura spowodowała, iż ziarno
było bardzo wilgotne i wymagało dosuszania. Mimo to, ocenia się, że jej plony były
wyższe niż w latach 2018-2019 (Drozd, 2020; Kowalczyk, 2020; Łopaciuk, 2020a).
Rozpatrując wysokość kosztów uprawy ocenianych zbóż stwierdzono, iż z biegiem lat były one coraz wyższe, dotyczyło to kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich. Mimo to, niemal we wszystkich latach badań wartość produkcji w pełni
pokryła poniesione koszty. To zaś pozwalało na uzyskanie dochodu z działalności
nawet bez doliczania dopłat. Wyjątkiem były wyniki z uprawy kukurydzy w 2019
roku. Najniższy wówczas plon i cena ziarna tego zboża przyczyniły się wyraźnie do poniesienia straty ekonomicznej na poziomie dochodu z działalności bez
dopłat. Był on wartością ujemną i wynosił –126 zł/ha. W rezultacie tylko dzięki
dopłatom, uprawa kukurydzy na ziarno była w 2019 roku dochodowa.
Nawiązując do kwestii cen sprzedaży ziarna, warto nadmienić, że pod względem ich poziomu rok 2019 był niekorzystny także dla producentów dwóch pozostałych zbóż. Wynikało to głównie z tego, że w roku tym krajowe, jak i światowe zbiory zbóż (bez ryżu) były wyższe niż w 2018 roku (o 8% w kraju i 2% na
świecie). To zaś skutkowało zmniejszeniem poziomu cen ich ziarna. Zwłaszcza, że
zużycie zbóż (w tym paszowych) było na ogół podobne jak w roku poprzednim
(Dzwonkowski, 2019; Łopaciuk, 2020; Rolnictwo..., 2020). Ostatecznie najniższe ceny ziarna przyczyniły się znacząco do uzyskania w 2019 roku najniższych
w całym okresie badań (2018-2020) dochodów z działalności.
Analizując natomiast poziom dopłat bezpośrednich ogółem, warto wspomnieć, że w kolejnych latach badań następował ich stopniowy wzrost. Corocz-
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nie zwiększały się bowiem stawki jednolitej płatności obszarowej i płatności za
zazielenienie, tylko stawka płatności dodatkowej była w 2020 roku nieco niższa
(o 2,96 zł, tj. o 1,6%) niż rok wcześniej (Stawki płatności bezpośrednich, 2020).
Porównując zaś wyniki produkcyjno-ekonomiczne badanych zbóż między sobą
należy zauważyć, że średnio w latach 2018-2020 najwyższy dochód z 1 ha uprawy
uzyskano z kukurydzy uprawianej na ziarno (2171 zł), a w następnej kolejności –
z pszenicy ozimej (1948 zł) i jęczmienia jarego (1696 zł). Dochód z kukurydzy był
wyższy w odniesieniu do analogicznych wyników dotyczących pszenicy i jęczmienia odpowiednio o 11,5 i 28,0%. Zadecydował o tym znacznie wyższy niż w przypadku obu pozostałych zbóż plon ziarna. Średnio w objętych badaniami latach
(2018-2020) ukształtował się on na poziomie 104,7 dt/ha i przewyższał o 70,5%
plon pszenicy oraz o 134,2% – plon jęczmienia. Cena sprzedaży ziarna kukurydzy
(59,59 zł/dt) nie odegrała w tym przypadku znaczącej roli, gdyż była niższa zarówno w odniesieniu do ceny jęczmienia, jak i pszenicy – odpowiednio o 7,3 i 17,0%.
Mimo to, uzyskana z 1 ha kukurydzy wartość produkcji ogółem (6297 zł) przewyższała analogiczną wartość z uprawy pszenicy (4421 zł) i jęczmienia (2877 zł)
odpowiednio 1,4- i 2,2-krotnie.
Poziom kosztów ogółem poniesionych na uprawę kukurydzy również był
najwyższy. Średnio w latach badań wynosił on 4978 zł/ha i przewyższał koszty
uprawy pszenicy i jęczmienia odpowiednio 1,5- i 2,4-krotnie. Obliczono, że 42,7%
kosztów ogółem uprawy kukurydzy stanowiły wówczas koszty bezpośrednie, podobnie było w przypadku pszenicy (42,1%) i jęczmienia (41,0%).
Ustalono także, iż wśród kosztów bezpośrednich największy udział miał koszt
(ogółem) nawozów mineralnych, a drugą pod tym względem pozycję zajmował –
w przypadku kukurydzy i jęczmienia koszt (ogółem) materiału siewnego, a w przypadku pszenicy koszt (ogółem) środków ochrony roślin. Należy też nadmienić,
że ziarno kukurydzy wymagało na ogół wielodniowego dosuszania. W rezultacie
– w przeciwieństwie do innych zbóż – koszty z tym związane były dość wysokie
i stanowiły ponad 90% pozostałych kosztów bezpośrednich. Biorąc pod uwagę
koszty pośrednie uprawy badanych zbóż stwierdzono, że największy udział wśród
nich miały koszty pośrednie rzeczywiste, a następnie – amortyzacja i koszt czynników zewnętrznych. Bez względu na badaną działalność, średnio w latach 20182020 poziom kosztów ogółem uprawy zbóż był niższy niż wartość produkcji.
W rezultacie uprawa była dochodowa. Warto jednak zauważyć, że doliczenie dopłat pozwoliło na zwiększenie uzyskanego dochodu: o 64,6% z uprawy kukurydzy,
77,4% – z pszenicy i 103,4% – z jęczmienia.
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Tabela 2
Produkcja, koszty i dochody z uprawy pszenicy ozimej i jęczmienia jarego
w latach 2018-2020 (średnio w grupach gospodarstw
uczestniczących w badaniach)

Wyszczególnienie

Pszenica ozima
Średnio
w latach
2019 2020 2018-2020
61,1 66,6
61,4

Jęczmień jary

Lata badań
2018

Plon ziarna

[dt/ha] 56,6

Cena sprzedaży ziarna

[zł/dt] 76,51 67,03 71,82

Średnio
w latach
2020 2018-2020
49,9
44,7

Lata badań
2018

2019

40,4

43,9

71,78

67,32 62,72 62,82

64,29

Wartość produkcji ogółem

4348

4114

4802

4421

2724

2762

3144

2877

w tym: ziarno

4330

4093

4783

4402

2717

2754

3136

2869

Koszty bezpośrednie ogółem

1348

1406

1438

1398

805

850

856

837

z tego: materiał siewny

223

244

243

237

187

210

197

198

nawozy mineralne ogółem

735

767

794

765

461

481

498

480

środki ochrony roślin

350

355

361

355

133

135

137

135

regulatory wzrostu

34

34

34

34

15

15

15

15

pozostałe

6

6

6

6

9

9

9

9

3000

2708

3364

3023

1919

1912

2288

2040

Koszty pośrednie ogółem

1854

1944

1973

1925

1164

1218

1238

1206

z tego: koszty pośrednie rzeczywiste

817

846

847

837

544

562

568

558

685

735

760

727

415

446

460

440

352

363

366

361

205

210

210

208

1146

764

1391

1098

755

694

1050

834

Nadwyżka bezpośrednia (bez dopłat)

[zł/ha]

amortyzacja
koszt czynników zewnętrznych
Dochód z działalności bez dopłat
Dopłaty bezpośrednie ogółem

829

852

870

850

840

864

882

862

Dochód z działalności

1975

1616

2261

1948

1595

1558

1932

1696

3202

3350

3411

3323

1969

2068

2094

2043

Koszty ogółem
Koszt pracy własnej
Udział dopłat w dochodzie z działaln.
Opłacalność produkcji
Koszt produkcji ziarna
Koszt produkcji ziarna / Cena ziarna

[zł/ha]
[%]
[zł/dt]

144

155

159

153

113

121

125

120

42,0

52,7

38,5

43,6

52,7

55,4

45,7

50,8

135,8 122,8 140,8

133,1

138,4 133,6 150,1

140,8

57

55

51

54

49

47

42

46

0,74

0,82

0,71

0,75

0,72

0,75

0,67

0,71

Dla 2018 roku – dane rzeczywiste, dla lat 2019-2020 – dane szacunkowe.
W skład dopłat bezpośrednich ogółem wchodzą: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie i płatność
dodatkowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
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Tabela 3
Produkcja, koszty i dochody z uprawy kukurydzy na ziarno
w latach 2018-2020 (średnio w grupach gospodarstw
uczestniczących w badaniach)
Kukurydza na ziarno
2018

2019

2020

Plon ziarna

[dt/ha]

100,5

94,3

119,2

Średnio
w latach
2018-2020
104,7

Cena sprzedaży ziarna

[zł/dt]

60,46

51,81

66,50

59,59

6078

4887

7925

6297

Wyszczególnienie

Lata badań

Wartość produkcji ogółem
w tym: ziarno

6078

4887

7925

6297

Koszty bezpośrednie ogółem

2050

2126

2196

2124

z tego: materiał siewny

538

568

598

568

nawozy mineralne ogółem

975

1015

1050

1013

środki ochrony roślin

177

181

181

180

regulatory wzrostu
pozostałe
Nadwyżka bezpośrednia (bez dopłat)

[zł/ha]

0

0

0

0

360

362

367

363

4028

2761

5729

4173

Koszty pośrednie ogółem

2768

2887

2907

2854

z tego: koszty pośrednie rzeczywiste

1299

1334

1311

1315

amortyzacja

918

987

1026

977

koszt czynników zewnętrznych

551

566

570

562

1260

-126

2822

1319

Dochód z działalności bez dopłat
Dopłaty bezpośrednie ogółem

830

854

872

852

Dochód z działalności

2090

728

3694

2171

4818

5013

5103

4978

214

229

236

226

39,7

117,2

23,6

39,2

126,1

97,5

155,3

126,5

48

53

43

48

0,79

1,03

0,64

0,80

Koszty ogółem
Koszt pracy własnej
Udział dopłat w dochodzie z działaln.
Opłacalność produkcji
Koszt produkcji ziarna
Koszt produkcji ziarna / Cena ziarna

[zł/ha]
[%]
[zł/dt]

Dla 2018 roku – dane rzeczywiste, dla lat 2019-2020 – dane szacunkowe.
W skład dopłat bezpośrednich ogółem wchodzą: jednolita płatność obszarowa, płatność za
zazielenienie i płatność dodatkowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.
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W badaniach zwrócono także uwagę na relację kosztu produkcji 1 dt ziarna do
ceny jego sprzedaży. Najkorzystniejszą wartość wskaźnik ten uzyskał w przypadku
jęczmienia, a najsłabszą – w przypadku kukurydzy. Średnio w latach badań uprawa
pierwszego z tych zbóż wymagała także mniejszych niż w przypadku pozostałych
działalności nakładów pracy ogółem, w tym nakładów pracy własnej (jęczmień
– 6,5 godz./ha, pszenica – 8,3 godz./ha, kukurydza – 12,3 godz./ha). Niższy był
też w związku z tym oszacowany koszt pracy własnej6 ponoszonej na jego uprawę. W latach 2018-2020 wynosił on średnio 120 zł na 1 ha uprawy wobec 153 zł
w przypadku pszenicy i 226 zł w przypadku kukurydzy.
Chcąc możliwie wszechstronnie ocenić i porównać wyniki uprawy badanych
zbóż obliczono dodatkowe wskaźniki (tabela 4), przydatne do określenia efektywności technicznej, ekonomicznej, środowiskowej i gospodarczej produkcji ziarna
tych roślin. Rozpatrując wskaźniki efektywności technicznej ustalono, że średnio
w latach 2018-2020, spośród analizowanych zbóż, największą produktywnością
ziemi charakteryzowała się uprawa kukurydzy. Plon jej ziarna ukształtował się na
poziomie 104,7 dt/ha, podczas gdy w przypadku pszenicy i jęczmienia był niższy odpowiednio o 41,4 i 57,3%. Biorąc zaś po uwagę wydajność pracy, najniższą
stwierdzono w przypadku jęczmienia (6,64 dt ziarna na 1 godz. nakładów pracy),
a najwyższą w przypadku kukurydzy (7,98 dt/godz.).
Porównując produktywność kapitału trwałego związanego z uprawą poszczególnych zbóż zauważono duże zróżnicowanie wyników. Średnio w latach 20182020 najkorzystniejszy jego poziom odnotowano w gospodarstwach uprawiających kukurydzę. Było to związane z wysokim plonowaniem ziarna tego zboża.
Najniższą produktywność kapitału trwałego uzyskano zaś w jednostkach uprawiających jęczmień jary, co świadczy o stosunkowo dużym obciążeniu tej działalności produkcyjnej majątkiem trwałym. Wynikało to w dużej mierze z wyraźnie
mniejszych plonów ziarna tego zboża.
Analizując efektywność ekonomiczną produkcji wyżej wspomnianych zbóż
stwierdzono między innymi, że średnio w latach 2018-2020 najlepszy efekt z zaangażowania kapitału w produkcję uzyskano w gospodarstwach uprawiających
jęczmień. Wynikało to z faktu, iż koszty uprawy tego zboża były na tyle niskie, że
pomimo najniższego dochodu z działalności, jego poziom w przeliczeniu na 100 zł
kosztów był najwyższy i wynosił 83,02 zł, podczas gdy w gospodarstwach uprawiających pszenicę i kukurydzę był niższy odpowiednio o 29,4 i 47,5%. Uprawa
jęczmienia cechowała się także najniższym kosztem produkcji 1 dt ziarna (46 zł).
6 Koszt pracy własnej oszacowano oddzielnie dla każdego roku badań i każdego ze zbóż jako
iloczyn nakładów pracy własnej (w godz.) poniesionych na uprawę i obliczonej dla poszczególnych
lat badań parytetowej stawki opłaty pracy. Stawkę tę obliczono na podstawie danych GUS o wynagrodzeniach w całej gospodarce narodowej. W 2018 roku wynosiła ona 17,32 zł/godz., w 2019 roku
– 18,58 zł/godz., a na 2020 rok oszacowano ją wstępnie na poziomie 19,12 zł/godz.
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Był to w znacznym stopniu efekt najniższych kosztów ogółem uprawy tego
zboża. Obliczono, że koszt produkcji 1 dt ziarna kukurydzy był wyższy niż w przypadku jęczmienia o 2 zł, a pszenicy o 8 zł. Rozpatrując natomiast opłacalność
produkcji badanych zbóż, mierzoną wskaźnikiem opłacalności, należy również zauważyć przewagę jęczmienia nad pozostałymi zbożami. Wskaźnik opłacalności wynosił w tym przypadku 140,8% i w odniesieniu do analogicznego wyniku z uprawy
pszenicy i kukurydzy był wyższy odpowiednio o 7,7 i 14,3 p.p. (tabela 2 i 3).
Tabela 4
Wskaźniki charakteryzujące produkcję wybranych zbóż średnio w latach
2018-2020 (w grupach gospodarstw uczestniczących w badaniach)
Wyszczególnienie
Plon ziarna [dt] na 100 zł środków trwałych

Pszenica
ozima

Jęczmień
jary

Kukurydza
na ziarno

0,61

0,47

0,91

Plon ziarna [dt] na nakłady pracy ogółem [godz.]

7,02

6,64

7,98

Dochód z działalności [zł] na 100 zł kosztów ogółem

58,62

83,02

43,61

700

445

856

Koszt NPK [zł] na 1 ha uprawy
Zużycie NPK [kg] na 1 ha uprawy

253

163

336

24,31

27,47

31,13

Zawartość białka [kg] w ziarnie zebranym z 1 ha uprawy

741

496

948

Zawartość tłuszczu [kg] w ziarnie zebranym z 1 ha uprawy

102

83

431

Łączny koszt produkcji [zł] (koszt ogółem + koszt pracy własnej) 1 kg
białka i tłuszczu (razem) zawartego w ziarnie zebranym z 1 ha uprawy

4,12

3,74

3,77

Przeciętna efektywność nawożenia brutto [kg]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.

W następnej kolejności rozpatrywano wskaźniki efektywności środowiskowej.
Badania wykazały, że najwyższy koszt nawozów mineralnych ogółem poniesiono
na uprawę kukurydzy, a najniższy – na uprawę jęczmienia (tabela 2 i 3). Wynikało
to głównie z zastosowanej dawki NPK. Różnica między jej skrajnymi wielkościami
pomiędzy tymi zbożami była 2,1-krotna. Przełożyło się to na różnicę w koszcie NPK.
Najwyższy jego poziom stwierdzono w przypadku kukurydzy. Wynosił on 856 zł/ha
i był wyższy niż przy uprawie jęczmienia i pszenicy odpowiednio o 92,4 i 22,3%. Biorąc zaś pod uwagę wskaźnik przeciętnej efektywności nawożenia ustalono, że najwyższy wystąpił przy uprawie kukurydzy na ziarno. Zatem relatywnie wysokie zużycie
NPK było w tym przypadku uzasadnione. Wskaźnik ten przyjął również względnie
wysoką wielkość w przypadku uprawy jęczmienia jarego. Natomiast najniższy jego
poziom dotyczył pszenicy, stosunkowo wysokie nawożenie tego zboża nie przełożyło
się na wielkość plonu uzyskanego z jego uprawy.
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Wykres 3
Efektywność produkcji pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i kukurydzy
uprawianej na ziarno średnio w latach 2018-2020 (punkty według PWWD7)

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Pszenica ozima
Kukurydza na ziarno

Jęczmień jary
847
646

300
88

0

Wskaźniki
efektywności
technicznej

246

300
92

75

38

180

292

278

60 100

Wskaźniki
Wskaźniki
Wskaźniki
efektywności efektywności efektywności
ekonomicznej środowiskowej gospodarczej
ziarna

Skumulowany
wskaźnik
względnej
dobroci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu AGROKOSZTY.

Podejmując się oceny efektywności gospodarczej ziarna wybranych do badań
zbóż, skorzystano z tabel składu chemicznego pasz opracowanych przez Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie (Tabele składu…, 2010). Z obliczeń wynika,
że zawartość objętych badaniami składników pokarmowych (białka i tłuszczu)
w ziarnie kukurydzy zebranym z 1 ha uprawy jest wyraźnie większa niż w ziarnie
pozostałych zbóż. Średnio w latach 2018-2020 ilość białka w ziarnie kukurydzy była
wyższa o 91,1% niż w ziarnie jęczmienia i o 27,9% w odniesieniu do pszenicy. Natomiast zawartość tłuszczu była w nim wyższa 5,2-krotnie w porównaniu z jęczmieniem i 4,2-krotnie w porównaniu z pszenicą. Mimo to, najniższy koszt produkcji
1 kg białka i tłuszczu (łącznie) stwierdzono w przypadku jęczmienia, a najwyższy –
w przypadku pszenicy. Ostatecznie jednak, pod względem efektywności gospodarczej, ziarno kukurydzy miało znaczną przewagę nad ziarnami dwóch pozostałych
zbóż.
Przy wykorzystaniu skumulowanego wskaźnika względnej dobroci ustalono finalnie, że najwyższą efektywność produkcji (ogółem) – 847 pkt. na 1200 możliwych,
osiągnięto w przypadku kukurydzy uprawianej na ziarno. Miała na to wpływ przewaga tego zboża pod względem efektywności technicznej jego produkcji oraz efektywności gospodarczej wyprodukowanego ziarna (wykres 3). Na drugim miejscu
7 Punktowy Wskaźnik Względnej Dobroci.

Efektywność produkcji wybranych zbóż w Polsce w latach 2018-2020

21

uplasował się jęczmień jary uzyskując łącznie 646 pkt. Jego uprawa wyróżniła się
bowiem najwyższą efektywnością ekonomiczną i środowiskową. Natomiast trzecie
miejsce zajęła pszenica uzyskując zaledwie 278 pkt. Wpływ na to miała m.in. najniższa w tym przypadku wielkość wskaźnika efektywności środowiskowej produkcji
oraz efektywności gospodarczej ziarna.

4. Podsumowanie
Średnio w latach 2018-2020 spośród trzech wybranych do badań zbóż: pszenicy
ozimej, jęczmienia jarego i kukurydzy uprawianej na ziarno najwyższy dochód
z działalności uzyskano z uprawy kukurydzy, a najniższy – z uprawy jęczmienia.
Zadecydował o tym poziom plonu ziarna tych roślin, wynikający w głównej mierze z ich morfologii oraz warunków agrometeorologicznych. Także jednoczesna
ocena efektywności technicznej, ekonomicznej i środowiskowej produkcji badanych zbóż oraz efektywności gospodarczej ich ziarna – przeprowadzona przy wykorzystaniu skumulowanego wskaźnika względnej dobroci – wykazała przewagę
kukurydzy nad pozostałymi zbożami. Drugą pozycję pod tym względem zajął
jęczmień, a trzecią – pszenica.
Analiza wykazała zatem, że średnio w latach badań zarówno uprawa kukurydzy na sprzedaż, jak i na paszę dla własnych zwierząt przynosiła większe korzyści
niż uprawa dwóch pozostałych zbóż. Pierwszym powodem tego stanu rzeczy był
– jak już nadmieniono – najwyższy dochód z działalności, drugim – najwyższa
efektywność produkcji (ogółem), a zwłaszcza efektywność gospodarcza ziarna.
Nie dziwi więc fakt, iż krajowy areał uprawy tego zboża stopniowo się zwiększa.
Należy dodać, iż według ekspertów IERiGŻ-PIB, pomimo rekordowych zbiorów
w 2020 roku całkowita podaż zbóż w sezonie 2020/2021 może wzrosnąć tylko
o 1%. Warto więc rozważyć ich uprawę w kolejnych latach, między innymi w obliczu sukcesywnie zwiększającej się produkcji drobiu rzeźnego i wzrastającego popytu na ziarno ze strony jego producentów.
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KIERUNKI AKTYWNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Barbara Chmielewska1
Abstrakt: W artykule omówiono wkład kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW) w poprawę poziomu życia na wsi w województwie mazowieckim. Zawarto
w nim informacje ogólne na temat KGW, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych
wśród KGW oraz studium przypadków. KGW wnoszą znaczący wkład w społeczny rozwój wsi. Mają szczególną zasługę w działaniach na rzecz aktywizacji społecznej, integracji międzypokoleniowej, wprowadzania innowacji na wsi, doradzania mieszkankom wsi
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi, podtrzymania tradycji kulturowych, folklorystycznych, upowszechniania wyrobów rękodzielniczych oraz
propagowania agroturystyki.
Słowa kluczowe: poziom życia, wieś, koła gospodyń wiejskich

THE ACTIVITY OF THE RURAL HOUSEWIVIES'CLUBS
ON THE EXAMPLE OF THE MASOVIAN VOIVODESHIP
Barbara Chmielewska1
Abstract: The article discusses the contribution of women associated in Rural Housewives
Associations (KGW) of the Masovian voivodeship to improving the standard of living in
the countryside. It contains general information on KGW, the results of surveys performed among KGW and case studies. KGW make a significant contribution to the social
development of the countryside. They have a special merit in activities for social activation, intergenerational integration, introducing innovations in the countryside, advising
women farmers on running a household, taking care of children, maintaining cultural and
folklore traditions, promoting handicraft products and promoting of agritourism.
Keywords: standard of living, country, rural housewives’ club
1 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
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1. Wstęp
Znaczący wkład w pozytywne przemiany społeczne na wsi, w dużym stopniu,
wnoszą Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), które mają ponad 100-letnią tradycję.
Obok kółek rolniczych i ochotniczej straży pożarnej, są jedną z organizacji najbardziej rozpowszechnioną, trwałą i nieprzerwanie aktywną na obszarach wiejskich.
Praca kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich przetrwała różne okresy
gospodarcze i polityczne, zachowała kulturę i tradycję narodową oraz uczyła i uczy
nadal patriotyzmu, godności osobistej i jedności społecznej. Koła Gospodyń Wiejskich mają szczególną zasługę w działaniach na rzecz poprawy poziomu życia na
wsi poprzez wprowadzanie innowacji na obszarach wiejskich, doradzania mieszkankom wsi w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi, podtrzymania tradycji kulturowych, folklorystycznych wsi oraz propagowania agroturystyki i upowszechniania wyrobów rękodzielniczych. Dzięki temu rośnie atrakcyjność wsi jako miejsca wypoczynku. Turyści coraz częściej poszukują
miejsc z dala od zatłoczonych, popularnych szlaków turystycznych. Kierują się
także chęcią poznania autentycznego dziedzictwa polskiej wsi, czemu pomaga
upowszechnianie systemów informatyzacji i cyfryzacji.
Poziom życia definiowany jest jako stopień zaspokojenia potrzeb materialnych
i niematerialnych, tzn. spełnienie standardów lub realizacji wartości: biologicznych, psychologicznych, społecznych, politycznych, kulturalnych, ekonomicznych i ekologicznych jednostek, rodzin i zbiorowości. Poziom życia charakteryzują głównie: sytuacja dochodowa gospodarstw domowych oraz sposób i standard
zaspokajanych potrzeb (m.in. z zakresu wyżywienia, warunków mieszkaniowych,
wyposażenia mieszkań, dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
kształcenia dzieci, uczestnictwa w kulturze i wypoczynku oraz rynku pracy, korzystania z pomocy społecznej, usług, systemu ochrony zdrowia). Uwzględniane są także zakres ubóstwa i wykluczenia społecznego. Każdy z wymienionych
czynników ma swój wymiar obiektywny, ale zarazem opisywany jest w kategoriach subiektywnych. W ostatnich latach zaznacza się tendencja do przypisywania
większej roli wskaźnikom subiektywnym; tym samym wzrasta znaczenie kapitału
ludzkiego. Miary subiektywne powinny być jednak stosowane obok, a nie zamiast
wskaźników obiektywnych. Dopiero łączne podejście pozwala na rzetelny i pełny
opis zjawiska (Diagnoza Społeczna, 2015).
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „kapitał ludzki” to umiejętności
pojedynczych ludzi, ich stan zdrowia, wykształcenie, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputerów, przygotowanie zawodowe, zdolność do
kooperacji, do współdziałania, do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, gotowość do kontaktów i związana z tym elastyczność względem różnych kultur
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i stylów życia (Kryk, 2010). To także doświadczenie i kultura organizacji, co ma
znaczenie dla społecznego rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych.
Znaczenie wiedzy, skumulowanej w zasobach ludzkich, podkreśla wielu badaczy, na czele z A. Smithem (szkockim filozofem i myślicielem), który twierdził, że
jednym z głównych elementów kapitału trwałego, poza maszynami, narzędziami
i budynkami o charakterze użytkowym są kwalifikacje, będące składową zasobów
bezpieczeństwa (Smith, 1954). W rozwiniętych państwach członkowskich Unii Europejskiej zmiany jakie mają miejsce na wsi wykazują znaczną różnorodność. Oddalone od miast wyludniają się, zaś zlokalizowane wokół miast znajdują się pod rosnącą presją urbanizacji. Malejąca żywotność i niekontrolowana urbanizacja obszarów wiejskich staje się rzeczywistością także w Polsce (Zegar i Chmielewska, 2015).
W zaleceniach UE wskazuje się na potrzebę wykorzystania w jak najbardziej
szerokim zakresie funduszy z programów unijnych w celu tworzenia miejsc pracy i innowacji na obszarach wiejskich. UE zaleca inwestowanie w kapitał ludzki,
w nowe, korzystne dla wszystkich sposoby świadczenia usług społecznych i środowiskowych, a szczególnie większą aktywizację mieszkańców wsi, w tym kobiet.
Kobiety bowiem, zostając na wsi istotnie przyczyniają się do poprawy poziomu
życia i ograniczania wyludniania się obszarów wiejskich. Wnoszą bowiem prawdziwą wartość dodaną w działalność prowadzoną na obszarach wiejskich poprzez
aktywne angażowanie się m.in. w przedsiębiorczość, przetwórstwo rolno-spożywcze, turystykę, agroturystykę, świadczenie innych usług, m.in. opiekuńczych, wynikających z trendu starzenia się populacji (Rezolucja PE, 2017).

2. Cel, metoda i materiał empiryczny
Celem artykułu jest przedstawienie wkładu kobiet działających w Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW) w poprawę poziomu życia na wsi, zwłaszcza wkładu w społeczny rozwój wsi. Podjęcie tematyki aktywności społecznej kobiet na wsi może
przyczynić się do poszerzenia wiedzy o zmianach społecznych i infrastrukturalnych
na wsi, które następowały m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu Kół Gospodyń
Wiejskich. Efektem ich działalności może być m.in. utrzymanie żywotności na
obszarach wiejskich oraz konwergencja wsi względem miast.
Podstawowy materiał empiryczny stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród Kół Gospodyń Wiejskich w województwie mazowieckim,
pochodzące z ekspertyzy pt.: Wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim 2. Badania opisane w eks2 Wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w woje-

wództwie mazowieckim. (2020). [poz. 11].
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pertyzie zostały przeprowadzone w 2020 roku przez Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego (MHPRL) przy współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej-PIB (IERiGŻ-PIB). Zastosowana została ankietowa
metoda badawcza oraz technika jednorazowej obserwacji. Próba badawcza stanowiła 100 jednostek (KGW) w województwie mazowieckim. Ze względu na pandemię Covid-19 ankiety były przesłane drogą elektroniczną do tych Kół, które
ją udostępniły. Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich w województwie mazowieckim
pozyskano od ARiMR. Z przedstawicielkami kilku Kół, z ich inicjatywy, przeprowadzono dłuższe rozmowy telefoniczne. Stało się to podstawą opracowania
siedmiu studium przypadków. Są one nie tylko źródłem bardziej szczegółowych
informacji o efektach pracy Kół ale przede wszystkim wnoszą ideę troski o dobro
człowieka i dobro wspólne (Wkład organizacji pozarządowych..., 2020). W artykule zastosowano metodę opisową. Materiał empiryczny stanowiły także doniesienia literaturowe.

3. Krótka historia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce
Pierwsze koło gospodyń pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” powstało w 1866
roku w Piasecznie k/Gniewa na Pomorzu, a pierwsze o nazwie Koło Gospodyń
Wiejskich (nazwa która obowiązuje do dziś), założyła Filipina Płaskowicka w Janisławicach w woj. łódzkim w 1877 roku (http://kolkarol-nicze.eu …, 2020).
Przed 2018 rokiem Koła Gospodyń Wiejskich działały na podstawie ustawy
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych przez siebie
regulaminów3. W Ustawie tej wskazano m.in., że „(…) rolnicy indywidualni
i członkowie ich rodzin oraz inne osoby związane bezpośrednio charakterem swej
pracy z rolnictwem mogą zrzeszać się dobrowolnie, na zasadach ustalonych w niniejszej ustawie” oraz że organizacje m.in. „troszczą się o wysoką rangę zawodu
rolnika, a także o poprawę warunków życia i pracy ludności wiejskiej, uczestniczą w kształtowaniu i realizacji polityki państwa na rzecz postępu gospodarczego,
społecznego, socjalnego oraz kulturalnego i oświatowego wsi” (…). „Społeczno-zawodowe organizacje rolników (…) działają poprzez ustalone w uchwalanych
przez siebie statutach i wybierane w sposób demokratyczny organy, a także określają w sposób samodzielny, w ramach obowiązujących przepisów prawa, zakres
i formy swojej działalności”. Koła gospodyń wiejskich były tworzone jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych i posiadały swoją reprezentację we wszystkich ich statutowych organach. We wsiach, w których nie działały
3 Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U.
1982 Nr 32 poz. 217; tekst ogłoszony dnia 11.10.1982 r.; akt posiada tekst jednolity; opracowano na
podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 491).
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kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich tworzono jako samodzielne jednostki
i w takim wypadku mogły posiadać osobowość prawną. Istniała także możliwość
powołania koła gospodyń wiejskich w formie stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowanego (Borkowski i Gurnicz 1978; Ustawa z dn. 8.10.1982).
W 2018 r. została uchwalona ustawa o kołach gospodyń wiejskich4. Ustawa ta
określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich,
tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koło ma osobowość prawną i podlega wpisowi
do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wpisu dokonuje Prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło działa na podstawie statutu. Na
terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło (Ustawa z dnia 9.11.2018). „Do
dnia 31 grudnia 2018 r., do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, zostało wpisane ogółem 5043 koła, w tym: 2944 organizacje utworzone na podstawie
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich oraz 2099 kół, które
działały przed wejściem w życie ww. ustawy” (Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi [Znak sprawy: SSD.dws.071.13.219]).
Obecnie Koła Gospodyń Wiejskich prowadzą działalność jako „zarejestrowane” i „niezarejestrowane”. Wszystkie reprezentują interesy wsi i działają na rzecz
poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich. Program działalności
KGW wynika głównie z potrzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa.
Jest on stale dostosowywany do zmieniających się warunków i koncentruje się on
na pięciu obszarach działania, które dotyczą:
 pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży;
 działania na rzecz ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin
wiejskich, poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, podnoszenie stanu sanitarnego obejść gospodarskich, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym;
 rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych
form walki z bezrobociem, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu,
wielofunkcyjnego rozwoju wsi, pozyskiwania dotacji w ramach programów
pomocowych dla rolnictwa;
 racjonalizowania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji
rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety;
 zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.
4 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018, poz. 2202; tekst

ujednolicony, data ogłoszenia: 28.11.2018 r.; data wejścia w życie: 29.11.2018 r., Kancelaria Sejmu).
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Działalność Kół Gospodyń Wiejskich prowadzona jest we wsiach i gminach
w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami
pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo. Duże znaczenie ma wieloletnia i trwała współpraca z Kościołem katolickim. Wszystkie święta
kościelne, dożynki parafialne, gminne czy wojewódzkie, odpusty i inne uroczystości, najczęściej organizowane są z wydatną pomocą kobiet z Kół Gospodyń
Wiejskich. Kobiety z KGW dekorują trasy procesji, przygotowują regionalne potrawy na pokazach świątecznych stołów, a na tradycyjne uroczystości dożynkowe
przygotowują piękne wieńce dożynkowe. Wykazują przy tym wiele inwencji i zapału, aby z roku na rok zaprezentować piękniejszy wieniec dożynkowy. Członkinie
Kół Gospodyń Wiejskich są często współorganizatorkami pielgrzymek krajowych
i zagranicznych oraz parafialnych konkursów, wystaw i akcji charytatywnych
(Projekt „Między wieńcem a zumbą...”, 2014).
W ostatnich latach nastąpił wzrost aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. Coraz częściej zakładane są nowe lub reaktywowane stare Koła. Kobiety wiejskie czynią to, gdyż zauważają dorobek kulturowy i społeczny swoich matek i babć oraz
mają na uwadze zwiększone możliwości odnowy wsi i aktywizacji społeczeństwa
wiejskiego. Koła Gospodyń Wiejskich wnoszą duży wkład w poprawę warunków
życia na wsi, a przede wszystkim w społeczny rozwój wsi oraz w aktywizację lokalnej społeczności.

4. Wkład Kół Gospodyń Wiejskich w przemiany poziomu życia na wsi
W badaniu ankietowym skupiono się głównie na pokazaniu wkładu Kół Gospodyń Wiejskich w przemiany poziomu życia na wsi i przemiany mentalności jej
mieszkańców. W ankiecie zostały zawarte następujące pytania: czy (jeśli tak, to
jakie) działania podejmowało Koło na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności,
w zakresie pomocy społecznej oraz na rzecz poprawy infrastruktury technicznej.
W próbie badawczej zostały wyróżnione dwie grupy Kół:
– jedną stanowią Koła zarejestrowane w ARiMR. Są to koła założone w ramach ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2018 roku. Są to zarówno koła
nowopowstałe w latach 2018-2020, jak i powstałe przed 2018 rokiem;
– drugą ‒ Koła niezarejestrowane w ARiMR. Są to głównie koła z dłuższym stażem działalności, które były aktywne, zwłaszcza w okresie lat 80 i 90. XX wieku.
W odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym odnotowano zróżnicowanie preferencji celów. Dla Kół niezarejestrowanych, czyli Kół
zazwyczaj o dłuższym stażu funkcjonowania priorytetami, zwłaszcza w okresie ich
początkowych lat działania, były kwestie infrastrukturalne. Wskazuje na to stosun-
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kowo duże zróżnicowanie odsetka Kół, które wskazały na następujące działania
w zakresie infrastruktury drogowej (67% Koła niezarejestrowane wobec 15% Koła
zarejestrowane). Analogicznie: infrastruktura wodociągowa (25% wobec 5%), infrastruktura komunikacyjna (75% wobec 10%) oraz gazyfikacja (67% wobec 10%).
Duże różnice występują także w inicjatywach edukacyjnych – 92% Kół niezarejestrowanych wskazało, że organizowało kursy gotowania, przygotowywania przetworów i prawidłowego żywienia, podczas gdy Koła zarejestrowane znacznie mniej,
gdyż 32%. Najmniejsze różnice odnotowano w takich kierunkach aktywności, jak
udział w innych imprezach kulturalnych (96% wobec 86%), w dożynkach (97%
wobec 65%) oraz w zakresie integracji mieszkańców (83% wobec 65%). Natomiast
przewaga Kół zarejestrowanych w stosunku do Kół niezarejestrowanych ujawniła
się w działaniach na rzecz np. kursów komputerowych (10% wobec 2%) oraz udzielania pomocy lub składania samodzielnie wniosków o dotacje unijne (60% wobec
17%). Powyższe przykłady pokazują, że Koła Gospodyń Wiejskich podejmowały
działania adekwatne do lokalnych potrzeb. Gdy na wsi był to okres niedorozwoju
infrastruktury technicznej wspierały jej rozwój. Obecnie większą wagę przywiązują do działań o charakterze społecznym. Promują integrację międzypokoleniową,
nowe formy spędzania wolnego czasu, większą aktywność turystyczną oraz programy senioralne. Pewna odmienność priorytetów i zainteresowań Kół związana
jest z przemianami jakie zachodziły na obszarach wiejskich w ostatnich dekadach.
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Wybrane inicjatywy i działania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich
(w okresie ich aktywności) w województwie mazowieckim na rzecz poprawy
poziomu życia mieszkańców wsi
Koła Gospodyń Wiejskich
Przykłady działalności i inicjatyw

niezarejestrowane*

zarejestrowane*

[%]
Udział w dożynkach

97

65

Inne uroczystości (w tym patriotyczne)

90

35

Udział w imprezach kulturalnych

96

85

Udział w wycieczkach, w tym w pielgrzymkach

75

60

Udział w uroczystościach samorządowych

75

55

Kultywowanie tradycji ludowych zespołów wokalnych

65

43

Imprezy okolicznościowe

71

42

Kursy gotowania, przygotowania przetworów, prawidłowego żywienia

92

32

Kursy kroju i szycia

50

5

Kursy nakrycia do stołu, florystyczne, kosmetyczne

50

25
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Koła Gospodyń Wiejskich
Przykłady działalności i inicjatyw

niezarejestrowane*

zarejestrowane*

[%]
Kursy obsługi komputerów

2

10

Integracja mieszkańców

83

65

Lepszy dostęp do opieki zdrowotnej

75

9

Organizowanie pomocy dla rodzin o niskich zarobkach

56

10

Poprawa dostępu do placówek kultury

58

50

Szkolenia o szkodliwości narkotyków i alkoholu

42

10

Pomoc w organizowaniu opieki dla dzieci i osób starszych

33

14

Wsparcie z powodu klęsk żywiołowych

32

8

Infrastruktura drogowa

67

15

Infrastruktura wodociągowa

25

5

Infrastruktura komunikacyjna (m.in. autobusowa)

75

10

Gazyfikacja

67

10

Zorganizowanie miejsca spotkań (świetlicy)

83

55

Pomoc w pozyskaniu dodatkowego zarobkowania

5

10

Pomoc w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

20

18

Pomoc lub składanie wniosków o dotacje unijne

17

60

* Koła „niezarejestrowane” są to koła, które nie są zarejestrowane w ARiMR. Koła „zarejestrowane” są to koła, które
zarejestrowały się w ARiMR w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ekspertyzie pt.: „Wkład
organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim.”

5. Studium przypadków


Koło Gospodyń „Mniej lub Bardziej Wiejskich”

Wieś: Wólka Kozodawska, gmina: Piaseczno, powiat: piaseczyński.
Rok powstania: 2011.
Liczba członkiń: na początku było 8 osób, liczba szybko rosła, od 12 do 30 pań,
obecnie jest stała grupa 12 kobiet. Koło nie jest zarejestrowane w ARiMR w ramach ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2018 roku.
Przewodnicząca – pani Ewa Kieres-Wójcik.
Koło jest grupą nieformalną. Głównym jego celem jest integracja oraz udzielanie wzajemnego wsparcia emocjonalnego i społecznego członkiniom oraz szerszej społeczności wsi. Koło organizuje doroczne bale sylwestrowe i karnawałowe,
dyskoteki i wieczory filmowe, które przyczyniły się do międzypokoleniowej in-
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tegracji mieszkańców wsi. Dzięki integracji mieszkańcy zaczęli wzajemnie sobie
pomagać. Działalność Koła scaliła i zjednoczyła wieś społecznie, co przyczyniło
się do poprawy jakości życia społeczności wiejskiej.
KGW uczestniczy w corocznym Jarmarku Piaseczyńskim, oferując swoje produkty, tj. ciasta, pierogi i wyroby artystyczne. Dba o kultywowanie wiejskich tradycji takich jak m.in. „topienie Marzanny” na wiosnę. Istotą działalności Koła jest
wspólne spotkanie przy kawie czy herbacie połączone z konkretnym tematem, jak
np.: przepisy na pieczenie chleba, przyrządzanie dań z sushi, nauka kroju i szycia, nauka tańca zumba, techniki makijażu, pomoc prawna, itp. Panie prowadzą
wzajemną wymianę ubrań, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów
dekoracyjnych wystroju wnętrz. Pomagają w zorganizowaniu okolicznościowych
imprez, jak m.in. wesela, chrzty, becikowe, komunie, itp. Pomagają także w zorganizowaniu domowej opieki nad małymi dziećmi. Głównym zadaniem Koła jest
przeciwdziałanie samotności wśród mieszkańców, zwłaszcza starszych wiekiem,
daje im elementarną siłę do życia.


Koło Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Babki”

Rok powstania: 2018.
Liczba członkiń: 13 osób – od założenia i obecnie. KGW zarejestrowane w ramach ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2018 r.
Wieś: Kocerany (najstarsze odnalezione wzmianki o wsi Kocerany pochodzą
z 1428 r.); gmina: Pniewy, powiat: grójecki.
Kontakt: Aneta Horst, sołtys wsi Kocerany. Pani Aneta Horst jest sołtysem
Koceran od 2015 r. i od samego początku systematycznie dążyła do poprawy
infrastruktury drogowej na wsi i w okolicy. Dzięki Jej staraniom ustalono nazewnictwo ulic w tej wsi, jako pierwszej wsi w gminie Pniewy.
Koło zostało zrzeszone w ramach ustawy, głównie w celu uzyskania osobowości
prawnej, aby pozyskiwać środki finansowe krajowe (m.in. Koło otrzymuje wsparcie z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu) i unijne. Koło pozyskuje również
środki we własnym zakresie, tj. organizuje pikniki i sprzedaje swoje wyroby, np.
pierogi, ciasta lub dekoracje świąteczne. Koło dzięki środkom z Fundacji Orlen
wybudowało na działce odzyskanej z zasobów gminy, plac zabaw dla dzieci. Zawiązała się też wspólnota mieszkańców, która podjęła decyzję o budowie altany.
Na długiej liście aktywności KGW podejmowanej w celu poprawy poziomu
życia mieszkańców wsi są m.in.:
– boisko dla dzieci,
– rajd rowerowy, zakończony wspólnym ogniskiem (przy współpracy ze Stowarzyszeniem WARKA, z którym Koło ściśle współpracuje),
– organizacja pikniku pt.: „Tworzymy historię”,
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– wystawa zdjęć pt.: „Wehikuł czasu”, w tym wystawa zdjęć archiwalnych pt.:
„Wieś dawniej i dziś, zorganizowana w celu pokazania młodemu pokoleniu
historii regionu i rodzimej wsi,
– w czasie Świąt Bożego Narodzenia akcja dla dzieci – „Malowanie bąbek”,
– wycieczka dla dzieci do Parku Rozrywki ‒ Sady Klemensa, gdzie zabawa
idzie w parze z ekoedukacją,
– inicjatywy na rzecz ekologii, jak m.in. „korkozbieracz”, stojak na rowery
oraz akcje sprzątania miejscowości i sadzenia drzewek.
KGW corocznie uświetnia gminne dożynki. Z okazji Święta Niepodległości
zorganizowano patriotyczny Bieg Niepodległości. Na pozyskanym z zasobów
gminy terenie nazywanym „Osieczek” organizuje doroczną Noc Świętojańską
(przy tym grill z kiełbaskami).
Koło „Dziarskie Babki” działa prężnie także w akcjach charytatywnych. Są to
m.in.: zbiórka funduszy (panie piekły ciasta i sprzedawały je na pikniku) na pomoc dla niepełnosprawnej, chorej dziewczynki; udział w akcji „Paka dla niemowlaka; zorganizowanie 27 dawców szpiku z terenu powiatu grójeckiego (w Grójcu
ustawiono namiot dla dawców).
Zdaniem pani prezes koło „Dziarskie Babki” angażuje się głównie w działalność społeczną i edukacyjną. Planuje zorganizowanie kursów nauki języków obcych oraz obsługi programów komputerowych (głównie dla dzieci), a także wieczorem zajęcia z aerobiku dla pań.
Koło uczestniczy w dorocznym pikniku, zorganizowanym przy okazji Święta
Jabłka w Warce. Koło otrzymuje wsparcie ze strony powiatu grójeckiego i z sukcesem pełni funkcję integracyjną.
Koło Gospodyń Wiejskich „Tarczyńskie Perełki”
Rok powstania: 2018.
Liczba członkiń: 16 osób KGW zrzeszone w ramach ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2018 roku.
Wieś: Kawęczyn, gmina: Tarczyn, powiat: piaseczyński.
Kontakt: Roksana Kotańska, sołtys wsi Kawęczyn. Pani Roksana Kotańska
pełni funkcję sołtysa od 2015 r. i już wtedy działała na rzecz tej wsi, pełniąc
inne odpowiedzialne funkcje.
Dzięki staraniom obecnej pani sołtys, wieś została całkowicie zelektryfikowana. Utwardzono też wszystkie drogi. Utworzono nowe drogi w miejscach, gdzie
ich najbardziej brakowało. Zadbano o dodatkowe oświetlenie dróg tam, gdzie
było to niezbędne, np. przy drodze powiatowej. Zadbano też o dodatkową sygnalizację świetlną na terenie wsi. Obecnie prowadzone są starania o rozpoczęcie
budowy systemu gazyfikacji wsi.



Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich ...

33

KGW „Tarczyńskie Perełki” angażuje się w działania charytatywne, jak np.
udział w zbieraniu funduszy na bardzo drogi, zagraniczny lek dla chorej dziewczynki, w ramach warszawskiej akcji „Pomoc dla Tosi”. Zorganizowało też szycie
maseczek ochronnych dla wszystkich mieszkańców wsi Kawęczyn. Koło bierze
udział w okolicznościowych akcjach artystycznych, np. ozdabianie jajek wielkanocnych czy aranżacja stroików bożonarodzeniowych. Koło współpracuje z księdzem proboszczem, m.in. przy organizacji dożynek oraz pikniku na terenie plebani, będącego przykładem międzypokoleniowej integracji.
Koło Gospodyń Wiejskich „Tarczyńskie Perełki” bierze aktywny udział w lokalnych imprezach: „Święto Jabłka” w Warce oraz „Owocobranie Tarczyńskie”
w Tarczynie. Organizuje wówczas stanowisko ze swoimi wyrobami, tj. wypiekami,
pierogami i dekoracjami artystycznymi.
Koło prowadzi także spotkania tematyczne dotyczące przygotowania tradycyjnych potraw kulinarnych (pieczenie chleba, przyrządzanie żuru, smażenie placków ziemniaczanych), a także na temat dofinansowania do wymiany pieców na
ekologiczne, zakładania fotowoltaiki czy segregacji śmieci.
Sołtys oraz KGW angażują się w pomoc społeczną indywidualnym osobom,
np. niepełnosprawnej mieszkance zorganizowano pomoc w uzyskaniu dofinansowania z PCPR w Piasecznie w ramach likwidacji barier architektonicznych. Ponadto pani sołtys stanowi rodzinę zastępczą na ternie powiatu piaseczyńskiego.
Jako rodzina zastępcza uczestniczy w psychologicznych warsztatach umiejętności
wychowawczych, organizowanych przez PCPR w Piasecznie. Materiały edukacyjne, otrzymywane na tych szkoleniach pani sołtys powiela we własnym zakresie
i przekazuje innym matkom – członkiniom Koła.
Siłą i misją KGW „Tarczyńskie Perełki” jest szeroko rozumiana aktywizacja
i mobilizacja mieszkańców wsi i gminy do wspólnego działania. Istotą działalności Koła jest poczucie wspólnoty i okazywanie wzajemnej pomocy.
„Loża Czarnych Lasek” Koło Gospodyń Wiejskich Czarnego Lasu
Rok powstania: 2015. Koło posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane
w ARiMR. Koło ma swoją stronę internetową.
Wieś: Czarny Las, gmina: Grodzisk Mazowiecki, powiat: grodziski.
Prezesem „Loży Czarnych Lasek” jest pani Ewa Błońska ‒ pierwsza kobieta
sołtys Czarnego Lasu, pełni tę funkcję od 2003 roku.
Koło Gospodyń Wiejskich Czarnego Lasu jako jedyne z regionu warszawskiego zdobyło Srebrny Kłos w konkursie Jubileuszowym „150 na bis!”, zorganizowanym przez KGW.
Podczas spotkań „Loży Czarnych Lasek” powstaje wiele nowych inicjatyw.
Organizowane są kursy kulinarne, w tym kuchni słowiańskiej lub dań różnych
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kultur. Przez cały rok istnieje kącik rzemiosła artystycznego obejmującego decoupage oraz robienie bombek choinkowych, lampionów, jaj faberge i innych przedmiotów z korali, szkiełek, cekinów, wstążek itp. Panie malują też obrazy, wykonują ozdoby z papieru i gliny. Działalność Koła obejmuje wiele form aktywności
o charakterze społecznym, kulturalnym, gospodarczym, edukacyjnym, ekologicznym, turystycznym i sportowym. Więcej na temat tego Koła można dowiedzieć
się z książki pt. „Od Czarnolesia do Czarnego Lasu czyli o powstaniu tożsamości
lokalnej”, której autorami są: Ewa Błońska (red.), Tadeusz Jan Murzyn, Artur Obidziński (red.). Wydawca: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Druk książki
został sfinansowany ze środków Gminy Grodzisk Mazowiecki. Czarny Las, 2020 r.
Koło Gospodyń Wiejskich w Złotokłosie
Rok powstania: 1986.
Wieś: Złotokłos, gmina: Piaseczno, powiat: piaseczyński.
Liczba członkiń – 25 osób, ale stale aktywnych – 16 osób.
Kontakt: Teresa Witkowska – przewodnicząca (przez 25 lat pełniła funkcję
sołtysa), Barbara Białkowska – wiceprzewodnicząca. Koło nie jest zarejestrowane w ramach ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2018 roku.
Koło najpierw skupiało się na działaniach mających na celu poprawę infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, gdyż taka była pilna potrzeba. Dzięki aktywności i determinacji pań z KGW, zwłaszcza przewodniczącej pani Teresie
Witkowskiej, pełniącej jednocześnie funkcję sołtysa, zostały zrealizowane w Złotokłosie następujące inwestycje: gazyfikacja, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie
i utwardzenie nawierzchni ulic, połączenie autobusowe i przystanek, nowa centrala telefoniczna, chodniki, poczta, szkoła. „Całe życie o coś walczymy” – puentuje wyliczanie bogatej gamy osiągnięć pani Barbara Białkowska i dodaje, że teraz
działają na rzecz ograniczania niekontrolowanej urbanizacji Złotokłosu. Koło Gospodyń Wiejskich w Złotokłosie od początku istnienia promowało kulturę i folklor
wiejski oraz ukierunkowane było na pracę charytatywną i edukacyjną. Członkinie
koła utworzyły ludowy zespół artystyczny, który nadal funkcjonuje i rozwija się.
Zespół aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych (święto
wojska polskiego, święto niepodległości) i świętach kościelnych (odpust, dożynki).
Organizują koncerty dla mieszkańców własnej wsi, gminy, powiatu i poza nimi.
Organizują także spotkania dla szczególnych grup, w szczególnym czasie, jak m.in.
kolędowe spotkania dla seniorów, dla kombatantów, dla osób z niepełnosprawnościami. Biorą udział w festiwalach (jak np. na festiwalu w Kazimierzu) oraz innych
konkursach jak gala piosenki biesiadnej czy przegląd zespołów folklorystycznych.
W pracy Koła ważne miejsce zajmuje edukacja, w tym ekologiczna, skierowana do dorosłych, młodzieży i dzieci. Organizowane są akcje np. sadzenia drzew,
czy sprzątania terenu ze śmieci.
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Kolejną, ważną kwestią jest prowadzona przez KGW polityka zapobiegania
wyprowadzania się ze wsi młodego pokolenia rdzennych mieszkańców. Koło prowadzi stałą współpracę z młodymi mieszkańcami, ukierunkowując ich zainteresowania zawodowe, pomagając w znalezieniu zatrudnienia na miejscu, wskazując możliwości samozatrudnienia, wyznaczając młodym ich „obowiązki”, jak np.
kwestie związane z cyfryzacją, głównie dotyczy angażowania młodych do pomocy
przy obsłudze komputera. Pomaga to wzrostowi aktywizacji młodego pokolenia
i integracji międzypokoleniowej. Jedną z form utrwalania aktywizacji międzypokoleniowej jest organizowanie spotkań z ciekawymi, znanymi ludźmi, kultywowanie zwyczaju śpiewania w maju litanii loretańskiej przy figurce Matki Bożej.
KGW w Złotokłosie ma znaczące wsparcie w swojej przewodniczącej pani Teresie Witkowskiej, która członkostwo w KGW łączyła z wieloletnią funkcją sołtysa
oraz radnej; była zaangażowana także w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej.
Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce-Folwark
Rok powstania: koło powstało w 2019 r., ale w obecnym, nowym kole są panie,
które były członkami koła gospodyń wiejskich, które istniało na przełomie lat
80/90 XX wieku.
Wieś: Czerwonka-Folwark, gmina: Wierzbno, powiat: węgrowski.
Liczba członków – 36 osób (35 pań i 1 pan).
Przewodniczącą Koła jest pani Krystyna Skarżyńska, a wiceprzewodniczącą
pani Sylwia Nojszewska. Koło jest zarejestrowane w ramach ustawy o kołach
gospodyń wiejskich z 2018 roku.
Panie o dłuższym stażu pracy w Kole wspominają, że dawniej Koło swoją działalność koncentrowało najpierw na problemach gospodarczych i infrastrukturalnych: „Brakowało wszystkiego i o wszystko trzeba było się wystarać”. Po latach
mogą mówić o sukcesie. Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Zielona dolina” i Koła
Gospodyń Wiejskich został wyremontowany budynek po mleczarni, który został
przekształcony w świetlicę wiejską. Panie zajęły się „doposażeniem”, co oznacza,
że wystarały się o zastawę stołową i niezbędny sprzęt kuchenny. Tak powstało
własne miejsce spotkań i siedziba KGW.
Koło przez lata, wytrwałą pracą, cierpliwością i zaangażowaniem swoich członkiń przyczyniało się do pozytywnych zmian na wsi. Lista osiągnięć i sukcesów jest
długa. Panie z dumą wyliczają: kultywowanie tradycji – zawsze brały i biorą nadal
udział w dożynkach, na których prowadzą również własne stoisko z regionalnymi
potrawami. Pamiętają o rocznicach historycznych (m.in. powstaniu styczniowym).
Mają też udział w turnieju smaków na Gościńcu Litewskim.
Pozytywne zmiany gospodarcze i infrastrukturalne, jakie dokonały się na wsi
w ostatnich dekadach spowodowały, że Koło coraz bardziej kieruje swoje zainte-
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resowanie w stronę integracji społecznej. Panie przygotowują spotkania z ciekawymi ludźmi, np. z dziedziny kultury i nauki oraz organizują warsztaty kulinarne.
Ważną formą aktywności Koła jest organizowane wycieczek i wyjazdów m.in.
do opery, teatru i na koncerty. Jest to dobry przykład integracji międzypokoleniowej. Inną, godną polecenia formą integracji jest np. akcja sprzątania wsi i organizacja placu zabaw dla dzieci.
KGW fundusze na swoją działalność pozyskuje z wielu źródeł. Panie biorą
udział w festynach i piknikach oraz dożynkach, na których zdobywają nagrody.
Dochody na swoją działalność czerpią główne ze sprzedaży własnoręcznie ulepionych pierogów i upieczonych ciast. Obsługują także imprezy okolicznościowe.
W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem, Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce-Folwark włączyło się w akcję szycia maseczek ochronnych,
zaproponowaną przez panią senator Marię Koc (senator X kadencji, powiat węgrowski). Część maseczek przekazano do dyspozycji pani senator, a część została
bezpłatnie rozdana we wsi i gminie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Roguszynie
Rok powstania: 2019.
Wieś: Roguszyn, gmina: Korytnica, powiat: węgrowski.
Liczba członkiń – 106 osób.
Kontakt: Anna Zagrodzka – przewodnicząca. Koło jest zarejestrowane w ramach ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2018 roku. Koło jest „młode”, ale
bardzo aktywne i bardzo liczne. Członkiniami Koła są głównie panie z Roguszyna, ale także i ze Szczurowa.
Koło Gospodyń Wiejskich w Roguszynie w krótkim czasie działalności zdołało zrobić wiele dobrego. Członkinie Koła przyczyniły się do wyremontowania remizy, gdzie mają swoją siedzibę. Skutecznie zabiegają o fundusze gminne i unijne,
co pozwoliło im na zakup pełnego wyposażenia swojego lokalu. Panie nie muszą,
jak Koła o dłuższym stażu istnienia, zabiegać o kwestie infrastrukturalne, chociaż
problemem jest nadal komunikacja. Zlikwidowano bowiem państwowe połączenia autobusowe między powiatem węgrowskim a Warszawą. Funkcjonuje tylko
komunikacja komercyjna. Koło zabiega o przywrócenie państwowej komunikacji
autobusowej.
Koło w Roguszynie skupia się głównie na pracy społecznej. Panie służą pomocą w rozwiązywaniu bieżących spraw a jest ich wiele. Koło zaangażowało się także
w akcję szycia maseczek ochronnych w związku z pandemią, której patronowała
pani senator Maria Koc.
Koło w Roguszynie prowadzi z powodzeniem działalność integracyjną, co
szczególnie w dzisiejszych czasach atomizacji społecznej jest bardzo potrzebne.
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Panie organizują wycieczki dla dzieci (np. do parku tematycznego „magiczne
ogrody”), biorą udział w festiwalach folklorystycznych, zdobywają nagrody, pieką
chleb i zgłaszają na konkurs kulinariów regionalnych. Wypieki pań z Roguszyna
i Szczurowa są już słynne i zawsze zdobywają nagrody.

6. Podsumowanie
Wyniki badań wykazały, że wszystkie ankietowane Koła podejmowały inicjatywy
i konkretne działania na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności, pomocy społecznej oraz infrastruktury technicznej. Wyniki badań wykazały, że zaangażowanie
członkiń KGW, ich praca i inicjatywy przyczyniły się do poprawy poziomu życia
mieszkańców wsi oraz ogólnie rozwoju obszarów wiejskich. W działalności Kół
Gospodyń Wiejskich można wyróżnić dwa podstawowe kierunki działania:
– troska o poprawę warunków życia na wsi. Zacofana pod względem infrastruktury technicznej wieś potrzebowała utwardzonych dróg, komunikacji,
wyposażenia wodno-kanalizacyjnego i gazowego. Koła Gospodyń Wiejskich
zabiegały także o szkoły, przedszkola i żłobki;
– priorytetem stała się integracja społeczna, wspieranie aspiracji społecznych
mieszkańców wsi, w tym pomoc dla kobiet wiejskich w realizacji ich roli
rodzinnej i zawodowej, do czego obligują m.in. niekorzystne zmiany demograficzne na wsi.
Współcześnie aktywność Kół Gospodyń Wiejskich koncentruje się głównie na działaniach społecznych i kulturowych. Biorą udział m.in. w różnych
uroczystościach samorządowych, religijnych i patriotycznych. Na pierwsze
miejsce wysuwa się udział w dożynkach, co jest wyrazem kultywowania tradycji
ludowej. Koła były i są nadal promotorem działań edukacyjnych, wśród których
najwięcej było kursów i szkoleń kulinarnych a obecnie komputerowych, przy
czym ich tematyka była i jest adekwatna do potrzeb. W Kołach niezarejestrowanych była to głównie nauka prawidłowego żywienia, przygotowania przetworów,
poruszano też kwestie wychowawcze i opieki nad małymi dziećmi. Koła zarejestrowane do programu szkoleń włączały np. naukę obsługi komputerów, problematykę lokalnej aktywności zawodowej albo spędzania wolnego czasu. Wysoka
jest aktywność Kół na polu społecznym ‒ praca Kół przyczyniała się do większej integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi. Członkinie organizowały
pomoc dla rodzin z małymi dziećmi oraz w trudnych warunkach finansowych.
Zabiegały o lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji. Koła Gospodyń Wiejskich, zwłaszcza o dłuższym stażu istnienia, wniosły pozytywny wkład w poprawę
warunków życia na wsi. Początki ich działalności przypadały na okres znaczącego niedorozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Kobiety
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monitowały do samorządów o inwestycje wodociągowe, drogowe i gazowe, najczęściej ze skutkiem pozytywnym. Większości Kół „młodszych” takie problemy
nie dotyczyły, gdyż infrastruktura na obszarach wiejskich znacząco poprawiła się,
zwłaszcza po akcesji Polski do UE. W ich pracy przeważają działania na rzecz integracji społecznej, aktywizacji seniorów, organizacji wolnego czasu, możliwości
dodatkowego zarobkowania oraz starania się o środki finansowe i pomieszczenie
na stałą siedzibę Koła. Podobnie jak Koła „starsze” uświetniają uroczystości, organizują wycieczki, spotkania itp. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich jest przykładem pozytywnego wpływu na społeczny rozwój wsi i poprawy poziomu życia
mieszkańców obszarów wiejskich. Ilustruje to prezentowane dodatkowo Studium
przypadków.
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STOPIEŃ WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW WSPARCIA
W RAMACH DZIAŁANIA ROZWÓJ GOSPODARSTW
I DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PROW 2014-2020
Bogdan M. Wawrzyniak1
Abstrakt: W artykule przeprowadzono analizę działania pod nazwą rozwój gospodarstw
i działalności rolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Działanie to obejmowało pięć typów operacji, w ramach których badano stopień wykorzystania instrumentów wsparcia dla gospodarstw rolnych. Analizę wykorzystania środków finansowych dokonano w układzie województw, biorąc pod uwagę limity środków
określonych przez ministra rolnictwa. W ramach działania realizowano operacje związane z premiami dla młodych rolników oraz wyznaczonymi kierunkami wspierania restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa stopień wykorzystania przyznanych limitów środków wyniósł 36,9% (na koniec I półrocza 2020 r.). Wskaźnik był wyższy w przypadku operacji związanej z rozwojem
przedsiębiorczości – rozwojem usług rolniczych (44,4%). Mniej korzystnie przedstawiały
się dane dotyczące operacji związanej z premiami na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (11,6%). Całkowite wykorzystanie instrumentów finansowych przeznaczonych na
działanie jest wykonalne, pod warunkiem realizacji limitów środków określonych przez
ministra rolnictwa i zabezpieczenia pełnego wsparcia w budżecie krajowym.
Słowa kluczowe: rozwój, restrukturyzacja, małe gospodarstwo, wsparcie finansowe

THE DEGREE OF USE OF SUPPORT INSTRUMENTS UNDER THE
RDP 2014-2020 MEASURE: DEVELOPMENT OF FARMS
AND AGRICULTURAL ACTIVITY
Bogdan M. Wawrzyniak1
Abstract: The article analyzes the activity under the name of farm and agricultural activity
development under the Rural Development Program 2014-2020. This measure covered
five types of operations under which the degree of use of support instruments for farms
was examined. The analysis of the use of financial resources was made on a provincial basis, taking into account the limits of resources specified by the minister of agriculture. Un1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
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der the measure, operations related to bonuses for young farmers and designated directions
for supporting the restructuring of farms were carried out. According to the data of the
Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, the degree of use of the allocated funds limits was 36.9% (at the end of the first half of 2020). The indicator was higher
in the case of operations related to the development of entrepreneurship – development of
agricultural services (44.4%). They presented less favorably data on the operation related
to bonuses for starting non-agricultural activities (11.6%). Full use of the financial instruments allocated to the measure is feasible, provided that the limits of funds specified by
the Minister of Agriculture are met and that full support is secured in the national budget.
Keywords: development, restructuring, small farm, financial support

1. Wstęp
Na obszarach wiejskich mamy do czynienia z ciągłymi zmianami, które dokonują się z wewnętrznej potrzeby rolnika, bądź są stymulowane zewnętrznymi programami rozwojowymi i instrumentami finansowymi. W wyniku tych procesów
kształtują się nowe jednostki gospodarcze nastawione prorozwojowo, gotowe sięgać po rozwiązania innowacyjne, chętnie korzystające z różnych form kształcenia
i doskonalenia zawodowego, nie stroniąc przy tym od ponoszenia określonego ryzyka. Z drugiej strony mamy gospodarstwa, a te występują w większości, których
satysfakcjonuje istniejąca sytuacja gospodarcza, których celem jest utrzymanie
istniejących zasobów ziemi dających dopłaty bezpośrednie, bez dbania o dalszy
rozwój, w bardzo małym stopniu powiązanych z rynkiem.
Wśród programów zmierzających do zmiany pokoleniowej były renty strukturalne, adresowane do starszych rolników i premie skierowane do młodego pokolenia rolników. W dłuższej perspektywie czasowej okazało się, że renty strukturalne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a koszty finansowe przenoszone
są na kolejne perspektywy budżetowe. W to miejsce zaproponowano inny sposób
wspierania rolników, poprzez udzielanie pomocy finansowej w celu wzmocnienia
pozycji gospodarstwa. Dla rolników nie widzących dla siebie perspektywy, zaproponowano zaprzestanie dalszego funkcjonowania gospodarstwa. Dopełnieniem
funkcji rolniczych stały się poczynania pozarolnicze, które dawały możliwość innym rodzajom aktywności (Czyżewski i Stępień, 2013).
Według D. Kołodziejczyk (2008) w literaturze przedmiotu definiowaniu i analizowaniu pojęcia „modernizacja gospodarstw” najczęściej akcentuje się elementy
dotyczące nowości technicznych, technologicznych czy organizacyjnych w produkcji rolniczej. Mówi się też o tendencji do zwiększania wielkości produkcji
i dostosowywaniu profilu produkcji gospodarstw do wymagań rynku, specjalizacji, zmniejszaniu kosztów jednostkowych produkcji, zwiększaniu wydajności,
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zmianach w zarządzaniu gospodarstwem, podnoszeniu jakości produkcji i ograniczaniu wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze (Kołodziejczyk, 2008).
A. Parzonka i A. Hornowski (2017) stwierdzają, że w Polsce występuje duża liczba
małych gospodarstw rolnych w porównaniu do Europy Zachodniej. Nadmierna promocja tego typu jednostek nie jest uzasadniona ekonomicznie (Parzonka
i Hornowski, 2017).

2. Cel i zakres pracy
Używane w literaturze pojęcia restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oznaczają na ogół głębokie przemiany strukturalne na obszarach wiejskich. W odniesieniu do niniejszego opracowania termin restrukturyzacja małych gospodarstw
rolnych oznacza realizację operacji w ramach szerszego projektu jakim jest rozwój
gospodarstw i działalności gospodarczej PROW 2014-2020. Obok tego poddziałania wsparcie obejmuje premię dla młodych rolników, płatności dla rolników
przekazujących małe gospodarstwa, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.
Omawiane poddziałania – poza premiami dla młodych rolników – są nowymi
operacjami, które pojawiły się w miejsce stopniowo wygaszanych rent strukturalnych w rolnictwie (Mickiewicz i Wawrzyniak, 2010).
Celem artykułu była analiza stopnia realizacji programu rozwoju obszarów
wiejskich, jaki został osiągnięty na koniec I półrocza 2020, w części dotyczącej
szóstego działania w ramach PROW 2014-2020. Działanie pod nazwą rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej obejmuje z kolei pięć poddziałań. Koncepcja pracy zmierzała od scharakteryzowania ogólnego budżetu PROW, w ramach
którego przedstawiono omawiane działanie, zaś kolejnym etapem badań było
omówienie stopnia wykorzystania środków według województw. Po raz pierwszy
przedstawiono analizę danych nie w stosunku do liczby złożonych wniosków, lecz
do limitów środków ustalonych przez ministra rolnictwa. Limity te należy traktować jako zobowiązanie Agencji do wykonania zadań, wynikających z programu.
Nie dla wszystkich typów operacji minister rolnictwa przedstawił limity środków
przypadających na województwa. W odniesieniu do trzech poddziałań zostały
określone limity środków, natomiast do dwóch operacji nie wskazano ich wysokości w ujęciu województw.
Limity środków były wyrażone w euro, co wymagało dokonania przeliczeń,
według notowań podawanych przez Europejski Bank Centralny. Takie podejście
badawcze oznacza nowe spojrzenie na wykonanie planu budżetowego, które porównuje nie tylko liczbę aplikacji i liczbę złożonych wniosków z liczbą beneficjentów, ale także odnosi się do oczekiwań określonych przez MRiRW.
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W artykule korzystano z wielu dokumentów, w tym ustaw, rozporządzeń
MRiRW, sprawozdań rocznych Agencji, raportów i innych opracowań, które z uwagi na ich liczbę nie wskazano indywidualnie w przypisach do tekstu.

3. Ogólna charakterystyka działania związanego z rozwojem
gospodarstw i działalności gospodarczej
W podstawowym dokumencie o rozwoju obszarów wiejskich jakim jest rozporządzenie PE i Rady z 2013 r. wskazano, że działania związane z rozwojem gospodarstw i działalności gospodarczej powinny zmierzać do powstawania nowych gospodarstw, a ponadto ułatwiać start młodym rolnikom, udzielać pomocy małym
gospodarstwom i ich różnicowaniu w kierunku działalności pozarolniczej. Polityka rozwoju obszarów wiejskich funkcjonująca w ramach II filara WPR odgrywa
istotną rolę w procesie przemian agrarnych oraz przyczynia się do restrukturyzacji
i modernizacji gospodarstw rolnych. Kompleksowe wsparcie, jakie oferuje polityka rozwoju obszarów wiejskich, ma na celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu,
utrzymanie żywotności obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności
i rentowności sektora rolnego. Ważnym czynnikiem określonym w PROW było,
aby wzrost produkcji rolniczej dokonywał się w sposób nie szkodzący środowisku naturalnemu oraz klimatowi. Dodatkowo w PROW 2014-2020 wskazano, aby
rolnicy szerzej nawiązywali współpracę sąsiedzką oraz kooperowali z grupami
producenckimi, małymi firmami, przetwórniami i zakładami działającymi w sferze obrotu i handlu. Program powinien wygenerować narzędzia wspierające tak
ważny segment rolnictwa jakim jest przetwórstwo, handel, obrót towarowy i marketing produktów rolnych.
W programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE przyjęto ogólne wskazówki podziału instrumentów
finansowych. I tak, na zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw
rolnych przeznaczonych powinno zostać 33% ogółu środków zawartych w programie. Na działalność, która nie szkodzi środowisku naturalnemu i klimatowi kolejne
20% ogółu środków. Przewidziano 25 form wsparcia, w tym kontynuację pomocy
z poprzednich lat, w związku z rentami strukturalnymi i innymi zobowiązaniami.
W ramach kraju największą pomoc można było dostać na rozwój produkcji prosiąt
(900 tys. zł), na inwestycje związane z produkcją zwierzęcą (500 tys. zł) oraz na
inne przedsięwzięcia i zakupy w gospodarstwie można było otrzymać dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł. Młodym rolnikom oferowano początkowo 100 tys.
zł, które potem podniesiono do 150 tys. zł, zaś premię na restrukturyzację małych
gospodarstw określono na poziomie 60 tys. zł (PROW, 2015).
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Budżet PROW na lata 2014-2020 został zatwierdzony na poziomie 13 617,2 mln
euro (59 665,1 mln zł). Analizując tabelę 1 wśród działań, na które skierowano największą pulę środków wsparcia finansowego należy wymienić inwestycje w środki
trwałe na poziomie 3 817,0 mln euro (28,0%), rozwój gospodarstw i działalności rolniczej 2 026,4 mln euro (15,0%) oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) 1 983,3 mln euro (14,6%). Wymienione trzy działania kumulują
57,6% całości środków zarezerwowanych w budżecie PROW. Na pozostałe działania
skierowano mniejszą pulę środków wsparcia finansowego (PROW, 2015).
Tabela 1
Budżet PROW 2014-2020 według podstawowych działań
(w mln zł i mln euro)
Działania

Limit środków
[mln zł]

Limit środków
[mln euro]

Procent
w stosunku do ogółu

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

256,5

58,0

0,42

Usługi doradcze i usługi z zakresu zastępstw

330,6

75,0

0,55

Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych

144,3

33,0

0,24

16 782,5

3 817,0

28,0

543,1

122,9

0,90

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

9 044,5

2 026,4

15,0

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich

6 033,6

1 387,0

10,2

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę
żywotności lasów

1 317,0

301,0

2,22

941,9

215,1

1,62

Działalność rolno-środowiskowo-klimatyczna

5 971,0

1 366,8

10,0

Rolnictwo ekologiczne

3 062,5

699,9

5,14

Płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi (ONW)

8 576,0

1 983,3

14,6

Dobrostan zwierząt

221,2

55,0

0,40

Współpraca

389,5

88,0

0,64

Leader

3 453,2

787,0

5,77

Pomoc techniczna

1 416,7

323,3

2,37

Zobowiązania-renty strukturalne

1 181,0

264,0

1,93

Inwestycje w środki trwałe
Przywracanie potencjału produkcji rolnej-klęski
żywiołowe

Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów

Ogółem

59 665,1

13 602,72

100,00

Źródło: Opracowano na podstawie danych PROW 2014-2020 z 2015 r. (MRiRW, 2015).
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Podział środków finansowych powstał w oparciu o plan strategiczny WPR,
który obejmował wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego i ekonomicznego obszarów wiejskich. W programie nie uwzględniono wsparcia kobiet wiejskich, co jest sprzeczne z dyrektywami UE.
Poziom wsparcia na rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej
określono na poziomie 2 026,4 mln euro (9 044,5 mln zł). Zgodnie z zasadą wsparcia dzielonego między UE a państwa członkowskie, po stronie EFRROW zapisano
kwotę 1 283,7 mln euro, zaś po stronie środków własnych kraju 742,7 mln euro
(3 253,1 mln zł). Omawiane w niniejszym opracowaniu działanie związane z rozwojem gospodarstw i działalności gospodarczej obejmuje pięć poddziałań (tabela 2),
w których najwięcej środków przewidziano na restrukturyzację małych gospodarstw, w wysokości 731,0 mln euro (36,1%) oraz premie dla młodych rolników
na poziomie 718,0 mln euro (35,5%). Najmniej środków przewidziano na płatności dla przekazujących małe gospodarstwa 26,2 mln zł (2,9%) (PROW, 2015).
Tabela 2
Wysokość wsparcia według poddziałań w ramach rozwoju gospodarstw
i działalności gospodarczej (według danych na koniec I półrocza 2020 r.)

Wyszczególnienie

Limit
środków
[tys. zł]

Limit
środków
[tys. euro]

Liczba
beneficjentów

Zrealizowane płatności
Kwoty
[tys. zł]

Kwoty
EFRROW
[tys. euro]

Wykorzystanie limitu
[%]

Premie dla młodych
rolników

3 153 380,5

717 997,5

14 293

1 289 200,0

820 317,9

41,5

Restrukturyzacja małych
gospodarstw rolnych

3 354 029,6

731 029,3

27 866

1 352 364,0

860 509,2

41,9

Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej

1 496 355,9

339 359,1

1 928

162 220,0

103 220,6

11,6

Rozwój
przedsiębiorczości –
rozwój usług rolniczych

1 014 568,9

231 997,6

1 140

443 710,5

282 330,0

44,4

26 192,3

5 996,8

562

9 941,1

2 323,7

38,7

9 044 527,2

2 026 380,3

45 789

3 405 664,2

2 068 701,4

36,9

Płatności dla
przekazujących małe
gospodarstwa
Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Systemu Informacji Zarządczej ARiMR.
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Przedstawiając ogólne dane pod względem zrealizowanych płatności można
stwierdzić, że na koniec I półrocza 2020 r. skala wykorzystania instrumentów finansowych ukształtowana została na poziomie 36,9%. W ramach pięciu typów
operacji łącznie pomocy udzielono 45,8 tys. beneficjentom, w tym najwyższy
stopień realizacji osiągnięto przy restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych
(41,9%), najniższy zaś w przypadku premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (11,6%) (Ustawa, 2015).

4. Premie dla młodych rolników
Premia dla młodych rolników oznacza pomoc, która przeznaczona jest dla rolników rozpoczynających prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie,
a także na przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych. Podstawowym czynnikiem w sprawie przyznania wsparcia było
przyjęcie pojęcia młody rolnik. W Unii Europejskiej termin młody rolnik jest
bardzo szeroki, oznacza bowiem osobę, która w chwili składania wniosku ma nie
więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i po
raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym
gospodarstwem. Osoba taka powinna rozpocząć działalność w gospodarstwie rolnym przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż
w okresie 24 miesięcy przed jego złożeniem. Obecne regulacje są mniej rygorystyczne w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej, bowiem rolnik po
rozpoczęciu działalności był eliminowany z konkursu.
Według rozporządzenia MRiRW warunkiem przyznania pomocy było przedstawienie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa, ponadto posiadanie
gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych równych co najmniej średniej krajowej (nie większej niż 300 ha) o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys.
euro i nie większej niż 150 tys. euro (Rozporządzenie MRiRW, 2015).
Nabory wniosków rozpoczęto w 2015 r. a więc w pierwszym terminie uruchomienia programu (PROW rozpoczął się z rocznym opóźnieniem). Od samego
początku operacja cieszyła się stosunkowo dużym zainteresowaniem, czego dowodem było złożenie 3313 wniosków. Potem liczba wniosków składanych corocznie zaczęła stopniowo wzrastać do 5413 w 2018 r., by w 2019 r. osiągnąć poziom
7097 złożonych wniosków. Zachętą do zabiegania o premię ze strony młodych
było podniesienie kwoty premii z 100 tys. zł do 150 tys. zł, która wypłacana była
w dwóch ratach (I rata 80%).
Minister rolnictwa mocą ustawy z 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich dostał możliwość podziału limitów środków wsparcia finansowego
EFRROW na lata i województwa. W ustawie z 2015 r. określono warunki po-
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działu środków, w których brano pod uwagę wysokość limitów środków przeznaczonych na określone typy operacji, zakresy wsparcia, występujące zobowiązania
wieloletnie oraz jakie skutki finansowe spowodują w kolejnych latach realizacji
zobowiązań. W odniesieniu do premii dla młodych rolników minister rolnictwa
określił poziom tego wsparcia w wysokości 718,0 mln euro, co w przeliczeniu na
złote daje 3 153,2 mln zł (Ustawa, 2015).
Przebieg płatności premii dla młodych rolników analizowano w dwóch układach, w tym badano stopień wykorzystania instrumentów finansowych w stosunku do przyznanego limitu oraz drugi obszar badawczy – stopień zrealizowanych
płatności w stosunku do wydanych decyzji. Limity środków określonych dla województw należy interpretować jako zobowiązanie do przeprowadzenia określonej liczby operacji, w związku z czym nakłada na Agencję obowiązek pozyskania
określonej liczby beneficjentów. W programie rozwoju obszarów wiejskich określono udzielenie pomocy młodym rolnikom na poziomie 28,7 tys. osób. Nawet
obecna liczba złożonych wniosków (24,4 tys.) przy podniesieniu premii wskazuje,
że ilość młodych rolników spełniających kryteria dostępu do operacji jest wystarczająco duża, aby w pełni wypełnić zobowiązania finansowe. W okresie badawczym zrealizowano 14,3 tys. wniosków, co stanowi 58,7%. Najniższy stopień
wykorzystania limitów odnotowano w woj. zachodniopomorskim (16,1%) oraz
w woj. dolnośląskim (17,5%) i lubuskim (17,5%) (tabela 3). Niższy stopień uzyskania kwoty zrealizowanej płatności wynika zapewne z wypłaty pierwszej raty
przyznanej premii. Druga rata jest wypłacana dopiero po zrealizowaniu biznesplanu.
Uzyskanie premii przysługiwało beneficjentom w kolejności ustalonej dla województwa na podstawie kryteriów wyboru. O tej kolejności decydowała suma
uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, która przyznawana była na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1. powierzchnia użytków rolnych,
2. kwalifikacje rolników,
3. rodzaj planowanej produkcji,
4. kompleksowość biznesplanu,
5. cele przekrojowe,
6. wiek beneficjentów,
7. sposób przejęcia gospodarstwa (w całości lub tworzone od podstaw).
W pierwszej kolejności pomoc przysługiwała wnioskodawcom, którzy uzys
kali największą liczbę punktów.
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Tabela 3
Limity środków na premie dla młodych rolników i kwoty zrealizowanych
płatności (według danych na koniec I półrocza 2020 r.)
Kwota
Liczba
zrealizowanej
Liczba
Procent złożonych
Procent
płatności
beneficjentów
wniosków
[tys. zł]

Limit
środków
[tys. euro]

Limit
środków
[tys. zł]

Dolnośląskie

41 428,5

181 456,8

31 780,0

17,5

675

352

52,1

Kujawskopomorskie

58 674,8

256 995,6

100 500,0

39,1

1 818

1 104

60,7

Lubelskie

66 170,6

289 827,2

157 580,0

54,3

2 956

1 723

58,3

Lubuskie

17 217,6

75 413,1

11 320,0

17,5

352

128

36,4

Łódzkie

54 503,2

238 724,1

113 960,0

47,7

1 986

1 247

62,8

Małopolskie

23 708,3

103 842,3

61 880,0

59,6

1 044

679

65,1

Mazowieckie

107 089,4

469 051,6

244 360,0

52,1

4 536

2 689

59,3

Opolskie

21 819,9

95 571,2

27 660,0

28,9

578

314

54,3

Podkarpackie

22 257,9

97 489,6

20 620,0

21,1

532

242

45,5

Podlaskie

51 760,5

226 710,9

130 760,0

57,7

2 235

1 452

65,0

Pomorskie

34 909,1

152 901,8

48 360,0

31,6

1 016

539

53,1

Śląskie

16 147,8

70 727,4

22 480,0

31,8

404

240

59,4

Świętokrzyskie

26 709,5

116 985,4

75 120,0

64,2

1 271

825

64,9

Warmińskomazurskie

48 019,6

210 323,2

58 080,0

27,6

1 197

646

54,0

Wielkopolskie

92 456,6

413 717,3

159 960,0

38,7

3 204

1 830

57,1

Zachodniopomorskie

35 124,4

153 843,1

24 780,0

16,1

600

283

47,2

717 997,7

3 153 580,6

1 289 200,0

40,8

24404

14293

58,7

Województwo

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Systemu Informacji Zarządczej ARiMR.

5. Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych
Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności małych gospodarstw rolnych. Pomoc przyjmuje postać premii w wysokości
60 tys. zł, którą przyznaje się beneficjentowi spełniającemu kryteria posiadania
małego gospodarstwa (wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro), który przedłoży biznesplan, korzysta z usług doradczych i inwestuje w środki trwałe.
Premia przyznawana jest na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa
w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych
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lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach operacji beneficjent powinien dokonywać zmian w gospodarstwie, które przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności i zwiększenia rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (o 10 tys. euro),
przede wszystkim w wyniku zmiany profilu produkcji rolnej. W szczególności pomoc przyznaje się na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli trzody
chlewnej w gospodarstwie, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) (Rozporządzenie MRiRW, 2015).
Według sprawozdania ARiMR nabory wniosków rozpoczęły się w 2017 r.,
podczas których odnotowano stosunkowo dużo zainteresowanie rolników, co
wyrażało się dużą liczbą składanych wniosków (tabela 4).
Tabela 4
Kwoty środków na restrukturyzację małych gospodarstw i kwoty
zrealizowanych płatności (według danych na koniec I półrocza 2020 r.)
Województwo

Limit
środków
[tys. euro]

Limit
środków
[tys. zł]

Kwota
zrealizowanej
płatności
[tys. zł]

Procent

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
beneficjentów

Procent

Dolnośląskie

31 863,8

139 581,8

14 652,0

10,5

578

301

52,1

Kujawskopomorskie

23 974,5

105 006,1

48 072,0

45,8

1 655

990

59,8

Lubelskie

100 340,4

439 489,2

374 508,0

85,2

11 562

7 734

66,9

Lubuskie

11 565,9

50 654,7

6 828,0

13,5

354

141

39,8

Łódzkie

68 323,7

299 254,8

127 836,0

42,7

4 104

2 650

64,6

Małopolskie

95 361,7

417 681,2

122 052,0

29,2

3 807

2 508

65,9

Mazowieckie

104 936,1

459 619,7

218 136,0

47,5

7 352

4 485

61,0

Opolskie

12 408,5

54 347,0

3 972,0

7,3

236

82

34,7

Podkarpackie

92 068,1

403 257,8

50 976,0

12,6

1 760

1 058

60,1

Podlaskie

34 927,6

152 980,3

55 620,0

36,3

1 952

1 135

58,1

Pomorskie

17 080,8

74 810,4

31 656,0

42,3

1312

648

49,4

Śląskie

35 770,2

156 672,6

18 960,0

12,1

688

389

56,5

Świętokrzyskie

54 689,3

239 537,8

150 348,0

62,8

4 766

3 080

64,6

Warmińskomazurskie

16 851,1

73 807,4

39 264,0

53,2

1 327

811

61,1

Wielkopolskie

51 855,3

227 124,9

76 296,0

33,6

2 693

1 582

58,7

Zachodniopomorskie

13 940,4

61 057,2

13 188,0

21,6

623

273

43,8

731 029,8

3 354 882,9

1 352 364,0

40,3

44769

27867

62,2

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Systemu Informacji Zarządczej ARiMR.
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Podobnie jak w sytuacji premii dla młodych rolników, tak też w przypadku restrukturyzacji małych gospodarstw poziom wykorzystania środków finansowych
pozostawał na niższym poziomie (40,3%), w stosunku liczby beneficjentów otrzymujących wsparcie do liczby osób ubiegających się o premie (62,2%). Wśród województw, które w najwyższym stopniu wykorzystały określone limity środków można
wymienić woj. lubelskie (85,2%), świętokrzyskie (62,8%) oraz warmińsko-mazurskie (53,2%). Dostęp do wypłaty wsparcia rozstrzygał się na szczeblu województwa,
w kolejności ustalonych kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania
pomocy decydowała suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Wśród kryteriów brano pod uwagę:
1. kwalifikacje zawodowe,
2. rodzaj planowanej produkcji,
3. kompleksowość biznesplanów,
4. cele przekrojowe,
5. docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa,
6. wiek właściciela.
Beneficjent był zobowiązany prowadzić działalność rolniczą przez okres 5 lat.

6. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
Podstawowym celem operacji było skłonienie rolników do szukania pozarolniczych źródeł dochodów, które powstawały w sytuacji niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Pomoc przyznawana była na rozpoczęcie prowadzenia działalności
pozarolniczej przez rolników, którzy dysponują gospodarstwem o wielkości ekonomicznej nie większej niż 15 tys. euro. Wsparcie mogło być również udzielone
na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Celem instrumentu
wsparcia było różnicowanie działalności na terenach, które określone zostały dla
dwóch obszarów. Obszar A zarezerwowany był na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej na obszarach związanych z afrykańskim pomorem
świń (ASF). Z kolei obszar B przeznaczono na pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Kolejność przyznawania pomocy zależała od sumy punktów przyznawanych
według następujących kryteriów wyboru:
1. kwalifikacje zawodowe,
2. wiek,
3. innowacyjność,
4. biznesplan,
5. poziom bezrobocia,
6. kwalifikacje do systemu dla małych gospodarstw.
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Pomoc miała formę premii, zaś kwota wsparcia wynosiła 150 tys. zł jeśli w biznesplanie przewidziano utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, 200 tys.
przy dwóch miejscach pracy i 250 tys. przy trzech miejscach pracy (Rozporządzenie MRiRW, 2015).
Pierwszy nabór wniosków rozpisano w 2017 r., zaś łącznie przeprowadzono
pięć naborów, przy czym liczba złożonych wniosków była zróżnicowana. W naborze pierwszym złożono 1724 wnioski, z kolei w naborze drugim, który dotyczył
wyłącznie obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF, nie został
złożony żaden wniosek o przyznanie pomocy. W trzecim naborze – 2 576 wniosków, w czwartym naborze – 17 wniosków (ASF), a w naborze piątym – 7 586
wniosków. Przegląd naboru wniosków świadczy o zmiennej reakcji rolników na
ogłaszane wersje obszarów A czy B. W przypadku naboru w powiązaniu z ASF
rolnicy nie wykazywali zainteresowania.
Tabela 5
Limity środków na premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i kwoty
zrealizowanych płatności (według danych na koniec I półrocza 2020 r.)
Województwo

Limit
środków
[tys. euro]

Limit
środków
[tys. zł]

Kwota
zrealizowanej
Procent
płatności
[tys. zł]

Dolnośląskie

15 430,2

67 583,4

Kujawskopomorskie

3 780,0

23 329,8

102 184,5

5 040,0

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
beneficjentów

Procent

5,6

326

46

14,0

4,9

566

61

10,8

Lubelskie

45 980,5

201 394,6

29 200,0

14,5

1 898

352

18,5

Lubuskie

5 035,2

22 054,2

2 200,0

10,0

203

26

12,8

Łódzkie

32 353,4

141 707,9

9 620,0

6,8

862

114

13,2

Małopolskie

41 619,8

182 294,7

17 640,0

9,7

1 034

203

19,6

Mazowieckie

55 091,7

241 301,6

24 000,0

10,0

1 780

290

16,3

9 948,1

43 572,7

1 340,0

3,1

150

16

10,7

Podkarpackie

26 312,7

115 249,6

13 160,0

11,4

792

157

19,8

Podlaskie

26 786,5

117 324,8

11 300,0

9,4

721

134

18,6

Pomorskie

12 790,3

56 021,5

5 180,0

9,2

531

62

11,7

Opolskie

Śląskie

11 567,8

50 666,9

5 460,0

10,8

278

63

22,7

Świętokrzyskie

21 618,8

94 690,3

10 360,0

10,9

685

120

17,5

Warmińskomazurskie

13 652,2

59 796,6

5 500,0

9,2

531

65

12,2

Wielkopolskie

38 292,7

167 722,1

16 020,0

9,6

1 337

190

14,2

8 765,1

38 391,1

2 420,0

6,3

231

29

12,5

388 574,8

1 701 956,5

162 220,0

9,5

11925

1928

16,2

Zachodniopomorskie
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Systemu Informacji Zarządczej ARiMR.
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Analizując tabelę 5 zwraca uwagę niski poziom wykorzystania środków, jakie przeznaczono na premie związane z rozpoczęciem działalności pozarolniczej.
Do województw, które przekroczyły wykorzystanie limitu środków na poziomie
10% należy zaliczyć woj. lubelskie (14,5%), podkarpackie (11,4%), świętokrzyskie (10,9%) i śląskie (10,8%). Przyczyn niskiego poziomu wykorzystania limitów
środków ustalonych dla tego typu operacji należy upatrywać w wysokich kryteriach dostępu do płatności. Występują zatem uzasadnione obawy, że wykorzystanie tego instrumentu w obecnej perspektywie budżetowej stoi pod znakiem
zapytania.

7. Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
Wsparcie przeznaczone zostało na realizację inwestycji polegających na świadczeniu usług rolniczych wspomagających produkcję rolniczą. W ramach operacji
można było dokonywać zakupu maszyn, narzędzi i urządzeń, także sprzętu komputerowego lub wdrożyć system zarządzania jakością. Inwestycje powinny przyczynić się do rozwoju usług rolniczych świadczonych głównie dla gospodarstw
rolnych, które powinny być realizowane w sposób innowacyjny, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Głównym celem tego instrumentu wsparcia jest ułatwienie dostępu gospodarstw rolnych (zwłaszcza małych) do
nowych technologii – co w konsekwencji powinno przełożyć się na poprawę ich
konkurencyjności.
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, przy
czym maksymalny poziom wsparcia wynosił 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Zgodnie z założeniami biznesplanu poziom pomocy nie mógł
przekroczyć kwoty w wysokości 500 tys. zł.
Pomoc mogła być przyznana, jeśli spełnione były następujące warunki:
1. wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro – lub małe przedsiębiorstwo (MŚP),
2. przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa,
3. zadeklarował obowiązek dokumentowania świadczonych usług rolniczych
(Rozporządzenie MRiRW, 2015).
Nabór wniosków przeprowadzono w 2017 r., w ramach którego złożono 1901
wniosków. Kolejny nabór przeprowadzono w 2019 r., w trakcie którego wpłynęło
kolejnych 3035 wniosków. Główną grupę beneficjentów stanowiły mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność jako osoby fizyczne, zaś rodzajem działalności gospodarczej były usługi wspomagające produkcję roślinną.
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W ramach PROW na realizację operacji typu rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych przewidziano kwotę 232 mln euro (1 014 mln zł), w ramach
którego wykorzystano 443,7 mln zł (44,4%).
Tabela 6
Kwoty przyznanych płatności i liczba beneficjentów w ramach rozwoju
przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych (według danych
na koniec I półrocza 2020 r.)
Wysokość
kwot
w ramach
złożonych
płatności
[tys. zł]

Kwoty
zrealizowanych
płatności
[tys.]

Procent

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
beneficjentów

Procent

Średnia
wypłata na
1 gospodarstwo
[tys. zł]

Dolnośląskie

54 354,4

15 833,0

29,1

119

36

30,5

439,8

Kujawskopomorskie

99 021,7

36 291,9

36,6

234

93

39,7

390,2

Lubelskie

59 018,8

20 599,5

34,9

143

52

36,4

396,1

Lubuskie

49 145,3

17 408,4

35,4

108

44

40,7

395,6

Łódzkie

82 129,0

36 708,5

44,7

186

87

46,8

421,9

Małopolskie

27 623,7

9 495,9

34,4

76

28

36,8

339,1

Mazowieckie

149 699,4

59 538,4

39,8

364

152

41,7

391,7

Opolskie

44 432,3

12 227,6

27,0

104

31

29,8

394,4

Podkarpackie

29 351,0

12 476,0

42,5

78

36

46,1

346,5

Podlaskie

76 610,5

29 829,6

38,9

183

73

39,9

408,6

Pomorskie

78 386,8

28 355,6

36,2

170

69

40,6

410,9

Śląskie

53 423,3

14 770,8

27,6

136

45

33,1

328,2

Świętokrzyskie

23 981,6

8 234,8

34,3

59

21

35,6

392,1

Warmińskomazurskie

104 950,0

40 105,2

38,2

239

99

41,4

405,1

Wielkopolskie

290 020,8

86 423,7

29,8

712

228

32,0

379,1

Zachodniopomorskie

50 546,9

15 411,3

30,5

124

46

37,1

335,1

1 272 695,5

443 710,2

34,9

3035

1140

37,6

389,2

Województwo

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Systemu Informacji Zarządczej ARiMR.

W ramach operacji średnia wypłata na jeden podmiot (gospodarstwo) – tabela 6 – wyniosła 389,2 tys. zł i była zróżnicowana w ramach województw, przy
czym największe wsparcie osiągnęli usługodawcy w woj. dolnośląskim (439,8 tys.
zł) oraz w woj. łódzkim (421,9 tys. zł). Stopień wykorzystania limitów środków
przewidzianych na tę operację wynosił średnio 34,9%, przy czym najwyższy był
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w woj. łódzkim (44,7%), podkarpackim (42,5%), mazowieckim (39,8%), warmińsko-mazurskim (38,2%) i podlaskim (38,9).

8. Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
Pomoc przyznawana była rolnikom uczestniczącym w tzw. systemie dla małych
gospodarstw, ustanowionym w rozporządzeniu dotyczącym płatności bezpośrednich, którzy zdecydują się zakończyć działalność rolniczą i trwale przekazują lub
sprzedają swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Rolnicy przekazujący
małe gospodarstwa rolne mogą przeznaczyć je na powiększenie jednego gospodarstwa lub większej liczby gospodarstw. Wsparcie ma charakter płatności jednorazowej, przy czym roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności
bezpośredniej, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu
dla małych gospodarstw. Pomoc przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale
przekazuje swoje gospodarstwo. Z tego względu pomoc wypłacana jest jednorazowo (Rozporządzenie MRiRW, 2016).
Nabory wniosków rozpoczęły się w 2016 r., w ramach których napłynęło 505
wniosków, zaś w kolejnym liczba wniosków malała z 200 wniosków (2017 r.), do
54 wniosków w 2019 r.
Tabela 7
Kwoty zrealizowanych płatności i liczba beneficjentów w ramach płatności
dla rolników przekazujących małe gospodarstw rolne
(według danych na koniec I półrocza 2020 r.)
Kwoty
zrealizowanych
płatności
[tys. zł]

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
beneficjentów

Procent

Średnia wypłata
na 1 gospodarstwo
[w tys. zł]

Dolnośląskie

294,3

27

18

66,7

16,3

Kujawskopomorskie

672,6

54

36

66,7

18,7

Lubelskie

1 427,9

113

80

70,8

17,8

Lubuskie

130,8

13

9

69,2

14,5

1 450,0

117

83

70,9

17,5

200,0

21

14

66,7

14,3

2 734,2

206

139

67,4

13,3

102,2

16

8

50,0

12,7

Województwo

Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie

561,9

48

36

75,0

15,6

Podlaskie

567,9

43

33

76,7

17,2

55

Stopień wykorzystania instrumentów wsparcia ...

Kwoty
zrealizowanych
płatności
[tys. zł]

Liczba
złożonych
wniosków

Pomorskie

126,1

14

Śląskie

149,6

Województwo

Procent

Średnia wypłata
na 1 gospodarstwo
[w tys. zł]

8

57,1

15,7

16

7

50,0

21,3
14,6

Liczba
beneficjentów

Świętokrzyskie

452,4

50

31

62,0

Warmińskomazurskie

224,0

16

11

68,7

Wielkopolskie

704,9

72

40

55,5

Zachodniopomorskie

141,7

15

9

60,0

9940,5

841

562

66,8

Ogółem

20,4
17,6
15,7
17,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Systemu Informacji Zarządczej ARiMR.

W ramach wydanych decyzji dominowały sposoby przekazania gospodarstw
rolnych, głównie na powiększenie pojedynczych gospodarstw (97,1%). W wyniku
przejęcia gruntów powiększone gospodarstwa osiągały najczęściej powierzchnię
10-20 ha (45,4% gospodarstw przejmujących) oraz 20-50 ha (41,0%). Wśród rolników przekazujących swoje gospodarstwa dominowały osoby powyżej 40 roku
życia (84,6% wszystkich beneficjentów). Wśród osób przejmujących gospodarstwa największą grupę (64,3%) stanowiły osoby młode 25-40 lat.
Średnia wypłata na jedno przekazane gospodarstwo wynosiła 17,7 tys. zł i była
mało zróżnicowana między województwami. Sytuacja powyższa wynikała z jednolitych stawek dopłat bezpośrednich występujących w całym kraju.

9. Uwagi końcowe
Przedstawiony stopień wykorzystania środków finansowych w ramach jednego
działania i pięciu poddziałań wskazuje na możliwość wykonania budżetu PROW,
przy założeniu corocznego udziału środków krajowych w programie na określonym poziomie. Wykonanie budżetu na poziomie 36,9% wskazuje na fakt, że
niektóre płatności dotyczyły wypłaty pierwszej raty należności, kolejne raty będą
sukcesywnie wypłacane, a przy tym powstaje przestrzeń czasowa na zakończenie
programu do połowy 2023 r. Przyjęta koncepcja realizacji działania miała na celu
przyspieszenie przemian struktury agrarnej w kraju, poprzez przyspieszenie rotacji pokoleń (premie dla młodych rolników), wzmocnienie gospodarstw małych
a także spowodowanie zmiany własnej postawy rolników.
Duże znaczenie dla prawidłowego następstwa pokoleń mają premie dla młodych rolników. Określenie wieku młodych na poziomie 40 lat w dobie szybkich
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przemian społecznych jest podejściem tradycyjnym, nie odzwierciadlającym rzeczywistej sytuacji młodych na obszarach wiejskich. Według danych sprawozdawczych Agencji wynika, że w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy około
57,0% młodych rolników nie osiągnęło wieku 25 lat. Wśród osób przejmujących
gospodarstwo przeważali domownicy (38,1%) lub studenci (26,1%), którzy zdecydowali się łączyć pracę na roli ze studiami. Różnica wieku między osobą rozpoczynającą prowadzenie gospodarstwa a osobą rezygnującą z tej funkcji wynosiła
25 lat. Zjawisko powyższe dotyczyło 72,0% beneficjentów (następców).
Odnośnie do małych gospodarstw rolnych zaproponowano dwa kierunki
zmian. Jeden kierunek to trwałe zbycie za kwotę o 120% wyższą niż wynoszą dopłaty bezpośrednie, które nie stanowiły istotnych bodźców do rezygnacji z gospodarstwa. Znane przywiązanie rolników do ziemi powoduje, że decyzję o zaprzestaniu z pracy na roli podejmują w sytuacji przymusowej. W procesie trwałego
zbycia gospodarstw rolnych pozyskano zaledwie 2 tys. ha użytków rolnych, które
nie miały wpływu na poprawę struktury agranej. Drugi kierunek wsparcia to premie na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych, którą określono w wysokości 60 tys. zł (15 tys. euro). Kwota powyższa pozwalała na dokonanie istotnych
zmian, o ile rolnik miał wizję rozwoju gospodarstwa.
Interesującą propozycją było skłanianie beneficjentów do poszukiwania aktywności w sferze pozarolniczej. Możliwości w tym zakresie były nieograniczone.
Przykładowo, gospodarstwa towarowe poszukują coraz częściej różnego rodzaju
specjalistycznych usług, które pozwolą na skuteczniejsze wykorzystanie czynników tkwiących w rolnictwie.
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BIOAKTYWNE METABOLITY GRYKI (Fagopyrum Mill.)
Agnieszka Zawadzka1, Joanna Kobus-Cisowska2, Barbara Stachowiak 3
Abstrakt: Gryka jest rośliną nie wymagającą specjalnych warunków glebowych i doskonale rośnie w trudnych warunkach środowiskowych, wykazując wysoką odporność na
szkodniki i choroby. Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench) i gryka tatarka
(Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) są bogatym źródłem wielu składników odżywczych
oraz związków bioaktywnych, m.in. takich jak rutyna, kwercetyna, emodyna, fagopiryna.
Dzięki znaczącym ilościom tych związków gryka została zaliczona do związków, które
mogą wpływać na zdrowie. Warunki uprawy odgrywają ważną rolę w kształtowaniu cech
nasion gryki.
Słowa kluczowe: uprawa, gryka, flawonoidy, rutyna, kwercetyna, emodyna, fagopiryna

BIOACTIVE MATEBOLITES OF BUCKWHEAT (Fagopyrum Mill.)
Agnieszka Zawadzka1, Joanna Kobus-Cisowska2, Barbara Stachowiak 3
Abstrakt: Buckwheat is a plant that does not require special soil conditions and grows
perfectly in harsh environmental conditions, showing high resistance to pests and diseases. Buckwheat (Fagopyrum esculentum) and buckwheat (Fagopyrum tataricum) are rich
sources of many nutrients and bioactive compounds, such as rutin, quercetin, emodin,
phagopyrin, among others. Thanks to significant amounts of these compounds, buckwheat has been classified as one of the compounds which positively affect health. Growing
conditions play an important role in shaping the characteristics of buckwheat seeds.
Keywords: breeding, buckwheat, flavonoids, rutin, quercetin, emodin, fagopyrin

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University od Life Sciences) | wkład pracy:
70% | e-mail: Agnieszka.Zawadzka@KUBARA.pl
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University od Life Sciences) | ORCID 00000003-2834-0405 | wkład pracy: 15% | e-mail: joanna.kobus-cisowska@up.poznan.pl
3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University od Life Sciences) | wkład pracy:
15% | e-mail: barbara.stachowiak@up.poznan.pl

Bioaktywne metabolity gryki (Fagopyrum Mill.)

59

1. Wstęp
Gryka (Fagopyrum Mill.) należy do roślin rdestowatych, rodziny Polygonaceae i obejmuje 15 gatunków rosnących w klimacie umiarkowanym Europy i Azji
(Li, 2003). Gryka jest rośliną nie wymagającą specjalnych warunków glebowych
i doskonale rośnie w trudnych warunkach środowiskowych, wykazując wysoką
odporność na szkodniki i choroby. Z tego względu idealnie nadaje się do upraw
ekologicznych (Sytar, 2016). Na świecie uprawiane są w zasadzie głównie dwa gatunki gryki - gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum) oraz gryka tatarka (Fagopyrum tataricum).Owoce gryki to trójkątne ciemnobrunatne orzeszki o ostrych
krawędziach, zwane potocznie ziarnem.
Z uwagi na skład i obecność bioaktywnych metabolitów, oba gatunki stanowią
dobry składnik żywności funkcjonalnej (Inglett, 2011; Kim, 2008). W tym rozumieniu żywność funkcjonalna stanowi produkty (również przetworzone), których działanie może wpłynąć na zdrowie ponad zwykły efekt odżywczy. Z orzeszków gryki najczęściej wytwarza się kasze, mąkę i płatki, które mogą być podstawą
pełnowartościowych posiłków i dań. Gryka zwyczajna i gryka tatarka wykazują
różnice w smaku. Pierwsza jest bardziej słodka, ma większe orzeszki i wykazuje
łatwość obłuszczenia okrywy nasiennej, podczas gdy gryka tatarka zawiera znacznie więcej gorzkich flawonoidów (Nina, 2003). Różnice te stanowią przedmiot wielu badań (Sun, 2008). Zarówno gryka zwyczajna, jak i gryka tatarka były używane
w tradycyjnej ludowej medycynie chińskiej jako środek korzystnie wpływający
na prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. W brytyjskiej farmakopei
ziołowej (British Herbal Pharmacopoeia, 2019) orzeszki gryki zwyczajnej wymieniane są jako lek przeciwzakrzepowy i hipotensyjny. Gryka posiada właściwości
przeciwzapalne, detoksykacyjne i obniżające gorączkę (Kim, 2008). Nasiona gryki
tatarki za względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy wspomagają profilaktykę chorób nowotworowych, cukrzycy i nadciśnienia (Ren, 2001). Uprawa i wykorzystanie określonego gatunku gryki zależy od strefy klimatycznej. W Europie
w USA, Kanadzie, Brazylii, RPA i Australii w uprawie dominuje gryka zwyczajna.
Gryka tatarka może rosnąć w trudniejszych warunkach klimatycznych, w Nepalu
i w północnych Indiach ale także w Chinach, Rosji czy na Ukrainie (Singh, 2020).
Bez względu jednak na gatunek, gryka ma korzystny i zbilansowany skład aminokwasowy białek, wysoką zawartość błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych, a także witamin i przeciwutleniaczy. Kasza gryczana nie zawiera białek
glutenowych, dzięki czemu może być wykorzystana w diecie osób cierpiących na
celiakię lub inną formę nietolerancji glutenu (Huda, 2020). Do tej pory hodowla
i uprawa gryki zwyczajnej i tatarki koncentrowały się na zwiększeniu plonowania
i odporności na niekorzystne warunki środowiskowe. Obecnie trwają prace nad
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optymalizacją parametrów uprawy gryki celem zwiększenia jej wartości odżywczej (Kreft, 2020).

2. Uprawa gryki
Gryka zwyczajna jest rośliną owadopylną, w ponad 90% zapylaną przez pszczoły i jest bardzo ceniona za swą miododajność. Efektywność zapylania zależy od
wielu czynników: zdolności rośliny do przyciągania owadów (pszczoły miodne),
morfologii kwiatów oraz zdolności produkcji pyłku i nektaru przez owady, a także
od zdolności do zbierania, transportu i deponowania pyłku. Gryka tatarka jest
rośliną samopylną. Najwięcej oryginalnych odmian gryki można jeszcze spotkać
w krajach o długiej tradycji jej uprawy i spożycia, szczególnie w Himalajach, skąd
pochodzi rodzaj Fagopyrum. Ze względu na szeroką niejednorodność fenotypową
i genetyczną gryki poszukiwanie recesywnych genów w heterozygotycznej roślinie
jest dużym wyzwaniem, ale może odnieść wiele korzyści w uprawie (Škrabanja,
2018).
Gryka kwitnie od lipca do sierpnia. Jest rośliną ciepłolubną, najlepiej rozwija się w temperaturze ok. 20°C, a do rozpoczęcia kiełkowania wymaga 8-10°C.
Jest bardzo wrażliwa na przymrozki. Jej zapotrzebowanie na wodę zależy od fazy
rozwoju. Gryka preferuje słoneczne stanowiska i średnio żyzne, świeże, umiarkowanie wilgotne gleby o lekko kwaśnym odczynie pH. Nie toleruje suszy, ani
nadmiaru wilgoci, dlatego nie na wszystkich podłożach udaje się zebrać plon
(nieodpowiednie gleby to zbyt lekkie, suche i piaszczyste oraz ciężkie, podmokłe).
Przed siewem, glebę pod uprawę gryki można wzbogacić nawozami wieloskładnikowymi z przewagą fosforu i potasu oraz zmniejszoną ilością azotu. Metody uprawy gryki zwyczajnej i tatarki znacznie się różnią. Gryka zwyczajna jest
bardzo wrażliwa na czynniki klimatyczne, termin siewu, światło słoneczne i lokalne praktyki agrotechniczne, które mają silny wpływ na plon nasion. Czynniki
abiotyczne, takie jak warunki pogodowe, susza, promieniowanie słoneczne, chwasty i dostępne składniki odżywcze mogą wpływać na rozwój gryki (Yabe, 2018).
Grykę wysiewa się gdy gleba jest odpowiednio nagrzana i minie prawdopodobieństwo pojawienia się przymrozków. Optymalna temperatura kiełkowania to
15°C, natomiast temperatura wzrostu to 20°C. Siew gryki wykonuje się z użyciem
siewnika zbożowego w rzędach w zakresie 15-45 cm, na głębokości 2-3 cm na
glebach lepszych i wilgotnych oraz 4-5 cm na glebach słabych i bardzo suchych.
Najkorzystniejszy czas siewu to 15-25 maja. Wielkość siewu w przeliczeniu na
obszar wynosi 70 kg/ha na glebach lepszych oraz 80 kg/ha na glebach słabszych.
Podczas gdy siew odbywa się w opóźnionym terminie należy zwiększyć ilość wysiewanych nasion o 10 kg/ha.
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Ważnymi celami w powszechnej uprawie gryki to stabilny plon, najwyższa jakość nasion, odporność na wyleganie, łatwe obłuszczanie, niewielkie rozdrobnienie nasion, odporność na nadmiar wody w środowisku, wysoka zawartość rutyny,
niska zawartość białka alergennego, korzystne walory sensoryczne i odporność
na kiełkowanie przed zbiorem (Hara, 2020). W polskich populacjach gryki tatarki
występują linie wsobne, które mogą różnić się pod względem specyficznych cech,
w tym poziomów bioaktywnych metabolitów, a także jakością plonów, sposobem
łuszczenia (Zhang, 2020). Tak więc poziomy pożądanych metabolitów obecnych
w różnych odmianach gryki nie są takie same i mogą różnicować właściwości
funkcjonalne. Dlatego duże znaczenie odgrywa zarówno wydajność plonu (na
jednostkę powierzchni), jak i wydajność metabolitów w zbiorze (na jednostkę
powierzchni). W przemyśle farmaceutycznym ważne jest zatem, aby osiągnąć
wysokie poziomy metabolitu w roślinach np. rutyny, aby zoptymalizować proces ekstrakcji, izolacji i koncentracji pożądanego metabolitu (Singh, 2020). Dla
przemysłu spożywczego kluczowa jest jednak wydajność plonu. Na chwilę obecną
trudno znaleźć genotypy o pożądanych właściwościach zaspokajających potrzeby
przemysłu farmaceutycznego i spożywczego jednocześnie.

3. Aspekt ekonomiczny uprawy gryki
Plon zależy od warunków klimatycznych w danym roku. Dane z 2019 roku wskazują, że plon ziarna był niższy niż w poprzednich latach i w roku 2020 i wyniósł
13 dt z ha, co było skutkiem ograniczonych opadów i suszy. Stąd też wynika różnica w cenie zbytu. Ważnym kosztem oprócz kosztu materiału siewnego są koszty
mechanizacji tj. koszt pracy ciągnika oraz jego amortyzacji i amortyzacji sprzętu
towarzyszącego w uprawie gryki w przeliczeniu na 1 ha. Koszty ogólnogospodarcze stanowią 6% kosztów bezpośrednich. Dodatkowymi kosztami produkcji
są obciążenia płatnicze (ubezpieczenia w KRUS), ubezpieczenia komunikacyjne
i podatek rolny przeliczony na 1 ha. W 2019 roku koszt uprawy gryki przy plonie 13 dt z ha po uwzględnieniu kosztów produkcji i dopłat do 1 ha produkcji,
wyniósł 468 zł. Jednostkowy koszt produkcji gryki z uwzględnieniem dopłat obszarowych to 94 zł za dt. Średnia cena zbytu wyniosła 130 zł za dt. Wskaźnik
opłacalności, wyrażony stosunkiem ceny zbytu 1 dt do kosztów produkcji 1 dt, to
1,33% (Zwolak, 2020).

4. Rutyna i kwercetyna w gryce
W literaturze tematu dostępne są liczne dane wskazujące, że zarówno orzeszki
jak i liście gryki są bardzo dobrym źródłem rutyny i kwercetyny, związków na-
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leżących do flawonoidów (Zhang, 2018). Flawonoidy i ich glikozydy to wtórne
metabolity roślin. Są szeroko rozpowszechnione i mają szczególne znaczenie ze
względu na swoje właściwości przeciwutleniające (Kreft, 2016; Ikeda, 2017). Flawonoidy należą do związków fenolowych, charakteryzujących się budową chemiczną, której podstawą jest 15-węglowy szkielet. Związki polifenolowe posiadają
pierścień benzenowy z dwoma lub więcej grupami hydroksylowymi. Większość
związków fenolowych występuje w połączeniu z cukrami, kwasami organicznymi
oraz estrami, a niewielka część występuje w postaci aglikonów. Rutyna jest glikozydem flawonolowym, podczas gdy kwercetyna jest aglikonem powstałym w wyniku enzymatycznej degradacji rutyny. Dominującym flawonoidem jest rutyna,
która występuje we wszystkich częściach rośliny. Najwięcej jest jej w kwiatach
(373 mg/100 g), liściach (116 mg/100 g), ziarnie (23 mg/100 g), a najmniej w łodygach i korzeniach (5-10 mg/100 g), Zawartość kwercetyny jest niższa i mieści
się w zakresie 20-50% zawartości rutyny w odpowiednich częściach morfologicznych rośliny (Kawabata, 2015). Jedną z funkcji rutyny w gryce jest jej ochrona
przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV), którego źródłem jest promieniowanie słoneczne (Suzuki, 2005). Ponadto pochodne kwercetyny wydzielane przez
korzenie gryki do gleby, chronią roślinę przed drobnoustrojami (Kalinova, 2007).
Wilgoć oddziaływująca na ziarna gryki stymuluje enzymatyczny rozkład rutyny
do kwercetyny pod wpływem rutynozydazy. Proces ten ma również miejsce po
zmieleniu gryki i kontakcie mąki gryczanej z wodą (Suzuki, 2005; Fujita, 2019).
W badaniach realizowanych na Słowenii symulowano proces wyrabiania ciasta
na chleb z mąki gryczanej (z gryki tatarki), poprzez połączenie 66% mąki i 44%
wody. Ciasto przetrzymywano w temperaturze 20°C pod przykryciem przez odpowiednio 5 min, 30 min, 60 min i 24 godziny (Vombergar, 2020). Po przechowywaniu oceniono stężenie rutyny i kwercetyny (HPLC). W ciągu pierwszych 5 minut większość rutyny uległa degradacji, a kwercetyna pojawiła się w mieszaninie
mąki i wody. Stężenie kwercetyny było po tym stabilne przez co najmniej 24 godziny (Vombergar, 2020). Rutyna jest związkiem wielkocząsteczkowym, glikozydem,
o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych, przeciwnowotworowych
i przeciwcukrzycowych (Kreft, 2016; Kawabata, 2015). Wykazano, że produkty pochodzące z gryki zwyczajnej i gryki tatarki mogą zmniejszać objawy zmęczenia, obniżać poziom cholesterolu i poprawiać wydolność oddechową (Wieslander, 2020).
Wykazano działanie ochronne metanolowych ekstraktów gryki wobec uszkodzeń
DNA spowodowanych rodnikami hydroksylowymi (Vogrinĉiĉ, 2013).
Rutyna jak i kwercetyna mają duże znaczenie żywieniowe (Shin, 2016). Jednak
wyższa zawartość rutyny w ziarnie gryki, obniża odczucie gorzkiego smaku, za który odpowiedzialna jest wysoka zawartość kwercetyny (Sun, 2020). W Japonii udało
się wyhodować nową odmianę gryki tatarki o niższej aktywności rutynozydazy (Su-
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zuki, 2015). Otrzymaną z niej mąkę wykorzystano do produkcji pieczywa i makaronu, które zawierały znacznie więcej rutyny niż kwercetyny i charakteryzowały się
wysoką akceptowalnością wśród konsumentów (Duarte, 2020). Zatem kasza gryczana o niskiej aktywności rutynozydazy może zyskać na popularności w krajach
(np. w Polsce), w których potrawy z gryki tatarki są mniej popularne niż z gryki
zwyczajnej z powodu bardziej gorzkiego smaku. Produkty na bazie gryki z wyższą
zawartością kwercetyny są akceptowane tylko przez niektórych konsumentów, np.
wywodzący się z Japonii makaron soba. Z drugiej strony Europejczycy, spożywając
bardziej gorzkie produkty na bazie gryki tatarki, mogą zyskać wiele korzyści zdrowotnych, np. złagodzenie objawów cukrzycy (Ikeda, 2017).
Nowe odmiany gryki tatarki o niskiej aktywności rutynozydazy nie wykazują aktywności hamowania α-glukozydazy po spożyciu, podczas gdy tradycyjne
odmiany taką aktywność posiadają, co jest ważne w profilaktyce i wspomaganiu
leczenia cukrzycy (Ren, 2018). Innym sposobem zapobiegania degradacji rutyny
do kwercetyny jest termiczna inaktywacja enzymów zawartych w mące z gryki
tatarki poprzez utrzymywanie mąki w stanie mokrym przez 20 minut w temperaturze 80–95°C. Ten proces pozwala zachować nawet 80% pierwotnej zawartości
rutyny co skutkuje jej wyższym poziomem w produkcie końcowym, takim jak
chleb lub makaron (Germ, 2019).

5. Fagopiryna i emodyna
Fagopiryna to kolejny ważny metabolit wtórny występujący w zielonych częściach
roślin gryki, a w mniejszej ilości w ziarnie (Stojilkovski, 2013). Poziom fagopiryny
jest najwyższy podczas kiełkowania nasion. Wówczas działanie promieniowania
słonecznego decyduje o przemianie protofagopiryny w fagopirynę (Huda, 2020;
Kim, 2020). Fagopiryna bierze udział w regulacji wzrostu rośliny gryki (Zambounis, 2020). Badania wskazują, że nadmierne spożycie zielonych części roślin gryki przez zwierzęta może wywoływać efekt fotouczulający, powodujący podrażnienie skóry, obrzęk i wysięk surowiczy. Prowadzone są badania nad możliwością
obniżenia poziomu fagopiryny w gryce na drodze modyfikacji jej uprawy. Jednak w roślinie fagopiryna odgrywa rolę ochronną przed promieniowaniem UV,
szkodnikami i chorobami inicjowanymi przez drobnoustroje. Zatem uprawa odmian o obniżonych poziomach fagopiryny może nie sprawdzić się na obszarach
mocno nasłonecznionych, o wysokiej ekspozycji na promieniowanie UV. Innym
wtórnym metabolitem gryki jest emodyna. Jest to prekursor fagopiryny (Rolta,
2020). W literaturze dostępne są badania wskazujące, że emodyna wyizolowana
z ziarna gryki tatarki dobrze wiąże się ze wszystkimi trzema miejscami aktywnymi domeny wiążącej RNA fosfoproteiny nukleokapsydu Sars-CoV-2 (Robson,
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2020). Jednak szlaki biosyntezy emodyny w gryce tatarce pozostają do dziś niejasne a jej wykorzystanie w profilaktyce zdrowia wymaga jeszcze wielu badań.

6. Podsumowanie
Orzeszki gryki zwyczajnej i gryki tatarki są powszechnie spożywane w wielu krajach
i zawierają wiele korzystnych z żywieniowego punktu widzenia składników (Inglett,
2011). Ziarna gryki zwyczajnej i gryki tatarki są źródłem bioaktywnych metabolitów, m.in. rutyny, kwercetyny, emodyny. Rutyna, glikozyd flawonolowy, wykazuje
właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Kwercetyna wspomaga leczenie cukrzycy. W ziarnie gryki tatarki kwercetyna pochodząca
z degradacji rutyny jest odpowiedzialna za gorzki smak produktów pochodzących
z gryki. Zapobieganie degradacji rutyny do kwercetyny jest ważne dla konsumentów, zwłaszcza w krajach azjatyckich, gdzie tradycyjnie uprawiana i przetwarzana
jest gryka tatarka. Fagopiryna i emodyna biorą udział w ochronie roślin przed promieniowaniem UV. Najważniejszymi celami uprawy gryki są stabilny plon i wysoka
jakość nasion. Gryka, w tym mniej znana i uprawiana w krajach europejskich tatarka, z uwagi na wysokie walory żywieniowe i obecność związków bioaktywnych
o cennych właściwościach prozdrowotnych zyskuje coraz większe zainteresowanie
rolników, producentów żywności funkcjonalnej i wśród konsumentów. Ma wysoki
potencjał uprawowy i może być uprawiana w różnych regionach świata (Kim, 2008).
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HELIKULTURA W POLSCE
Maciej Ligaszewski1, Przemysław Pol2
Abstrakt: W prezentowanej pracy opisano podstawy helikultury, która stanowi w Europie, w tym również w Polsce, stosunkowo nową dziedzinę produkcji zwierzęcej. Obejmuje
ona produkcję mięsa konsumpcyjnego, śluzu dla przemysłu kosmetycznego i jaj do produkcji „kawioru” jadalnych ślimaków lądowych z rodzaju Helix i Cornu. Na skalę przemysłową przedmiotem produkcji towarowej są dwa podgatunki ślimaka szarego (Cornu
aspersum). Jest to północnoafrykański ślimak duży szary (Cornu aspersum maxima) i zachodnioeuropejski ślimak mały szary (Cornu aspersum aspersum). W pracy o charakterze informacyjno-przeglądowym przedstawiono w sposób skrótowy zagadnienia dotyczące głównego kierunku helikultury tj. technologii produkcji mięsnej ślimaka szarego.
Przedstawiono też podstawowe zagadnienia dotyczące biologii hodowlanej ślimaków oraz
wartości odżywczej i wydajności technologicznej w przetwórstwie ich mięsa. Porównano
wartości parametrów wartości odżywczej i wydajności mięsnej oraz cech biologicznych
obu podgatunków ślimaka szarego. Dokonano też przeglądu obowiązujących do tej pory
w zakresie helikultury przepisów weterynaryjnych. W pracy wykorzystano odpowiednie
piśmiennictwo krajowe i zagraniczne.
Słowa kluczowe: Helikultura, ślimak szary, Cornu aspersum, technologia produkcji,
jakość mięsa

EDIBLE SNAILS BREEDING IN POLAND
Maciej Ligaszewski1, Przemysław Pol2
Abstract: The presented work describes the basics of helicutlure, which is a relatively new
field of animal production in Europe, including Poland. It covers the production of meat
for consumption, mucus for the cosmetics industry and eggs for the production of „caviar
of edible snails of the genus Helix and Cornu. On an industrial scale, two subspecies of the
Brown snail (Cornu aspersum) are the subject of commercial production. It is a North African large Brown snail (Cornu aspersum maxima) and a Western European small Brown
1 Instytut Zootechniki PIB w Krakowie (National Research Institute of Animal Production) |
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snail (Cornu aspersum aspersum). The information and review work presents briefly the
issues of the main direction of heliculture, i.e. the technology of Brown snail production.
Basic issues concerning the breeding biology of snails as well as the nutritional value and
technological efficiency of meat processing are also presented. The parameters of the nutritional value and meat yield were compared, as well as some biological features of both
Brown snail subspecies. The veterinary regulations applicable to date in the field of heliculture were also reviewed. Relevant domestic and foreign literaturę was used in the work.
Keywords: heliculture, Brown snail, Cornu aspersum, production technology, meat
quality

1. Wstęp
Europejska helikultura jest stosunkowo młodą dziedziną produkcji zwierzęcej.
Obejmuje zagadnienia związane z produkcją, przetwórstwem, jakością mięsa
i związanymi z tym technologiami rozrodu i chowu towarowego lądowych ślimaków jadalnych z rodziny Helicidae: europejskiego podgatunku ślimaka małego szarego (Cornu aspersum aspersum), europejskiego gatunku ślimaka małego
szarego (Cornu aspersum aspersum synonym Helix aspersa) będącego podstawowym gatunkiem lądowych ślimaków jadalnych w strefie pomiędzy atlantycką
a śródziemnomorską częścią Europy oraz ślimaka dużego szarego (Cornu aspersum maxima) (zdjęcie 1) zasiedlającego śródziemnomorską strefę północnej
Afryki. Produktami, które uzyskuje się od ślimaka szarego jest mięso, jaja przetwarzane na „kawior” i śluz, który ze względu na zawarte w nim cenne, biologicznie aktywne składniki, wykorzystywany jest obecnie w przemyśle kosmetycznym, a w przyszłości zapewne również farmaceutycznym (zwalczanie komórek
nowotworowych). Dodatkowo, muszle wykorzystywane są do serwowania w nich
dań ze ślimaków, a także w akwarystyce, jako miejsce składania jaj przez niektóre
afrykańskie gatunki ryb pielęgnicowatych. Przykładem takiej produkcji jest np.
duża ferma hodowlana należąca do Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Łubnicy (Wielkopolska) z możliwością produkcji wynoszącą do kilkuset ton ślimaka
szarego lub firma hodowlana „Helixia” w Oldrzyszowicach k. Opola, a także wiele
ferm średnio- i niskotowarowych. Od 1996 roku w Balicach koło Krakowa działa
też doświadczalno – produkcyjna ferma ślimaków jadalnych Instytutu Zootechniki – PIB, której działalność w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju
polskiej helikultury poprzez tworzenie krajowych technologii produkcji ślimaków, badania jakości mięsa oraz w swoim czasie rozprowadzanie wartościowych
reproduktorów ślimaka szarego. Poniższe opracowanie zostało przygotowane
w znacznej mierze w oparciu o monografię dorobku Instytutu Zootechniki PIB
w Krakowie w zakresie helikultury (Ligaszewski i Pol, 2019).
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Zdjęcie 1
Przedstawiciele trzech gatunków dużych jadalnych ślimaków
z rodziny Helicidae

Od lewej: ślimak turecki lub lukrowany (Helix lucorum), rzadko spotykany
w obrocie handlowym w Europie; ślimak winniczek (Helix pomatia); ślimak duży
szary (Cornu aspersum maxima); ślimak mały szary (Cornu aspersum aspersum).
Źródło: (Fot. Pol, Ligaszewski 2019).

2. Cechy morfometryczne ciała, wydajność mięsna i podstawowy skład
chemiczny mięsa ślimaka małego szarego
Wartości wszystkich powyższych cech zależały od badanego podgatunku Cornu
aspersum, systemu utrzymania i zawartości białka w mieszance paszowej (Tabela
1-2) (Ligaszewski i Pol, 2016). W podanych tabelach uwzględniono podział tuszy
ślimaków na część jadalną, tj. nogę z płaszczem oraz część niejadalną czyli worek
trzewiowy (zdjęcie 2). Jednak, w przypadku ślimaka małego szarego, również worek trzewiowy traktowany jest często jako część jadalna tuszy.
Tabela 1
Parametry ciała i tuszy hodowlanego Cornu aspersum aspersum i Cornu aspersum maxima z różnych warunków utrzymania i żywienia. Wartości średnie
Parametr

Masa ciała (g)
Średnica muszli (mm)
Masa muszli (g)

Podgatunek:
Cornu aspersum

Zawartość białka
w paszy 16,7 %
Zagroda
Zagroda
polowa
w szklarni

Zawartość białka
w paszy 18,6 %
Zagroda
Zagroda
polowa w szklarni

Cornu asp. asp.

11,8

11,3

12,7

11,2

Cornu asp. m.

18,9

18,3

20,0

20,0

Cornu asp. asp.

29,8

29,2

29,9

29,8

Cornu asp. m.

35,5

34,4

35,9

35,7

Cornu asp. asp.

1,8

2,0

2,0

2,1

Cornu asp. m.

3,0

3,3

3,3

3,7
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Parametr

Podgatunek:
Cornu aspersum

Zawartość białka
w paszy 16,7 %
Zagroda
Zagroda
polowa
w szklarni

Zawartość białka
w paszy 18,6 %
Zagroda
Zagroda
polowa w szklarni

Cornu asp. asp.

9,8

9,0

10,4

8,9

Cornu asp. m.

15,7

14,7

16,5

16,1

Cornu asp. asp.

6,8

5,9

6,8

5,8

Cornu asp. m.

10,0

9,7

10,6

10,3

Udział nogi z płaszczem
w masie tuszy (%)

Cornu asp. asp.

69,4

65,3

65,5

65,1

Cornu asp. m.

63,6

65,8

64,7

64,0

Udział nogi z płaszczem
w masie ciała (%)

Cornu asp. asp.

57,5

52,4

53,8

51,8

Cornu asp. m.

52,8

52,9

53,2

51,6

Udział tuszy w masie ciała
(%)

Cornu asp. asp.

82,9

80,3

82,1

79,6

Cornu asp. m.

82,9

80,5

82,2

80,6

Masa tuszy (g)
Masa nogi (g)

Źródło: (Ligaszewski i Pol, 2016, 2019).

Tabela 2
Parametry wartości odżywczej Cornu aspersum aspersum i Cornu aspersum
maxima z różnych warunków utrzymania i żywienia

Parametr

Podgatunek
Cornu aspersum

Zagroda polowa
Zawartość białka w paszy:
16,7 %
Zagroda
Zagroda
w szklarni
polowa

Zagroda w szklarni
Zawartość białka w paszy:
18,6 %
Zagroda
Zagroda
w szklarni
polowa

Białko ogólne w nodze
z płaszczem (%)

Cornu asp. asp.

12,0

11,3

10,8

13,0

Cornu asp. m.

10,7

11,8

10,9

12,6

Białko ogólne w worku
trzewiowym (%)

Cornu asp. asp.

13,9

15,2

13,5

16,8

Cornu asp. m.

13,5

14,8

13,1

15,0

Tłuszcz surowy w nodze
z płaszczem (%)

Cornu asp. asp.

0,47

0,28

0,37

0,24

Cornu asp. m.

0,32

0,80

0,35

0,24

Tłuszcz surowy w worku
trzewiowym (%)

Cornu asp. asp.

2,29

1,05

1,42

0,53

Cornu asp. m.

1,91

1,11

1,99

0,84

Udział frakcji PUFA1) w profilu WKT Cornu asp. asp.
nogi (%)
Cornu asp. m.

59,0

60,2

60,7

63,2

58,5

60,6

61,5

61,5

Udział frakcji PUFA w profilu WKT
worka trzewiowego (%)

Cornu asp. asp.

46,8

50,8

49,6

59,5

Cornu asp. m.

46,2

49,5

47,3

50,6

Udział frakcji MUFA w profilu WKT
nogi (%)

Cornu asp. asp.

22,5

20,0

19,0

15,0

Cornu asp. m.

22,0

19,0

18,1

17,2

MUFA2)

Cornu asp. asp.

40,4

35,4

35,8

22,4

Cornu asp. m.

38,9

35,3

37,6

31,8

Cornu asp. asp.

81,5

80,2

79,7

78,2

Cornu asp. m.

80,5

79,6

79,6

78,7

Udział frakcji
w profilu
WKT worka trzewiowego (%)
Udział frakcji
nogi (%)

UFA3)

w profilu WKT
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Parametr

Podgatunek
Cornu aspersum

Zagroda polowa
Zawartość białka w paszy:
16,7 %
Zagroda
Zagroda
w szklarni
polowa

Zagroda w szklarni
Zawartość białka w paszy:
18,6 %
Zagroda
Zagroda
w szklarni
polowa

Cornu asp. asp.

87,2

86,2

85,4

81,9

Cornu asp. m.

85,1

84,8

84,9

82,3

Stosunek PUFA3/6 W profilu
WKT nogi

Cornu asp. asp.

8,0

11,1

9,5

11,2

Cornu asp. m.

8,5

10,8

9,5

11,3

Stosunek PUFA3/6 w profilu WKT
worka trzewiowego

Cornu asp. asp.

6,8

11,6

7,2

16,6

Cornu asp. m.

6,8

11,9

8,4

14,8

Zawartość cholesterolu w nogach
(mg/g)

Cornu asp. asp.

1,38

1,33

1,31

1,58

Cornu asp. m.

1,31

1,34

1,35

1,34

Zawartość cholesterolu w workach
trzewiowych (mg/g)

Cornu asp. asp.

0,99

1,08

0,93

1,09

Cornu asp. m.

1,06

1,12

0,95

0,92

Udział frakcji UFA w profilu WKT
worka trzewiowego (%)
4)

1) PUFA

– wielonienasycone kwasy tłuszczowe; WKT– suma wyższych kwasów tłuszczowych (nasyconych i nienasyconych);
2) MUFA – jednonienasycone kwasy tłuszczowe;
3) UFA – suma kwasów nienasyconych;
4) stosunek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 do kwasów omega-6.

Źródło: (Ligaszewski i Pol, 2016, 2019).

Zdjęcie 2

Technologiczny podział tuszy ślimaka dużego szarego
(Cornu aspersum maxima)

Po lewej, na dole: część jadalna: noga + kołnierz+ przedni fragment płaszcza
Po prawej: worek trzewiowy
Źródło: (Ligaszewski i Pol, 2019).

72

Maciej Ligaszewski, Przemysław Pol

4. Cykl produkcyjny i organizacja fermy
Parametry biologiczne rozrodu ślimaka szarego oraz przebieg cyklu hodowlanego
w porównaniu z wynikami dla mało efektywnego w produkcji fermowej, rodzimego ślimaka winniczka przedstawiono w Tabelach 3-4.
Tabela 3
Podstawowe różnice w przebiegu cyklu hodowlanego ślimaka szarego
(Cornu aspersum) i winniczka (Helix pomatia)
Winniczek (Helix pomatia)

Ślimak szary (Cornu aspersum)

Długość trwania cyklu hodowlanego od jaja do osiągnięcia dojrzałości handlowej
12-14 miesięcy wliczając przerwę na hibernację zimową:
od czerwca br. do lipca następnego roku.

6-7 miesięcy: od lutego do września br.

Optymalne warunki rozrodu
Rozród w ziemnej, obsianej roślinami zagrodzie
szklarniowej, w okresie od maja do lipca, w warunkach
naturalnego dnia świetlnego i temperatury powietrza.
Jaja znoszone są do gleby, a następnie inkubowane
w kuwetach lęgowych w temp 22-25oC.

Rozród w pomieszczeniu klimatyzowanym w warunkach
18 godzinnego dnia świetlnego i temperatury 18-22oC.
Reproduktory utrzymywane są w specjalnie
skonstruowanych skrzyniach gdzie znoszą jaja
do kubków lęgowych; następnie złoża jaj inkubowane są
w kuwetach lęgowych w temp. 22-25oC.

Optymalna wielkość obsad wylęgu wiosennego ślimaków w zagrodach hodowlanych
pierwszy rok życia: 300 szt. wylęgu/m2, drugi rok życia
(po hibernacji):15-50 szt./m2

300 szt. wylęgu/m2

Obserwowane w zagrodach hodowlanych różnice w aktywności życiowej zależnej
od warunków klimatycznych oraz od cyklu dobowego
Optymalna temperatura 14-20oC, wysoka wilgotność;
żerowanie do godzin przedpołudniowych.

Optymalna temperatura 16-22oC, umiarkowana
wilgotność; żerowanie wieczorem i w godzinach nocnych.

Miejsca przebywania ślimaków na terenie zagród hodowlanych
Chów szklarniowy w pierwszym roku życia: pierwsze
3 miesiące życia (czerwiec-sierpień): rośliny i gleba;
następne 2 miesiące (wrzesień – październik): gleba,
stoły paszowe; okres hibernacji (listopad-marzec): gleba.

Chów wylęgu w pomieszczeniach klimatyzowanych:
podchów wylęgu (marzec-kwiecień): kuwety, zagrody
klimatyzowane.

Chów polowy w drugim roku życia: cztery miesiące
(kwiecień-lipiec): gleba, stoły paszowe.

Chów po przeniesieniu wylęgu do zagród polowych:
pierwsze 1,5 miesiąca (połowa maja-czerwiec): rośliny;
następne 3 miesiące życia (lipiec – wrzesień): stoły
paszowe.

Różnice w zachowaniu ślimaków w okresie późnojesiennym
Zbiór dojrzałych winniczków towarowych prowadzony
jest do końca września. Później zagrzebują się w glebie
zagród polowych. Należy przechować je w pomieszczeniu
hibernacyjnym (6oC), gdyż ich legalna sprzedaż będzie
możliwa dopiero w maju.

Źródło: (Ligaszewski i Pol, 2019).

Istnieje konieczność zebrania wszystkich dojrzałych
ślimaków do końca października. Ślimak szary nie
zakopuje się w glebie i nie jest w stanie hibernować w
warunkach polowych, w polskich warunkach zimowych.
Handel tym gatunkiem ślimaka jest dozwolony
przez cały rok.
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Tabela 4
Porównanie parametrów rozrodu ślimaka szarego (Cornu aspersum)
i winniczka (Helix pomatia)
Gatunek
Winniczek
Ślimak szary

Ilość jaj
w złożu
[szt./1 złoże]

Średni
ciężar jaja
[mg]

Okres inkubacji
(dni) w temp.
21 – 24oC

Procent
wylęgu
[%, szt.]

15 – 65

125

18 – 21

30 – 50

100 – 200

40 – 60

12 – 14

60 – 80

Źródło: (Ligaszewski i Pol, 2019)

Wyróżnia się następujące obiekty fermowe wykorzystywane w poszczególnych
etapach i okresach cyklu produkcyjnego:
Komora do hibernacji ślimaków w okresie wrzesień – luty
Dojrzałe ślimaki zebrane jesienią z zagrody polowej przechowywane są w odpowiednim pomieszczeniu bez okien, izolowanym i zaopatrzonym w aparaturę
klimatyzacyjną. Temperatura powietrza umożliwiająca utrzymywanie dojrzałych
ślimaków w stanie odrętwienia zimowego („hibernacja”) wynosi od 0oC do 6-7oC.
Wilgotność względna powietrza mieści się natomiast w przedziale 65%-80%. Pomieszczenie to wyposażone jest w stelaże wyposażone w półki, na których układa
się jesienią worki raszlowe z dojrzałymi ślimakami. Ślimaki mogą też być przechowywane w drewnianych, przewiewnych skrzynkach.
Pomieszczenia do reprodukcji ślimaków w okresie rozrodu
w lutym – kwietniu
Do adaptacji na pomieszczenia „działu rozrodu” ślimaków doskonale nadają się
budynki nieużywanych chlewni, kurników lub obór, po usunięciu z nich pozostałości stanowisk i boksów dla wcześniej utrzymywanych w nich zwierząt. Niezbędne jest zainstalowanie systemu klimatyzacji regulującej temperaturę i wilgotność
powietrza oraz zapewniającej jego płynną wymianę. Są to następujące pomieszczenia:
Pomieszczenie dla reproduktorów
Wyposażone jest ono w odpowiednio skonstruowane skrzynie, w których
rozbudzone po przeniesieniu z komory hibernacyjnej ślimaki składają jaja do
wypełnionych ziemią kubków lęgowych (zdjęcie 3).
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Zdjęcie 3
Boczny widok na skrzynię do rozrodu

Źródło: (Ligaszewski i Pol).

W skrzyni znajduje się jej wewnętrzna konstrukcja: są to umieszczone poziomo i stycznie wzdłuż długich i krótkich boków deski, na których ustawia się rzędy kubków lęgowych wypełnionych ziemią; wzdłuż długiej osi skrzyni przebiega
szeroka, otwarta od góry rynna paszowa, na którą sypana jest sucha mieszanka
paszowa dla ślimaków. Z drewnianych, poprzecznych przegród do samego dna
zwieszają się włókninowe lub plastikowe grube kurtyny dzielące skrzynię na poprzeczne, półotwarte komory. Betonowa podłoga pomieszczenia dla reproduktorów musi być zaopatrzona w kratki ściekowe i sprawny system kanalizacyjny
do usuwania odchodów i ścieków wydostających się przez ażurową podłogę ula.
System oświetlenia ma zapewnić 18 godzinny dzień świetlny, a intensywność stosowanego światła należy dobrać w zależności od specyfiki obiektu hodowlanego.
Temperatura utrzymania reproduktorów wynosi 18-22oC.
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Pomieszczenie do inkubacji jaj (marzec – kwiecień)
W pomieszczeniu tym na półkach stelażowych umieszcza się kuwety ze złożami jaj ślimaków, umieszczonymi na warstwie kwaśnego torfu (pH 5-6). W bokach
kuwet znajdują się otwory wentylacyjne o średnicy około 1,5 mm. Jaja inkubowane są przy wyłączonym oświetleniu. Zadaniem klimatyzacji nie jest obniżenie temperatury, ale utrzymywanie jej stale na poziomie 22-24oC, a wilgotności
względnej powietrza w granicach 75-85%.
Pomieszczenia i obiekty do podchowywania wylęgu (marzec – połowa
maja)
W warunkach produkcji drobnotowarowej, do której prowadzenia potrzeba
kilkaset tysięcy sztuk wylęgu, wylęg ten można podchowywać w specjalnych, dużych kuwetach ustawionych na stelażach, w temperaturze 20-22oC. Jednak w warunkach produkcji wysokotowarowej wymagającej uzyskania kilku milionów
sztuk wylęgu podchowanego, łatwiej oraz bezpieczniej pod względem sanitarnym
i weterynaryjnym jest umieścić 7-10 dniowy, żerujący wylęg w specjalnie przygotowanych zagrodach ziemnych obsianych odpowiednimi dla ślimaków roślinami
pastewnymi. Zagrody te buduje się w wysokich, dogrzewanych metodami bezdymnymi tunelach foliowych lub szklarniach. Dalszymi elementami wyposażenia
zagrody jest zamontowany nad nią system zraszania oraz karmniki dla wylęgu
w postaci drewnianych palet. Z czasem, większość wylęgu gromadzi się w ciągu
dnia pod spodem deski karmnika, na której powierzchnię podawana jest sucha
mieszanka paszowa. Dzięki gromadzeniu się wylęgu na karmnikach zebranie go
w celu przeniesienia w pierwszej połowie maja do polowych zagród towarowych
nie przysparza większych trudności.
Polowe zagrody towarowe (pierwsza dekada maja–wrzesień/październik)
Do przygotowania terenu pod polowe zagrody towarowe dla ślimaków należy
przystąpić już jesienią poprzedniego roku zaorywując i wapnując jej powierzchnię. Ważny jest wybór miejsca na zagrodę. Nie może być to teren podmokły, nierówny, ani taki, na którym okresowo zatrzymuje się lub przepływa powierzchniowo woda deszczowa. Powierzchnia zagród nie może być o żadnej porze naturalnego dnia świetlnego zacieniona przez drzewa, budynki lub naturalne nierówności terenu, ponieważ ślimaki muszą mieć możliwość samodzielnego wyboru
stopnia intensywności światła i długości naturalnego dnia świetlnego. Możliwość
taką znajdują chroniąc się pod spodem gęsto ustawionych w rzędach drewnianych karmników, mających postać palet ułożonych poziomo lub nachylonych
pod kątem 20oC w kierunku zachodnim w celu ochrony przed słońcem. Bliskość
wysokich drzew lub budynków gospodarczych jest dodatkowo niewskazana ze
względu na to, że stanowią one siedliska ptaków lub drobnych ssaków drapież-
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nych potencjalnie niebezpiecznych dla ślimaków. Bardzo dużym zagrożeniem jest
lokalizacja zagród dla ślimaków w pobliżu upraw rolniczych i leśnych, na których
stosuje się niektóre, toksyczne dla ślimaków środki ochrony roślin. Ryzykowne
jest prowadzenie chowu polowego ślimaka szarego w częściach Polski o ostrzejszym klimacie (północny wschód), i w zacienionych kotlinach w których istnieje duże prawdopodobieństwo występowania silnych przymrozków wiosennych
i wczesnojesiennych. Ważna jest też jakość gleby pod zagrodę polową: nie może
to być gleba skażona środkami chemicznymi oraz wszelkimi zanieczyszczeniami
organicznymi. Powinna być ciepła, łatwo osuszalna, o dużej zawartości węglanu
wapnia: optymalny jest czarnoziem, rędzina wapienna, ale mogą też być to różnego typu gleby łąkowe spod starej darni i bielicowe z wyjątkiem gleb piaszczystych.
Często istnieje potrzeba ochrony ślimaków poprzez wybudowanie nad zagrodą woliery z siatki przeciw ptakom. W gospodarstwach drobnotowarowych ekspansję drobnych ssaków ryjących na teren niewielkiej zagrody można ograniczyć
poprzez wkopanie w ziemię wzdłuż boków zagrody blachy lub innego trudnego
do przegryzienia tworzywa, na głębokości co najmniej 30 cm. Ściany zagród mają
wysokość około 50-60 cm, zbudowane są z drewnianych ram wypełnionych mocną włókniną ogrodniczą i wykończone u góry analogicznie jak w zagrodach do
podchowu wylęgu poziomym drewnianym okapem skierowanym do wewnątrz
zagrody. Można stosować podwójne zabezpieczenie przed ucieczkami ślimaków:
smarowanie spodu okapów cienką warstwą smaru zmieszanego z solą, a dodatkowo zawieszenie na krawędzi okapów szerokich na kilkanaście cm pasów z tworzywa sztucznego poprzycinanych w drobne paski na kształt wiszących „indiańskich
frędzli”, po których ślimaki nie są w stanie się poruszać. Ostatnio, stosuje się również pastylki solne do uzdatniania wody zamontowane pod okapami w rynienkach instalacyjnych. W polskich fermach drobnotowarowych budowano do tej
pory zagrody polowe o powierzchniach od 5 arów do 30 arów (zdjęcie 4). Planując
układ i powierzchnię zagród polowych dla dużych ferm należy uwzględnić dostęp
do źródła wody i jej zasoby, które powinny wystarczyć do codziennego, krótkotrwałego zroszenia powierzchni zagród przed wieczornym podawaniem paszy
ślimakom. W związku z tym należy zainstalować nad zagrodami wydajny system
automatycznego zraszania. Pomiędzy poszczególnymi zagrodami należy utworzyć pasy drogi przejazdowej dla kołowego transportu paszy. Ponieważ duże zagrody uprawiane są jesienią po zbiorze ślimaków i w okresie wczesnowiosennym,
przed obsadzeniem ich wylęgiem za pomocą rolniczego sprzętu zmechanizowanego, muszą być przynajmniej w niektórych miejscach rozbieralne w celu umożliwienia wjazdu i wyjazdu. Z tego też względu system zraszania zagród wodą nie
powinien kolidować z możliwościami manewrowania pojazdami. Jest to możliwe
w przypadku umieszczenia całej instalacji poziomej na rzadko rozstawionych,
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odpowiednio wysokich wspornikach. Rzędy karmników ustawionych na pasach
wysianej roślinności poprzedzielane są ścieżkami umożliwiającymi swobodne
poruszanie się po terenie zagrody. Pasy pozbawione roślinności umożliwiają unikanie rozdeptania ślimaków, które zresztą, w miarę wyjadania roślinności, szybko
przyzwyczajają się do przebywania w bezdeszczowe dni pod spodami karmników.
Zdjęcie 4
Zagrody doświadczalno-produkcyjne

Źródło: Zdjęcie archiwalne Instytutu Zootechniki PIB w Balicach.

Magazyn do przechowywania pasz
Charakter magazynu do przechowywania mieszanek przemysłowych dla ślimaków jest typowy dla tego rodzaju pomieszczeń, które muszą być suche, chłodne, przewiewne, pozbawione owadów, gryzoni, pleśni, a także wyposażone w palety do ustawiania na nich worków z paszą.
Wiata lub pomieszczenie do obsuszania ślimaków w trakcie zbiorów
jesiennych
Dojrzałe ślimaki zbiera się do ażurowych drewnianych skrzynek lub worków
raszlowych. Skrzynki ze ślimakami należy umieścić następnie w miejscu prze-
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wiewnym, osłoniętym przed deszczem. Po kilku dniach przetrzymywania, ślimaki oczyszczają przewody pokarmowe, tracą część wody fizjologicznej i wchodzą
w fazę estywacji, tj. w warunkach suchego powietrza oraz podwyższonej temperatury chowają się do muszli i wytwarzają błonę epifragmy. Skrzynki lub worki
z estywującymi ślimakam umieszcza się w komorze hibernacyjnej w celu ich dalszego przechowywania. Większa część ślimaków przeznaczona jest na sprzedaż,
a mniejsza do rozrodu na wiosnę następnego roku.

5. Wymagania żywieniowe ślimaka szarego
W mieszanym systemie produkcji obu podgatunków ślimaka szarego fakt, że jego
chów towarowy prowadzony jest w pół-naturalnych warunkach utrzymania, w obsianych roślinami pastewnymi zagrodach polowych, pozwala na wykorzystanie
pokarmu naturalnego w postaci roślin a nawet zasobnej w składniki mineralne
i organiczne gleby do zwiększenia gospodarczej efektywności żywienia ślimaków
przeznaczonymi dla nich przemysłowymi mieszankami paszowymi. Polecanymi
gatunkami roślin może być perko, kapusta pastewna z siewu, gorczyca, rzepik, koniczyna itp. Preferowane są gatunki i odmiany roślin odpornych na „przygryzanie”
przez ślimaki, późno kwitnące i w miarę wysokie gdyż pełnią one również funkcje
moderatorów mikroklimatu zagrody hodowlanej oraz dodatkowego poza drewnianymi karmnikami schronienia dla ślimaków. W połowie maja, po przeniesieniu
ślimaków do towarowych zagród polowych, przez pierwsze 3-5 tygodni odżywiają
się one głównie liśćmi roślin wśród których przebywają, ale w ostatecznym bilansie,
pod koniec okresu hodowlanego ponad 90% przyrostu ich biomasy pochodzi z żywienia pełnoporcjowymi mieszankami przemysłowymi dla ślimaków.
Mieszanki paszowe
Zawartość białka w mieszankach paszowych, w zależności od stadium rozwojowego ślimaków wynosi według standardów francuskich (INRA) w granicach
16-21%, natomiast tłuszczu, jak również włókna surowego poniżej 4%. Wartość
energetyczna brutto mieści się w granicach 2500–3200 kcal/kg paszy. Zawartość
wapnia w mieszance powinna wynosić około 10-12%. Średnica granulacji pasz
ekstrudowanych wynosi, w zależności od związanej z wiekiem wielkości ślimaków, od 0,15 mm do 0,5 mm, z tym że dopuszczalna jest uniwersalna średnica 0,20-0,25 mm dla wszystkich stadiów rozwojowych. Około 30% składników
paszy dla ślimaków stanowi śruta sojowa poekstrakcyjna wysokotemperaturowa,
a następne 30% mielona kreda pastewna. Śruta sojowa lub makuch rzepakowy
stanowią w mieszance dla ślimaków podstawowe źródło białka, a kreda dostarcza
większość wapnia, dlatego manipulowanie zawartością procentową tych podstawowych komponentów umożliwia precyzyjne kształtowanie wartości odżywczej
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paszy. Dwa – trzy procent kredy pastewnej można zastąpić pastewnymi formami
fosforanu wapnia. W celu obniżenia kosztów paszy można eksperymentować, zastępując do 10% śruty sojowej lub makuchu poddanymi obróbce termicznej śrutami z nasion bobiku, grochu, peluszki, słodkiego łubinu itp. Nie poleca się natomiast nadmiernego dodatku makuchów rzepakowych lub lnianych ze względu na
dużą zawartość w nich tłuszczu. Pozostałe, około 40% składników stanowią śruty
roślin zbożowych, głównie kukurydzy z dodatkami jęczmienia i owsa. Dwa-trzy
procent składu paszy stanowią dodatki mineralno-witaminowe. Standardowo dodaje się do 1% oleju sojowego w celu dostarczenia niezbędnych egzogennych wyższych kwasów tłuszczowych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D,
E, K). Niezależnie od tego, do pasz dla ślimaków – reproduktorów w trakcie rozrodu wprowadza się dodatek 0,5-1,0% preparatu mineralno-witaminowego dla
kur nieśnych, a dla wylęgu ślimaków można stosować analogiczny dodatek dla
kurcząt, z kolei w dalszej produkcji towarowej ślimaków handlowych stosuje się
dodatki mineralno-witaminowe przeznaczone dla trzody chlewnej. Można eksperymentować też z 1-2% dodatkiem suszy roślinnych, np. lucerny. Wykorzystanie
mieszanki paszowej przez ślimaka szarego wynosi w mieszanym systemie produkcji 0,9-1,2 kg na 1 kg przyrostu jego biomasy towarowej ślimaków.

6. Choroby ślimaka szarego
W warunkach hodowlanych, w których ślimaki przebywają w dużym zagęszczeniu, a w doborze warunków mikroklimatycznych swojego środowiska całkowicie
skazane są na opiekę hodowcy, dochodzi czasami do załamania się mechanizmów
odpornościowych w reakcji na nadmierny stres.
Największym zagrożeniem są wtedy bakterie z rodzaju Salmonella i Aeromonas, co wynika z braku higieny pomieszczeń hodowlanych i zanieczyszczonej
paszy. Natomiast źródłem zakażeń grzybami pleśniowymi jest nieodpowiednia,
zakażona lub długo nie wymieniana ziemia w kubkach lęgowych i kuwetach do
inkubacji jaj oraz jesienne wapnowanie. Dlatego bardzo ważna jest prawidłowa
profilaktyka chorób bakteryjnych, polegająca głównie na odkażaniu pomieszczeń,
skrzyń do przechowywania ślimaków i narzędzi, wapnowanie jesienią gleby w zagrodach polowych oraz zwracanie uwagi na jakość paszy, wody i gleby. Nie należy
dopuszczać też do stresu fizjologicznego, zwłaszcza u ślimaków w trakcie rozrodu
i u ich wylęgu wywołanego niewłaściwą temperaturą, wilgotnością i wentylacją
powietrza w pomieszczeniach i w kuwetach, ponieważ oprócz pierwszych objawów w postaci chorób fizjologicznych, stres ten wywołuje osłabienie układu odpornościowego i wtórne, niemożliwe do opanowania zakażenia bakteryjne i grzybiczne. W nadmiernie zagęszczonych, ciepłych i suchych kuwetach ze ślimakami
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może dojść również do inwazji roztoczy, niszczących cały wylęg. Pajęczaki te widoczne są nawet gołym okiem, w postaci umiarkowanie szybko poruszających się
białych punkcików na ciele ślimaka. Bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia
ślimaków w polowych zagrodach produkcyjnych jest uszkadzanie przez myszy
polne muszli, a przez to również tkanki płucnej, co wywołuje jej stany zapalne
(Zwart, 2015).

7. Zasady doboru reproduktorów ślimaka szarego
Przy zakupie reproduktorów ślimaka szarego należy zwracać uwagę na następujące
cechy: nieuszkodzona muszla z wywiniętą krawędzią otworu (tzw. warga muszli);
powierzchnia muszli gładka i z połyskiem (nie matowa); tło kolorystyczne muszli
jasnobrązowe („orzech laskowy”); należy sprawdzić ściskając muszlę, czy nie ulegnie łatwemu skruszeniu; należy sprawdzić, czy ślimaki nie uległy nadmiernemu
wysuszeniu w trakcie hibernacji lub innych form przechowywania, czego oznaką
jest bardzo głębokie cofnięcie ciała ślimaka w głąb muszli; należy sprawdzić czy
ślimaki żyją. Jeżeli otwory muszli zasłonięte są grubą warstwą epifragmy należy
pobrać osobiście próbę 100 sztuk i sprawdzić czy żyją usuwając z muszli epifragmę. Gdy stwierdzi się najwyżej do 3 osobników martwych, wówczas świadczy to
o prawidłowych warunkach hibernacji. Na 1 kg reproduktorów ślimaka dużego
szarego wchodzi 55-60 osobników zahibernowanych lub 50-55 nie zahibernowanych; na 1 kg ślimaka małego szarego wchodzi 80-120 osobników zahibernowanych lub 70-100 osobników niezahibernowanych.

8. Harmonogram prac na fermie ślimaka szarego
Luty – marzec. Budzenie ślimaków.
Pod tym pojęciem należy rozumieć wyprowadzanie ślimaków - reproduktorów ze stanu odrętwienia zimowego (hibernacji). Ślimaki po wyniesieniu z komory hibernacyjnej można zanurzyć w pojemniku z ciepłą wodą o temperaturze
około 30oC. Po wybudzeniu należy szybko wyjąć je z wody i przenieść do skrzyni
lęgowej w pomieszczeniu do reprodukcji. Można też budzić je w sposób mniej
szokowy umieszczając w skrzyniach do rozrodu, gdzie w warunkach dużej wilgotności ślimaki uaktywniają się po 1-2 dobach. Wybudzone ślimaki zaczynają
prowadzić aktywny tryb życia intensywnie pobierając mieszankę paszową i odnawiając zasoby organizmu wyczerpane w wyniku przemiany materii w warunkach
odrętwienia zimowego, a następnie kopulują i składają pierwsze złoża jaja, co następuje na ogół po około trzech tygodniach.
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Marzec – połowa maja. Rozród.
Rozród ślimaka szarego prowadzony jest w cyklu 24-godzinnym, w trakcie
16-18 godzinnego dnia świetlnego. Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna być wyższa niż w 6-godzinnym okresie nocy (np. 22oC/18oC), natomiast
wilgotność względna powietrza niższa niż w nocy (np. 65%/90%). W fazie świetlnej fotoperiodu ślimaki wykazują małą aktywność życiową, natomiast w nocy intensywniej pobierają paszę, kopulują i przystępują do składania złóż jaj w kubkach
lęgowych. Kubki lęgowe nie powinny być wysokie i bardzo pojemne, ponieważ
zachodzi potrzeba częstej zmiany ziemi, co 3 dni niezależnie od intensywności
składania jaj przez ślimaki. Użyta ziemia powinna być lekko kwaśna (pH 6,5-7),
pochodzić z głębszych, niezanieczyszczonych powierzchniowo warstw np. nadkładu torfowego, gleby lasu iglastego lub starych gleb darniowych.
Złożone w kubkach lęgowych jaja ślimaka szarego inkubuje się w specjalnych,
nakrywanych pokrywą kuwetach plastikowych, układając je na cienkiej warstwie
wilgotnego, kwaśnego (pH 5-6) drobno-zmielonego torfu lub ziemi torfowej. Po
12-16 dniach, w zależności od temperatury powietrza wylęgają się młode ślimaki. Przez pierwsze 2-3 dni przebywają one w obrębie własnego złoża, a następnie
przechodzą na górną pokrywę kuwety, gdzie podaje się im niewielkie ilości przesianej mieszanki paszowej dla reproduktorów lub specjalny starter dla wylęgu, jeśli taki jest dostępny. Następnie, ślimaki przenosi się do dużej kuwety hodowlanej,
a w marcu podchowany wylęg przenoszony jest do zagrody ziemnej w ogrzewanym tunelu lub szklarni, obsianej np. sałatą i rzodkiewką. W hodowli drobnotowarowej, przy wychowie wylęgu w dużych kuwetach hodowlanych na górną
pokrywę kuwety podaje się drobno przesianą mieszankę paszową.
Przygotowanie towarowej zagrody polowej do sezonu produkcyjnego
i chów towarowy.
Jesienią poprzedniego roku należy zaorać, przekopać lub zbronować powierzchnię zagrody w zależności od stopnia jej zachwaszczenia. W przypadku zakładania zagrody pierwszy raz w danym miejscu lub po kilku latach nieprzerwanej jej eksploatacji, dobrze jest zwapnować glebę dużą dawką wapna, np. 0,5 kg/
m2. Wczesną wiosną następnego roku, w pierwszej połowie kwietnia, wysiewa
się stosunkowo gęsto odpowiednią roślinność pastewną, tak aby do połowy maja
osiągnęła wysokość kilkunastu cm. Pomiędzy pasami roślinności ustawić należy
drewniane karmniki, przy czym normatyw zagęszczenia karmników przy założeniu 300 sztuk wylęgu obsadowego na 1 m2 zagrody polowej wynosi 1 metr bieżący
krawędzi karmników na 1 m2 powierzchni zagrody. Po ustąpieniu groźby większych przymrozków wiosennych wylęg wychowany w kuwetach lub w zagrodach
szklarniowych przenosi się do zagród polowych w ilości 300-350 szt./m2. Mieszanka paszowa podawana jest na powierzchnię karmników „do woli”, wieczorem
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po uprzednim obfitym zroszeniu powierzchni zagrody. Pełną dojrzałość handlową i biologiczną Cornu aspersum osiąga późnym latem lub jesienią po wywinięciu
się wargi otworu muszli na zewnątrz oraz osiągnięciu przez nią odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, co można stwierdzić gdy muszla nie „trzeszczy” i nie
pęka w wyniku umiarkowanego ściskania jej palcami.
Sierpień – październik. Okres zbiorów ślimaka szarego.
Okres zbioru ślimaków rozpoczyna się w terminie zależnym od sumy temperatur panujących w sezonie hodowlanym, które decydują o tempie dojrzewania
ślimaków. Zebrane ślimaki przed umieszczeniem w pomieszczeniu do hibernacji
należy rozdzielić na ślimaki towarowe, przeznaczone na sprzedaż oraz ślimaki
przeznaczone do dalszej reprodukcji.
Wrzesień – luty. Hibernacja ślimaka szarego w komorze hibernacyjnej.
Zebrane ślimaki po obsuszeniu w drewnianych skrzynkach lub workach raszlowych trafiają do komory hibernacyjnej. Dobrze jest od samego początku hibernacji prowadzić kontrolę wagową kilku wybranych worków ze ślimakami, żeby
móc reagować na objawy nadmiernego ich wysychania. Prawidłowo przechowywane ślimaki nie mogą stracić do przedwiośnia więcej, niż 10-20% masy ciała.
W celu zapobieżenia wysychaniu, w przypadku wilgotności względnej powietrza
poniżej 70%, można okresowo zlewać betonową podłogę pomieszczenia wodą.
Co pewien czas należy kontrolować stan ślimaków przechowywanych w komorze,
aby móc reagować też na przypadki niekontrolowanego budzenia się ślimaków
związanego z technicznymi sytuacjami awaryjnymi lub np. inwazją gryzoni.

9. Elementy planowania wielkości i jakości produkcji ślimaka szarego
Ślimak jest zwierzęciem zmienno – cieplnym, nie w pełni udomowionym
lub inaczej rzecz nazywając nie jest z punktu widzenia przepisów polskich
i Unii Europejskiej zwierzęciem „gospodarskim”. Dlatego, analogicznie do
rozrodu i produkcji karpia w stawach ziemnych, trudno jest w sposób bardzo
precyzyjny planować końcowy wynik produkcji, gdyż wpływają na nią w sposób
niekontrolowany czynniki troficzne i mikroklimatyczne półnaturalnego biotopu
hodowlanego oraz zwierzęta drapieżne. W szczególności, związane jest to
z pew
ną nieprzewidywalnością dotyczącą wyników rozrodu oraz wpływem
czynników losowych na stan zdrowia i tempo wzrostu ślimaków w warunkach
zagrody polowej. Niemniej, przy obsadzie na wiosnę zagród polowych wylęgiem
podchowanym w zagęszczeniu 300 sztuk/m2 zagrody można oczekiwać zbioru
biomasy towarowej w granicach 3,0-4,0 kg/m2 w przypadku ślimaka dużego szarego i 2,0–3,0 kg/m2 w chowie ślimaka małego szarego. W produkcji ślimaków
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minęły czasy gospodarki drobnotowarowej. W tej chwili dla odbiorców zagranicznych, a co najmniej 95,0% produkcji przeznacza się na eksport, liczy się roczna
produkcja z gospodarstwa powyżej 10 ton ślimaków, przy czym musi to być produkt wyrównany pod względem masy ciała i średnicy muszli, posiadający wysoką
jakość technologiczną do przerobu oraz odpowiednią wartość odżywczą i uzyskany od reproduktorów znanego pochodzenia. Liczy się tutaj zarówno ujednolicony
kolor mięsa jak i określona, średnia masa ciała i wysoka wydajność mięsna wyprodukowanych ślimaków, przy odpowiedniej, dopuszczalnej zmienności osobniczej tych parametrów. Należy też być przygotowanym na zmianę zapotrzebowania ze strony importera: w jednym sezonie jest większy popyt na ślimaka małego
szarego, a w innym na dużego szarego, chociaż ostatnio szala przechyla się zdecydowanie na korzyść ślimaka małego szarego (Cornu aspersum aspersum). Dlatego,
producenci wielkotowarowi utrzymują niekiedy kilka populacji zachowawczych
ślimaka szarego aby móc szybko reagować na zmiany oczekiwań rynkowych. Pro
ducentów drobnotowarowych często nie stać lub nie mają warunków do utrzy
mywania tak licznego i zróżnicowanego materiału hodowlanego. Równie ważnym
przedsięwzięciem, jak zaplanowanie skali produkcji w bieżącym sezonie, jest
znalezienie odbiorcy i zawarcie z nim umowy na sprzedaż ślimaków, będących
przecież prawie w całości produktem eksportowym i z tego powodu trudnym do
zagospodarowania na rynku krajowym. Sposobem zmniejszenia początkowych
kosztów inwestycji w materiał żywy jest kupno mniejszej ilości reproduktorów
i uzyskanie z nich na następny sezon rozrodu własnego stada hodowlanego.
Można również zacząć hodowlę od zakupu na wiosnę odpowiedniej jakości wylęgu, ale jego dostępność bywa mniejsza niż reproduktorów, a poza tym bardzo
trudno jest ustalić początkującemu hodowcy jego jakość i pochodzenie.

10. Wymagania weterynaryjne UE dla przetwórstwa ślimaków
Najobszerniejszy, aktualny przegląd wymagań weterynaryjnych przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu ślimaków jadalnych opublikowała Ziomek i inni (2017).
Przedstawiono tu na przykład wymagania higieniczne dla zakładów prowadzących przetwórstwo ślimaków w Polsce (sekcja XI w zał. III rozp. (WE) nr 853
z dn. 29 kwietnia 2004 r., załącznik II, rozdz. I, II, IV-XII rozp. (WE) nr 852 z 29
kwietnia 2004 r., zapisy rozp. (WE) nr 853/2004 załącznikiem II, sekcja IV rozp.
Nr 853/2004., rozp. Komisji (WE) nr 1069 z dn. 21 października 2009 r.).
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11. Podsumowanie
W skali całej europejskiej produkcji zwierzęcej, helikultura, czyli produkcja towarowa niektórych gatunków lądowych ślimaków jadalnych liczona jest, w przeciwieństwie do produkcji mięczaków z akwakultur morskich, w promilach udziału
i wynosi kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie. Jest to dziedzina młoda, której ponad
30-letni rozwój dopiero w ostatnim 10-leciu nabrał dynamiki, również w Polsce.
Podstawowym gatunkiem przydatnym do prowadzenia stosunkowo intensywnej, jak na muszlowego ślimaka lądowego, produkcji towarowej jest ślimak szary
(Cornu aspersum), a dokładnie jego dwa podgatunki: zachodnioeuropejski small
Brown snail (Cornu aspersum aspersum) i północnoafrykański big Brown snail (Cornu aspersum maxima). Pierwsza technologia produkcji small Brown snail
została opracowana w latach 80-tych ubiegłego wieku na terenie francuskiego Instytutu INRA, gdzie w miejscowości Le Magneraud w pobliżu miasta portowego
La Roche w Bretanii powstała pierwsza ferma doświadczalna. W latach 90-tych
ubiegłego wieku instruktorzy z INRA pomagali zakładać w Polsce pierwsze fermy
Cornu aspersum, a obecnie rozwój helikultury w tym kraju zapewnia co najmniej
10% produkcji europejskiej. Wokół helikultury rozwinęła się również i nadal jest
prowadzona odpowiednia działalność naukowa o charakterze podstawowym
i wdrożeniowym. W Polsce powstała w 1996 roku w Balicach koło Krakowa
pierwsza w kraju doświadczalna ferma ślimaków jadalnych należąca do Instytutu
Zootechniki PIB w Krakowie, na której początkowo zajmowano się adoptowaniem technologii francuskich do lokalnych warunków produkcyjnych i gospodarczych, a następnie skupiono się na prowadzeniu własnych badań z dziedziny
helikultury krajowej związanej z Cornu aspersum, a także pogranicza helikultury i ochrony czynnej naturalnych populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia).
W ostatnich latach, badania w dziedzinie krajowej helikultury, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa produktów spożywczych pozyskiwanych od ślimaków podjęto również w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Niektóre aspekty ekonomiczne produkcji ślimaków:
– wydajność biomasy towarowej: 15-35 ton w przeliczeniu na 1 ha;
– ceny zbytu na przestrzeni ostatnich 20 lat u pośredników krajowych:
8-15 zł/kg;
– koszt paszy u producenta: 2,0–2,5 zł/kg; produkowanej we własnym
zakresie: 1,0–1,5 zł;
– wykorzystanie paszy: 0,9–1,2 kg w przeliczeniu na 1 kg biomasy towarowej.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
„Prowadzenie małej pasieki i sprzedaż produktów pszczelich z gospodarstwa
w ramach krótkich łańcuchów dostaw”
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu,
Poznań 2020.
Założeniu pasieki w celu umieszczania na rynku pszczół lub pozyskanych od
nich produktów jest dozwolone po dokonaniu pisemnego zgłoszenia zamiaru prowadzenia tej działalności Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Zgłoszenia dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym właściwym ze względu na
miejsce lokalizacji pasieki. Po wprowadzeniu do rejestru i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, pasieka zostaje objęta nadzorem weterynaryjnym.
Obowiązek rejestracji pasieki wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Niniejsza
broszura zawiera także informacje o wyposażeniu pasieki, profilaktyce i zwalczaniu
wybranych chorób pszczół oraz charakterystykę wybranych produktów pszczelich.
Pełen tekst publikacji dostępny na stronie: www.cdr.gov.pl w zakładce Najnowsze publikacje
KONKURSY
Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego
Fundacja WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, po raz kolejny ogłosiła konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego.
Nagroda jest przyznawana za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, a w szczególności praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych
(związków azotu i fosforu) do wód.
Zbyt duże ilości związków azotu i fosforu w wodzie tworzą idealne warunki
do zakwitów glonów i sinic. Nadmierne zakwity przyczyniają się do powiększania
przydennych pustyń tlenowych, gdzie zamiera podwodne życie. By zahamować
zamieranie Bałtyku należy zredukować spływ związków azotu i fosforu do wód.
Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw
rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej (hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin).
Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości:
1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce).
Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości
10 000 euro.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku, do 11 maja 2021 r.
Zachęcamy do odwiedzenia strony www.zdrowybaltyk.pl, gdzie można się dowiedzieć więcej o procesie eutrofizacji oraz praktykach przyjaznych środowisku
Morza Bałtyckiego.
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WSKAZÓW KI DL A AU TORÓW
W kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” publikowane są oryginalne
i przeglądowe prace naukowe m. in. z zakresu metodyki i organizacji doradztwa
rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich, ekonomiki
i organizacji gospodarstw rolnych, ekonomicznych aspektów nowoczesnych technologii produkcji, ochrony środowiska przed zagrożeniami z produkcji rolniczej,
polityki agrarnej, oświaty rolniczej oraz współpracy doradztwa z nauką w wymienionych obszarach. W „Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” publikowane są
również:
• informacje o pracy doradczej i życiu instytucji doradczych;
• informacje o sympozjach, seminariach i innych formach oświatowych z zakresu doradztwa i dla doradców;
• recenzje i omówienia prac związanych z doradztwem rolniczym oraz obszarami wiejskimi i agrobiznesem;
• przeglądy czasopism krajowych i zagranicznych, ukazujące dorobek w wyżej wymienionych dziedzinach;
• inne informacje w wymienionych dziedzinach.
WYMAGANIA OGÓLNE ORAZ PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU

1. Treść artykułu złożona w formacie B5, czcionką 12 pkt, w interlinii standardowej pojedynczej.
2. Artykuły nadesłane do czasopisma nie powinny przekraczać 40 tys. znaków ze
spacjami i przypisami oraz z tabelami, diagramami, wykresami i zdjęciami.
3. Praca powinna zostać napisana za pomocą edytora Microsoft Word 2003
(i wersje nowsze), dodatkowo podgląd artykułu w wersji oryginalnej w pliku
PDF.
4. Rysunki, tabele, wykresy, grafika, zdjęcia zamieszczone w pliku zasadniczym
artykułu powinny zostać załączone DODATKOWO w oddzielnych plikach
w formatach programów źródłowych, w których zostały wykonane, z możliwością edycji oraz w formacie PDF, zdjęcia w formacie grafiki bitmapowej JPG
lub TIF.
5. Tytuły grafik oraz ich treść, a także ich podpisy i legendy muszą być podane
w języku polskim, a numery zapisane kolejno cyframi arabskimi.
6. Do nadsyłanego artykułu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim, treść podzieloną
na rozdziały wraz ze wstępem oraz wnioskami lub podsumowaniem, pełne afiliacje (nazwa, adres instytucji autora), e-mail i telefon oraz numer ORCID.
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7. Przypisy nadawane automatycznie – jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków, np. nawiasów.
8. Podczas tworzeniu pliku tekstowego klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako
odrębne akapity).
9. Wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie należy używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie należy używać spacji
za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za
odnośnikiem cyfrowym.
10.Odniesienia do artykułów oraz piśmiennictwo przygotowywane są zgodnie ze
stylem APA, według wzoru: (Kowalski, 2019) – cytowanie w tekście; Kowalski,
J. (2019). Tytuł publikacji. Miejsce: Wydawnictwo, strony. – zapis w bibliografii.
11. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do druku artykułu lub opracowania, jeśli uzyska on negatywne recenzje pokrywające się z opinią Zespołu
Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac niezależnie od ich zakwalifikowania.
12. Wyboru artykułów do publikacji dokonuje Zespół Redakcyjny ZDR (więcej
w PROCEDURZE RECENZOWANIA w zakładce KWARTALNIK ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO mieszczącej się na stronie głównej
www.cdr.gov.pl).
13. Autorzy i współautorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o prawach autorskich i odesłania wypełnionego formularza z podpisem w formie
scanu wraz z artykułem na adres Redakcji (wzór oświadczenia do pobrania na
stronie głównej Kwartalnika).
14. Pełne teksty artykułów są publikowane w otwartym dostępie na stronie
https://www.cdr.gov.pl/dzialania/wydawnictwa/zagadnienia-doradztwa-rolniczego
15.Publikacja artykułów w „Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” jest bezpłatna.
16. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
17. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz autorski.
Artykuł naukowy lub informacyjny,
spełniający ww. wymagania prosimy przesłać na adres:
kwartalnik@cdr.gov.pl

