Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
61- 659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel.: 61 823 20 81, e-mail: kwartalnik@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 794 653 134
www.seria.com.pl
ISSN 1232-3578
e-ISSN 2719-8901
Rada Programowa:
Edward Arseniuk, Zbigniew Brodziński, Mirosław Drygas, Maria Fazikova,
Elena Horská, Michał Jerzak, Antonina Kalinichenko, Józef Kania,
Stanisław Krasowicz, Krystyna Krzyżanowska, Marek Mrówczyński,
Walenty Poczta, Marian Podstawka, Monika Stanny
Zespół Redakcyjny:
Redaktor naczelny: Andrzej P. Wiatrak (apw@wz.uw.edu.pl)
Sekretarz redakcji: Justyna Stawna (kwartalnik@cdr.gov.pl)
Redaktorzy tematyczni:
Agronomia: Jean Diatta, Ryszard Jaworski, Edward Matuszak
Doradztwo: Ryszard Jaworski, Edward Matuszak, Sławomir Zawisza
Ekonomia: Arkadiusz Sadowski, Roman Sass, Feliks Wysocki
Problematyka społeczna: Andrzej P. Wiatrak, Sławomir Zawisza
Statystyka: Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki
Wspólna Polityka Rolna: Arkadiusz Sadowski, Roman Sass
Zarządzanie: Andrzej P. Wiatrak

Czasopismo jest organizacją non-profit i publikuje pełne treści artykułów w otwartym dostępie.
Przyjęliśmy licencję Creative Commons CC BY-NC – uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne. Opublikowane artykuły mogą być gromadzone, przeczytane i pobierane bezpłatnie
– z zastrzeżeniem praw autorskich.

© Copyright by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
& Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2022
Projekt graf., skład komputerowy:
Alicja Zygmanowska
Druk:
TOP DRUK SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Nowogrodzka 151 A, 18-400 Łomża
Nakład 900 egz.

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO

NR 1'2022(107)

3

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
JOLANTA JĘTKOWSKA: Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Udział ekologicznych
użytków rolnych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu ...........................

5

MARYLA BIENIEK-MAJKA: Konsumpcja owoców i warzyw w Unii Europejskiej
oraz jej potencjalne środowiskowe i zdrowotne konsekwencje ..............................

22

JAKUB BIEGALSKI, DOROTA CAIS-SOKOLIŃSKA: Produkty z mleka owczego
w kontekście oczekiwań konsumentów .................................................................

42

FRANCISZEK KAPUSTA: Rzepak w rolnictwie i gospodarce Polski ...........................

65

INFORMACJE
JOANNA GRZEŚKOWIAK: Jedwabnictwo jako sposób na zwiększenie atrakcyjności
oferty gospodarstw agroturystycznych ..................................................................

84

BOGDAN M. WAWRZYNIAK: Kartki z historii – Działalność Pomorskiej Izby
Rolniczej w okresie międzywojennym ........................................................................

97

NOWOŚCI WYDAWNICZE .............................................................................................. 104

4

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO

NR 1'2022(107)

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES
JOLANTA JĘTKOWSKA: Organic farming in Poland. The share of organic
agricultural land in the context of the European Green Deal ...............................

5

MARYLA BIENIEK-MAJKA: Consumption of fruit and vegetables in the European
Union and its potential environmental and health consequences ..........................

22

JAKUB BIEGALSKI, DOROTA CAIS-SOKOLIŃSKA: Sheep’s milk products
in the context of consumer expectations ...............................................................

42

FRANCISZEK KAPUSTA: Rape in Polish agriculture and economy ...........................

65

INFORMATIONS
JOANNA GRZEŚKOWIAK: Silky as a way to increase the attractiveness
of agricultural farm offers .........................................................................................

84

BOGDAN M. WAWRZYNIAK: Pages from history – Activity of the Pomeranian
Agricultural Chamber in the interwar period............................................................

97

PUBLISHING NEWS ........................................................................................................... 104

ISSN 1232-3578
e-ISSN 2719-8901

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO

NR 1'2022(107)

5

ARTYKUŁY
Przesłano: 17-01-2022
Zaakceptowano do druku: 30-03-2022

ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE.
UDZIAŁ EKOLOGICZNYCH UŻYTKÓW ROLNYCH
W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU
Jolanta Jętkowska1
Abstrakt: Znaczenie roli rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej wraz z uchwaleniem
Europejskiego Zielonego Ładu nabrało nowego wymiaru, szczególnie w kontekście definicji zrównoważonego rozwoju, opartej na współzależności trzech dziedzin życia: ekonomii,
środowiska i społeczeństwa. W artykule przedstawiono genezę rolnictwa ekologicznego
oraz skalę udziału ekologicznych użytków rolnych w UE oraz w Polsce w latach 2004-2020
w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu, którego jednym z celów jest uzyskanie
25% udziału ekologicznych użytków rolnych w UE w odniesieniu do ogólnej powierzchni
upraw. W opracowaniu dokonano analizy danych dotyczących wielkości powyższego procentowego udziału w Polsce w odniesieniu do poszczególnych województw oraz dokonano
analizy literatury, sprawozdań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
(lata 2004-2020) oraz danych z EUROSTAT (lata 2002-2020) dotyczących poziomu udziału
ekologicznych użytków rolnych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, który jest uzależniony od wielu czynników. Analiza danych wskazała na regiony, które są liderami w poziomie
udziału certyfikowanych ekologicznych użytków rolnych, jednak w tych regionach udział
upraw roślin z przeznaczeniem na produkcję żywności ekologicznej (zboża, ziemniak, warzywa, owoce) wynosi zaledwie 22,11%, kiedy to w województwach o najniższym udziale
ekologicznych użytków rolnych udział ten wynosi 35,36%. W związku z tym, nie można
założyć tezy, że regiony, w których udział ekologicznych użytków rolnych jest największy,
mogą służyć jako przykład dobrej ekologicznej praktyki rolnej w ujęciu zrównoważonego
rozwoju, realizującej działanie „Od pola od stołu” i będącej częścią Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ czynniki determinujące poziom rozwoju rolnictwa ekologicznego
w tych województwach nie zawsze spójne były z założeniami światowego zrównoważonego
rolnictwa ekologicznego. W artykule przedstawiono również konieczność wprowadzenia
w Polsce dodatkowych instrumentów, pozwalających na osiągnięcie w Polsce 25% udziału
ekologicznych użytków rolnych w odniesieniu do ogólnej powierzchni gruntów rolnych.

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences) | ORCID: 00000002-4577-1891 | e-mail: jolanta.jetkowska@up.poznan.pl
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JEL: Q01, Q55, R11, Z13

ORGANIC FARMING IN POLAND.
THE SHARE OF ORGANIC AGRICULTURAL LAND
IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
Jolanta Jętkowska1
Abstract: The importance of the role of organic farming in the European Union has taken on a new dimension with the adoption of the European Green Deal, especially in the
context of a definition of sustainable development based on the interdependence of three
areas of life: economy, environment and society. The paper presents the origins of organic
farming and the scale of the share of organic agricultural land in the EU and in Poland
in the years 2004-2020 in the context of the principles of the European Green Deal, one
of the objectives of which is to achieve a 25% share of organic agricultural land in the EU
in relation to the total cultivated area. The paper analyses data on the above mentioned
percentage share in Poland in relation to individual voivodeships and analyses literature,
reports of the Agricultural and Food Quality Inspection (2004-2020) and EUROSTAT
data (2002-2020) on the level of organic agricultural land in the EU countries and in Poland, which depends on many factors. The analysis of the data showed regions that are
leaders in the level of certified organic agricultural land, but in these regions the share of
crops for organic food production (cereals, potato, vegetables, fruit) is only 22.11%, while
in voivodships with the lowest share of organic agricultural land this share is 35.36%. Therefore, it cannot be assumed that the regions with the highest share of organic agricultural
land can serve as an example of good organic farming practice in terms of sustainable
development, implementing the "farm to fork" measure and being part of the European
Green Deal, because the factors determining the level of development of organic farming
in these voivodships have not always been consistent with the assumptions of global sustainable organic farming. The article also presents the necessity of introducing additional
instruments in Poland in order to achieve a 25% share of ecological agricultural land in
relation to the total area of agricultural land.
Keywords: European Green Deal, sustainable development, organic farming
JEL Classification: Q01, Q55, R11, Z13
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1. Wstęp
Geneza założeń Europejskiego Zielonego Ładu - planu strategicznego Unii Europejskiej znajduje swoje źródła w opracowaniu Klubu Rzymskiego „Granice Wzrostu”, zawierającym analizę dotyczącą ludzkości w obliczu wzrastającej liczebności
populacji i malejących zasobów środowiska (Meadows, Meadows, Randers i Behrens, 1972). Autorzy opracowania wskazali na konieczność utrzymania równowagi światowej, m.in. poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów. W opracowanym
w 1987 roku raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju zdefiniowano
zrównoważony rozwój jako „trwały rozwój zaspokajający potrzeby teraźniejszości bez ryzyka, że przyszłe pokolenia nie będą mogły zaspokoić swoich potrzeb”
(ONZ, 1987). Zwrot „zrównoważony rozwój” staje się coraz bardziej popularny,
według statystyki wyszukiwarki „google” osiągnął ok. 8,4 mln wyników wyszukiwania w j. polskim oraz 2,57 mld w j. angielskim („sustainable development”).
Celem artykułu jest przedstawienie skali procentowego udziału ekologicznych
użytków rolnych w Polsce w latach 2004-2020 w kontekście założeń Europejskiego
Zielonego Ładu, którego jednym z celów jest uzyskanie 25% udziału powierzchni
upraw ekologicznych. W związku z tym, iż Europejski Zielony Ład opiera się na
definicji zrównoważonego rozwoju, w pierwszej części artykułu omówiono jego
znaczenie. W niniejszym artykule przybliżono również zakres Europejskiego Zielonego Ładu w kwestii dotyczącej rolnictwa ekologicznego, historię i obecny stan
rolnictwa ekologicznego w krajach UE oraz strukturę procentową udziału ekologicznych użytków rolnych w Polsce ze wskazaniem liderów – województw z największym udziałem powierzchni ekologicznych. Do osiągnięcia celu pracy wykorzystano analizę literatury, sprawozdań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (lata 2004-2020) oraz danych z EUROSTAT (lata 2002-2020)
dot. stanu rolnictwa ekologicznego w krajach UE i Polsce.

2. „Europejski Zielony Ład” w kontekście definicji zrównoważonego
rozwoju
Europejski Zielony Ład jest odpowiedzią Unii Europejskiej na wdrożenie celów
agendy ONZ dotyczącej zrównoważonego rozwoju 2030 i zobowiązaniem Komisji
Europejskiej do rozwiązania problemów związanych z klimatem, przy założeniu
osiągnięcia przez UE do roku 2050 zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto i oddzieleniu wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych (Komisja Europejska, 2019). Plan ten zakłada sprawiedliwą transformację
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gospodarki UE z myślą o zrównoważonej przyszłości, co ma uczynić Unię Europejską światowym liderem. Działania te mają również na celu sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny środowisku system żywnościowy, nazywany strategią: „Od pola do
stołu: sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny środowisku system żywnościowy” (KE,
2019). Głównym zadaniem tej strategii jest budowanie łańcucha żywnościowego,
działającego na rzecz konsumentów, producentów, klimatu i środowiska, tworząc
nowy ekologiczny model biznesowy o obiegu cyrkularnym. Opracowany zostanie
również plan zrównoważenia sektora produkcji zwierzęcej, z którego pochodzi
70% emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w rolnictwie UE (Komunikat
Komisji Europejskiej, 2019).
Zgodnie ze strategią „Od pola do stołu” w dalszym ciągu będzie promowane
rolnictwo ekologiczne, mające pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną,
powinien też rosnąć rynek żywności ekologicznej. Celem Unii Europejskiej jest
przeznaczenie do roku 2030 co najmniej 25% gruntów rolnych w UE na uprawy ekologiczne, będące elementem praktyk rolnych, sprzyjających pochłanianiu
dwutlenku węgla przez glebę (Komunikat Komisji Europejskiej, 2020). Europejski Zielony Ład nawiązuje bezpośrednio do opracowanego w 1987 roku raportu
Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju „Nasza Wspólna Przyszłość”, którego
autorzy wskazali na konieczność kształtowania gospodarki, przy uwzględnieniu
świadomych relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko,
przy jednoczesnym dążeniu do sprawiedliwości społecznej. W modelu zrównoważonego rozwoju, zrównoważeniu podlegają opierające się o współzależności trzy
dziedziny życia: środowisko, społeczeństwo i gospodarka. Również i opracowany
przez ONZ raport „Problemy ludzkiego środowiska” nawoływał do ratowania ginącej przyrody i zatrzymania degradacji środowiska, wskazując na ograniczone
zasoby energetyczne i surowcowe naszej planety (Thante, 1969). Kolejnymi działaniami zmierzającymi do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju było przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku rezolucji 70/1 – Agendy na
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, ustanawiającej 17 celów zrównoważonego
rozwoju oraz 169 powiązanych z nimi działań, zakładającej plan działań na rzecz
ludzi, naszej planety i dobrobytu przy wzmocnieniu powszechnego pokoju w warunkach większej wolności (ONZ, 2015). W ujęciu międzynarodowym ogromne
znaczenie we wdrażaniu celów Agendy ma FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) – agenda zajmująca się w ONZ sprawami wyżywienia
i rolnictwa. Głównym celem FAO jest osiągniecie bezpieczeństwa żywnościowego
dla wszystkich mieszkańców planety i zapewnienie im regularnego dostępu do wystarczającej ilości wysokiej jakości żywności (FAO, 2022). Rozwiązaniem proponowanym przez FAO jest prowadzenie produkcji rolniczej w systemie produkcyjnym
nazywanym agroekologią, będącym unikalnym podejściem do zaspokojenia po-
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trzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Celem agroekologii jest stworzenie zróżnicowanych agroekosystemów, jak najwierniej naśladujących systemy naturalne (FAO,
2020). Agroekologia oznacza praktykę rolnictwa zrównoważonego, dostosowanego do lokalnych warunków i służącego zaspokajaniu lokalnych potrzeb. Organizacja FAO wskazuje na konieczność stworzenia globalnego systemu żywnościowego,
bardziej produktywnego, jednocześnie zrównoważonego środowiskowo i społecznie, zdolnego do zapewnienia zdrowej i pożywnej diety (FAO, 2022).
Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych celów polityki unijnej. W 2001
roku przywódcy UE przyjęli dokument „Zrównoważona Europa dla lepszego
świata. Strategia zrównoważonego rozwoju dla Unii Europejskiej”. Efektem tych
działań była realizacja priorytetów UE, takich jak rozwój gospodarki opartej na
wiedzy i innowacji, przyjaznej środowisku przy jednoczesnym wspieraniu gospodarki o wysokim stopniu zatrudnienia i zapewnieniu spójności społecznej i terytorialnej (Stanny i Czarnecki, 2011). Plan strategiczny Europejski Zielony Ład zawiera w swoich założeniach produkcję bezpiecznej żywności w zrównoważonych
systemach produkcji: zarówno w systemie agroekologicznym, jak i w systemie
certyfikowanej produkcji ekologicznej.

3. Rolnictwo ekologiczne w krajach Unii Europejskiej – historia
i teraźniejszość
Koncepcji założeń rolnictwa ekologicznego należałoby doszukiwać się w początkach lat 50-tych XIX wieku oraz na początku XX wieku, kiedy to rozwój uprzemysłowienia przyczynił się m.in. do wyższego przyrostu populacji ludności. Przełomowym wydarzeniem było również odkrycie przez Liebiga w 1840 roku zasady
minimum, określającej, iż wzrost i plon roślin są zdeterminowane i uwarunkowane dostępnością składnika występującego w niedoborze. Wdrożenie tej zasady
przyczyniło się do zwiększenia efektywności plonu roślin ale również do eutrofizacji (przeżyźnienia) akwenów wodnych (Niggli, 2021). Na początku XX wieku
wynaleziono sztuczne nawozy azotowe, których zastosowanie doprowadziło do
uprzemysłowienia i motoryzacji rolnictwa, zaczęto również wprowadzać do produkcji rolnej pierwsze pestycydy. Wielki światowy kryzys gospodarczy w latach
30-tych XX wieku spowodował oprócz hiperinflacji dużą presję wobec sektora
rolniczego dot. konieczności wzrostu produktywności. Sytuacja ta spowodowała,
iż pewna część środowiska rolniczego sprzeciwiła się przemysłowym systemom
produkcji żywności i zrzeszyła się w organizacje i grupy wspierające się wzajemnie, mając na celu produkcję żywności z poszanowaniem środowiska i bazującą
na dobrej praktyce rolnej oraz dbaniu o zdrowie konsumentów.
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Ponadto okres rozwoju powojennej gospodarki światowej XX wieku spowodował, że zauważono niepohamowane niszczenie zasobów naturalnych i zakwestionowano celowość ciągłego wzrostu gospodarczego, zwracając szczególną uwagę
na znaczenie naturalnych podstaw życia (Rogall, 2010). Największym wyzwaniem
współczesnego rolnictwa jest w dalszym ciągu wyżywienie całej populacji ludności na świecie ale przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności i zdolności
ekosystemu globalnego (Zegar, 2012). Kamieniem milowym w rozwoju ruchu
ekologicznego było założenie w 1972 roku Międzynarodowej Federacji Rolnictwa
Ekologicznego (IFOAM), ustanawiającej zwięzłą definicję rolnictwa ekologicznego jako systemu produkcyjnego, wzmacniającego i zachowującego zarówno zdrowotność gleb, ekosystem oraz ludzi, jednocząc zarówno tradycję, innowację oraz
wiedzę (IFOAM, 2021). Rozwój rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej można podzielić na trzy fazy, które zaprezentowano w tabeli 1.
Nadanie kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego w fazie Organic 2.0 spowodowało stopniowy wzrost jego udziału w ogólnej powierzchni uprawianych
gruntów rolnych w EU, który w 2002 roku wynosił 3,8% (Eurostat, 2021). W latach 2012-2020 we Francji, Bułgarii, Chorwacji i Węgrzech odnotowano 100%
wzrost udziału powierzchni ekologicznych. Na obszarze UE w 2020 roku największą powierzchnię certyfikowanych upraw ekologicznych posiadały kraje: Hiszpania (16,6%), Francja (17,1%), Włochy (14,2%) oraz Niemcy (10,8%), uzyskując
łączną powierzchnię upraw ekologicznych w UE na poziomie 58,7% (Eurostat,
2022). W 2020 roku uprawy ekologiczne na obszarze UE zajmowały 14,72 mln ha
i stanowiły 55,6% wzrostu udziału powierzchni upraw ekologicznych w porównaniu z rokiem 2012.
Rysunek 1 wskazuje, iż Austria z 25,3% poziomem udziału powierzchni ekologicznych jest jedynym krajem w UE, który już w roku 2019 przekroczył zalecany
przez Europejski Zielony Ład poziom 25% udziału. W roku 2019 średni poziom
powierzchni ekologicznych w UE wynosił 8,5%. Krajami, które przekroczyły ten
poziom, oprócz Austrii były Estonia (22,3%), Szwecja (20,4%), Włochy i Czechy
(po 15,2%), Łotwa (14,8%), Finlandia (13,5%), Dania (10,9%), Słowacja i Słowenia
(po 10,3%) oraz Hiszpania (9,7%). Polska (3,5%) jest jednym z krajów o najniższym poziomie udziału powierzchni ekologicznych. Największy udział w strukturze powierzchni upraw ekologicznych w UE w 2019 roku stanowiły uprawy na
gruntach ornych (45,8%) oraz trwałe użytki zielone 42,9%, będące zapleczem paszowym dla zwierząt, spełniając funkcje ekosystemowe oraz przyczyniając się do
zwiększenia bioróżnorodności – 11,3% udziału stanowiły uprawy trwałe: drzewa
owocowe i jagodowe, gaje oliwne, winnice (Eurostat, 2021).
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Tabela 1
Fazy rozwoju rolnictwa ekologicznego

Organic 1.0
Narodziny koncepcji
1900-1972

– powrót do natury,
– początki rolnictwa
biodynamicznego
(Kurs Rolniczy, 1924),
– trendy reformatorskie,
– wzrost świadomości
środowiskowej,
– zapoczątkowanie
Wspólnej Polityki
Rolnej (1962),
– raport „Granice
Wzrostu” (1972).

Organic 3.0
Gwarancja
zrównoważonego
Organic 2.0
rolnictwa i żywności
Światowa standaryzacja
(etap wyjścia z niszy,
rolnictwa ekologicznego
prowadzenie rolnictwa
1972-2015
ekologicznego zgodnie
z zasadami agroekologii)
2015→2030?→2050?
– powstanie standardów
rolnictwa ekologicznego – wytyczne IFOAM
(1972 – rok założenia
organizacji),
– harmonizacja standardów ekologicznych
w 80 krajach świata,
– kryzys nadprodukcji
żywności konwencjonalnej (lata 19701980),
– wprowadzenie w UE
Rozporządzenia WE
2092/91 dot. produkcji
ekologicznej produktów rolnych i ich znakowania (1991),
– reforma Wspólnej
Polityki Rolnej (1992),
– mocno rozwinięty
światowy handel
produktami ekologicznymi,
– Agenda Celów Zrównoważonego Rozwoju
(2015).

– koncepcja i wdrażanie
strategii Europejski
Zielony Ład,
– ekologizacja i szeroko
zakrojona kultura innowacji,
– dążenie do lepszej
praktyki rolnej,
– przejrzysta integracja,
– porozumienia, partnerstwa i alianse,
– dalsze uregulowania
ustawodawcze dot.
rolnictwa ekologicznego.

Źródło: Opracowano na podstawie prezentacji Research Institute of Organic
Agriculture (2016).
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Rysunek 1
Udział powierzchni ekologicznych w krajach UE w roku 2019 (%)

Źródło: Opracowano na podstawie danych z Eurostat.

Badania prowadzone przez amerykańskich naukowców Renagolda i Wachtera (2016) wskazały, iż żadna z form gospodarowania rolniczego nie jest tak
zrównoważona jak rolnictwo ekologiczne, którego celem nie jest osiągnięcie wysokiego plonu produkcji ale dostarczenie bezpiecznej, odżywczej żywności, wyprodukowanej przy zminimalizowanym wpływie na środowisko, przy jednoczesnym
osiągnięciu opłacalności ekonomicznej i zachowaniu dobrobytu społecznego. Przeprowadzona przez badaczy analiza porównawcza metody produkcji rolniczej konwencjonalnej i ekologicznej wykazała duże niezrównoważenie konwencjonalnej
metody produkcji, szczególnie w zakresie dużego zanieczyszczenia wody, niestabilności ekosystemów, niskiej jakości gleby i ograniczonej bioróżnorodności.
Rysunek 2
Analiza porównawcza rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego

Źródło: Renagold, J., Wachter, J. (2016). Nature plants. Organic agriculture
in the twenty first century, s. 4.
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Obecna faza rozwoju rolnictwa ekologicznego Organic 3.0 oznacza zmianę
roli ruchu ekologicznego, pozycjonując rolnictwo ekologiczne jako nowoczesny, innowacyjny system rolniczy działający w oparciu o regenerację zasobów
oraz zachowujący odpowiedzialność w procesie produkcji oraz wystarczalność
w konsumpcji (IFOAM, 2017). Rolnictwo ekologiczne, prowadzone zgodnie
z założeniami agroekologii przyczyni się do zneutralizowania emisji dwutlenku
węgla i pozwoli na utrzymanie miejsc pracy w rolnictwie, rozwijanie lokalnych
zakładów przetwórczych, jednocześnie chroniąc przyrodę i klimat (Weizsäcker
i Wijkman, 2018). Okres rozpoczęcia fazy Organic 3.0 bezpośrednio powiązany
jest z uchwaleniem przez ONZ w roku 2015 celów zrównoważonego rozwoju, będzie to oznaczało dla rolnictwa ekologicznego szereg zmian legislacyjnych w celu
dostosowania przepisów rolnictwa ekologicznego do wymogów rolnictwa zrównoważonego, nazywanego agroekologią. Potwierdziła to ekspertyza FAO, mówiąca o tym, iż nie wszystkie gospodarstwa ekologiczne są agroekologiczne, gdyż nie
zawsze dążą do wspólnego celu, jakim jest utrzymanie zrównoważonych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych systemów produkcyjnych a koncentrują
się bardziej na praktykach produkcyjnych w rolnictwie i regulacjach dotyczących
środków produkcji, podczas gdy agroekologia dąży do zintegrowania różnych
zrównoważonych systemów produkcji i ma wpływ na globalny system żywnościowy (FAO, 2020).
Na poziomie UE rozpoczęto procedurę mającą na celu ocenę początkowego
etapu realizacji strategii EZŁ, jakim jest działanie „Od pola do stołu”, w której
to zdefiniowane będą konieczne do rozwiązania problemy w przechodzeniu na
zrównoważone systemy żywnościowe, w tym brak spójności, kompleksowości
i niedociągnięć regulacyjnych, w tym rynkowych oraz zachowań żywieniowych,
mogących prowadzić do niezrównoważonych wzorców konsumenckich (KE,
2021). Realizacja przez UE planu strategicznego Europejski Zielony Ład, którego
częścią jest rolnictwo ekologiczne, jest w pełni spójna z ogólnoświatową definicją zrównoważonego rozwoju, mającą na celu „rozwój samopodtrzymujący się”,
w którym potrzeby teraźniejsze nie są zaspokajane kosztem zmniejszenia możliwości przyszłych generacji do zaspokojenia swoich potrzeb (Fiedor, Czaja, Graczyk i Jakubczyk, 2002).
Wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym w ostatnim okresie jest
tendencją ogólnoświatową. Udział użytków rolnych na świecie wykorzystywanych przez ten typ rolnictwa w latach 2004–2018 wzrósł z ok. 30 do 71,5 mln ha,
a całkowita powierzchnia ekologicznych UR w ostatnich 10 latach wzrosła o 69%
(Raporty Polityki Insight, 2021).
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4. Struktura rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle raportów
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych
(IJHARS) oraz danych z Eurostat
W Polsce rolnictwo ekologiczne zdefiniowane zostało przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako najbardziej prośrodowiskowa metoda produkcji rolnej,
posiadająca dwoistą naturę: zarówno jako system pozytywnie wpływający na środowisko naturalne ale również odpowiedź na zmieniającą się strukturę popytu na
rynku i rosnącą świadomość konsumentów, którzy wskazują, iż gotowi są płacić
wyższe ceny za produkty wytworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego
oraz dobrostanu zwierząt (MRiRW, 2021). Łączna powierzchnia ekologicznych
użytków rolnych za rok 2020 wynosiła 509,3 tys. ha, co stanowiło 3,47% ogólnej
powierzchni użytków rolnych w Polsce, wynoszącej 14,7 mln ha.
Rysunek 3
Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2020 (tys. ha)

Źródło: Opracowano na podstawie danych z IJHARS za rok 2020.

Rysunek 3 wskazuje na duże zróżnicowanie wielkości ekologicznych użytków
rolnych w poszczególnych województwach i dominującą rolę woj. warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.
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Procentowy udział wielkości powierzchni ekologicznych w poszczególnych
województwach był bardzo zróżnicowany i uzależniony od komponentów zarówno gospodarczych, społecznych, jak i środowiskowych (przyrodniczych), nazywanych inaczej rentą położenia.
Rysunek 4
Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w 2020 (%)

Źródło: Opracowano na podstawie danych z IJHARS za rok 2020.

W 2018 roku największy udział w strukturze gospodarstw ekologicznych miały gospodarstwa o pow. od 10 do 50 ha – 48% (25,7% to gospodarstwa o wielkości
10-20 ha, 22,6% – gospodarstwa o wielkości 20-50 ha) oraz gospodarstwa o pow.
od 1 ha do 10 ha – 39% (21,0% – gospodarstwa o wielkości 1-5 ha, 18,1% – gospodarstwa o wielkości 5-10 ha). Udział gospodarstw ekologicznych o powierzchni
pow. 50 ha wynosił 13%. W roku 2004 w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, powierzchnia ekologicznych gruntów rolnych zaczęła wzrastać (IJHARS,
2004), co uwarunkowane było w dużej mierze systemami wsparcia, w tym finansowego w programach rolnośrodowiskowych na lata 2004–2006 i 2007–2013.

16

Jolanta Jętkowska

Rysunek 5
Struktura wielkości gospodarstw ekologicznych w Polsce
w roku 2018 (%)

Źródło: Opracowano na podstawie raportu z IJHARS 2017-2018.

W kolejnej perspektywie finansowej zmniejszyły się zasady wsparcia finansowego w stosunku do ekologicznych gruntów rolnych, co przyczyniło się do spadku ich powierzchni w roku 2017 do poziomu 495 tys. ha, co stanowiło 32% spadku w porównaniu z rokiem 2013 (670 tys. ha). Przyczyn rezygnacji gospodarstw
rolnych z udziału w ekologicznych systemach produkcji można dopatrywać się
w niezrównoważeniu prowadzonych przez nie systemów produkcyjnych, polegających m.in. na niskim poziomie agroekologii, kiedy to po roku 2014 zaczęto
preferować produkcyjne gospodarstwa ekologiczne.
Największy udział ekologicznych użytków rolnych znajduje się w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. M.in. w tych
województwach, w wyniku całkowitej wymiany ludności po II wojnie światowej,
w wyniku rekompensaty za utratę Kresów Wschodnich, Polacy osiedlili się po 1945
roku, ziemie te zostały nazwane Ziemiami Odzyskanymi. W 1949 roku na skutek
przymusowej kolektywizacji rolnictwa powstały w ww. województwach wielkoobszarowe uspołecznione państwowe gospodarstwa rolne (rysunek 7). W wyniku
aktów nadania ziemi utworzone zostały również nieduże rodzinne gospodarstwa
indywidualne. Z przyczyn socjologicznych i politycznych mniejszy był popyt na
ziemię. Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych w wyniku transformacji
gospodarczej (Ustawa, 1991) i wprowadzenie gruntów z tych gospodarstw do obro-
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tu otworzyła drogę powiększania areałów rolnikom indywidualnym oraz nabywanie gruntów przez podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności rolniczej.
W wyniku zmiany struktury własności gruntów rolnych po likwidacji PGR, województwami z największą średnią powierzchnią użytków rolnych przypadających
na gospodarstwo były województwa: zachodniopomorskie - 30,9 ha i warmińsko-mazurskie - 23,9 ha (GUS, 2021). Według danych z rolniczego portalu informacyjnego Agrofakty największy udział gospodarstw dużych (powierzchnia pow. 100 ha)
posiadają województwa zachodniopomorskie (5,7%), lubuskie (4,1%) i warmińsko-mazurskie (3,1%) (Agrofakty, 2016).
Rysunek 6
Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce
w latach 2004–2020 (tys. ha)

Źródło: Opracowano na podstawie danych z IJHARS.

Pomimo tego, iż województwa zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie
i lubuskie posiadają największy udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce (łącznie 253 442 ha), jednak w ich strukturze upraw, powierzchnia
upraw roślin z przeznaczeniem na produkcję żywności ekologicznej (zboża, ziemniak, warzywa, owoce) jest nieduża i wynosi odpowiednio: zboża – 40 998 ha,
ziemniak – 250 ha, warzywa – 9 284 ha, owoce – 5 500 ha, co stanowi łącznie:
56 032 ha (22,1%) (IJHARS, 2018). W porównaniu z województwami, w których
udział powierzchni użytków ekologicznych jest najmniejszy, tj. kujawsko-pomorskie, opolskie i śląskie, przy ich łącznej powierzchni ekologicznych użytków
rolnych – 13 877 ha, powierzchnia upraw roślin z przeznaczeniem na produkcję
żywności ekologicznej (zboża, ziemniak, warzywa, owoce) wynosi odpowiednio
zboża – 3 981 ha, ziemniak – 73 ha, warzywa – 384 ha, owoce – 469 ha (łącznie
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4 907 ha) i stanowi aż 35,36% łącznej powierzchni ekologicznych użytków rolnych w tych województwach.
Rysunek 7
Udział powierzchni użytków rolnych we władaniu
uspołecznionych gospodarstw rolnych

Źródło: Bański, J. (2010). Atlas Rolnictwa Wsi. Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN, Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Regionalnego.

5. Badania i wnioski
Przeprowadzona powyżej analiza procentowego udziału ekologicznych użytków
rolnych w Polsce wskazała na liderów % udziału: woj. zachodniopomorskie, woj.
warmińsko – mazurskie i woj. lubuskie, zarówno biorąc pod uwagę procentowy udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w danym województwie
w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów rolniczych: 12,3% woj. zachodniopomorskie; 11,47% woj. warmińsko-mazurskie; 11,11% woj. lubuskie oraz biorąc
pod uwagę łączną powierzchnię ekologicznych użytków rolnych w danym województwie (2020): 109 tys. ha w woj. warmińsko-mazurskim; 101,5 tys. ha – woj.
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zachodniopomorskie; 43 tys. ha w woj. lubuskim. Trzy z tych województw (zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie) osiągnęły wyższy poziom
udziału rolnictwa ekologicznego niż wynosi średni poziom udziału rolnictwa
ekologicznego w Unii Europejskiej (8,5%). Przeprowadzona analiza wykazała, iż
województwa te to obszary Polski, na których w 1949 roku w większości powstały
uspołecznione Państwowe Gospodarstwa Rolne. Duży udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w tych województwach spowodowany był w dużej
mierze przede wszystkim uwarunkowaniami środowiskowymi (renta położenia),
społecznymi (zasoby siły roboczej) oraz ekonomicznymi (renta polityczna w postaci systemów wsparcia finansowego do użytkowanych ekologicznie powierzchni). W województwach, w których udział ekologicznych użytków rolnych jest największy, udział powierzchni upraw roślin z przeznaczeniem na produkcję żywności ekologicznej (zboża, ziemniak, warzywa, owoce) wynosi zaledwie 22,11%,
kiedy to w województwach o najniższym udziale ekologicznych użytków rolnych
poziom ten wynosi 35,36%.
Mając na uwadze przeprowadzoną analizę wielkości powierzchni, udział procentowy rolnictwa ekologicznego w odniesieniu do ogólnej powierzchni gruntów
w Polsce oraz poziom procentowego udziału ekologicznych użytków rolnych w stosunku do średniego udziału rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej,
liderami rolnictwa ekologicznego w Polsce są województwa zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie i lubuskie. Odpowiedź na pytanie, czy regiony te, pomimo
tego, że są liderami procentowego udziału ekologicznych użytków rolnych, spełniają jednocześnie warunek zrównoważonego rolnictwa agroekologicznego, będącego
częścią planu strategicznego „Europejski Zielony Ład” będzie wymagała przeprowadzenia analiz szczegółowych sytuacji rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Realizacja przez Polskę planowanych działań związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego będzie prowadzona zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu „Od pola do stołu” i przewiduje szereg koniecznych do wprowadzenia
zmian, opracowanych w formie Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027. Będą one polegały m.in. na
wykorzystaniu w pełni potencjału polskiego sektora rolnictwa ekologicznego, tj.
podwyższeniu wydajności produkcji ekologicznej, podniesieniu świadomości
konsumentów i producentów, transferze wiedzy, innowacjach, wsparciu producentów ekologicznych i utrzymaniu zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego (MRiRW, 2021). Osiągnięcie przez Polskę do roku 2030 25% udziału upraw
ekologicznych wymaga wprowadzenia dodatkowych instrumentów finansowych,
takich jak zwiększony dostęp rolników do kapitału, wprowadzenie nowych programów rolno-środowiskowych, dodatkowych inwestycji w infrastrukturę obszarów wiejskich i opracowania krajowych celów i polityki handlowej w zakresie
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bezpieczeństwa nie tylko żywieniowego ale również ekosystemowego, wdrożenia
działań opartych na wiedzy, polegającej na zaangażowaniu rolników w badania
naukowe, dążeniu do poprawy wiedzy rolników, większej przejrzystości całego
łańcucha żywieniowego, zwiększeniu roli uczelni wyższych oraz ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie edukacji dotyczącej rolnictwa ekologicznego. Działania powyższe przyczynią się do agroekologicznego zrównoważenia, będącego
celem strategii Europejski Zielony Ład.
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KONSUMPCJA OWOCÓW I WARZYW W UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ JEJ POTENCJALNE ŚRODOWISKOWE I ZDROWOTNE
KONSEKWENCJE
Maryla Bieniek-Majka1
Abstrakt: Owoce i warzywa mają znaczącą rolę w diecie człowieka. Agendy dbające
o zdrowie rekomendują diety bazujące na spożywaniu owoców i warzyw. WHO zaleca
jedzenie pięciu porcji dziennie o wadze całkowitej około 400 g. Na podstawie kwerendy
bibliotecznej oraz danych opublikowanych przez Eurostat stwierdzono, że dzienna, średnia dawka spożywanych owoców i warzyw jest niższa od zalecanej. Wielkość konsumpcji
jest zróżnicowana i zależy m.in. od płci, tj. kobiet i mężczyzn w ramach danej wspólnoty
narodowej, poziomu dochodów i wykształcenia oraz kraju zamieszkania. Więcej owoców i warzyw spożywają kobiety niż mężczyźni, osoby o wyższych dochodach i wyższym
poziomie wykształcenia. Wzmożone kampanie informacyjne powinny być skierowane
przede wszystkim do mieszkańców krajów Europy Środowo-Wschodniej, gdyż tam spożycie owoców i warzyw jest mniejsze niż w krajach Europy Południowej. Konwergencja
wielkości spożycia owoców i warzyw może przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju - poprawy zdrowia i jakości życia ludzi oraz dbałości o klimat.
Słowa kluczowe: owoce, warzywa, dieta, konsumpcja
JEL: I12, P46

CONSUMPTION OF FRUIT AND VEGETABLES IN THE
EUROPEAN UNION AND ITS POTENTIAL ENVIRONMENTAL
AND HEALTH CONSEQUENCES
Maryla Bieniek-Majka1
Abstract: Fruits and vegetables play a significant role in the human diet. Health agendas
recommend diets based on the consumption of fruit and vegetables. WHO recommends
consuming five portions a day for a total weight of about 400 g. Based on the library query
and data published by Eurostat, we note that the daily consumption of fruit and vegetables
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is below the recommended dose. The volume of consumption varies and depends, inter
alia, on gender, income and level of education, and country of residence. More fruit and
vegetables are consumed by women, people with higher incomes and higher levels of education. Intensified information campaigns should be directed primarily to the citizens of
Central and Eastern Europe, as the consumption of fruit and vegetables is lower than in
the countries of Southern Europe. Convergence of fruit and vegetable consumption can
contribute to the achievement of the goals of sustainable development-improving human
health and quality of life and the climate.
Keywords: fruits, vegetables, diet, consumptions
JEL Classification: I12, P46

1. Wstęp
W życiu codziennym coraz częściej słyszymy o konieczności dbania o swoje zdrowie. Troskę tę wykazano także na arenie międzynarodowej redagując cele zrównoważonego rozwoju, gdzie zwrócono uwagę na znaczenie dbałości o dobry stan
zdrowia i dobrobyt czy likwidację głodu. Na samopoczucie i witalność w znacznym stopniu wpływa ilość i jakość spożywanej żywności. Wskazuje się, że jedną
z najprostszych dróg zachowania zdrowia jest stosowana dieta, tj. dieta bogata
w warzywa i owoce.
Zgodnie z wytycznymi WHO należy od najmłodszych lat promować stosowanie zdrowej i zrównoważonej diety (o wysokiej zawartości m.in. warzyw i owoców). WHO wskazuje, że niektóre diety, stosowane w różnych częściach Europy,
są zgodne z cechami zdrowej diety, jak np. dieta śródziemnomorska czy dieta nordycka (European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020, 2014).
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na podstawie kwerendy
bibliotecznej oraz danych opublikowanych przez Eurostat, znaczenia owoców
i warzyw w diecie człowieka oraz wskazanie poziomu konsumpcji owoców i warzyw w krajach UE.

2. Dobry stan zdrowia celem zrównoważonego rozwoju
Wielu mieszkańców UE coraz bardziej zwraca uwagę na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wpływ wytwarzanych produktów rolniczych na środowisko. Produkcja rolnicza (w tym owoców i warzyw) to działalność prowadzona
w środowisku naturalnym, co oznacza, że to środowisko modyfikuje, ale jednocześnie jest od niego uzależniona. Współcześnie te zależności są widoczne także
w odniesieniu do zmian klimatycznych (Sadowski, 2018). Jak zauważa Bańkow-
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ska (2016) wpływ rolnictwa na klimat zależy od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej, w tym od przekształcania i efektywności wykorzystania gruntów,
technologii uprawy i hodowli zwierząt oraz efektywności wykorzystania energii
podczas procesów produkcyjnych w rolnictwie, wykorzystywanych czynników
produkcji oraz zaangażowania sektora w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Im lepiej rozwinięta gospodarka, tym bardziej wydajne rolnictwo i większe
bezpieczeństwo żywnościowe.
Intensyfikacja produkcji wiąże się ze wzmożonym oddziaływaniem na środowisko, obejmującym między innymi przekształcanie krajobrazu, stosowanie przemysłowych środków produkcji i emisję gazów cieplarnianych. Produkcja rolna
przyczynia się więc do nasilenia zmian klimatycznych, które z kolei oddziaływują na wielkość i kierunek produkcji, a w szczególności na możliwości lokalizacji
poszczególnych upraw oraz na wielkość i stabilność plonów (Sadowski, 2018).
Zdaniem Czyżewskiego, Grzelaka i Stępnia (2009) najważniejszym celem rolnictwa w najbliższych dekadach będzie dostarczenie odpowiedniej ilości bezpiecznej i dobrej jakościowo żywności w warunkach dynamicznego wzrostu popytu
na surowce rolne, pod wpływem zwiększającej się liczby ludności i zamożności
państw rozwijających się. Cel ten ma zostać osiągnięty w sytuacji wyczerpujących
się zasobów naturalnych wsi i rolnictwa, degradacji środowiska i zachodzących
zmian klimatycznych. Ich zdaniem trzeba też pamiętać, iż produkcja żywności
praktycznie w całości oparta jest na produkcji roślinnej, w sposób bezpośredni
(konsumpcja warzyw, owoców, ziemniaków, ryżu itp.) lub pośredni (mięso zwierząt, których wyżywienie opiera się na paszach roślinnych).
Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja żywności już odpowiada za mniej więcej
1/3 ilości emitowanych gazów, a według szacunków Greenpeace’u, na które powołuje się Wallace-Wells (2019), w celu uniknięcia niebezpiecznej zmiany klimatu,
na świecie do 2050 r. należy o połowę zmniejszyć spożycie mięsa i mleka, a to
wydaje się po prostu niemożliwe. W obliczu tego wyzwania warzywa są coraz
częściej uznawane za niezbędne dla bezpieczeństwa żywności i żywienia (Schreinemachers i in., 2018).
Powszechnie przyjmuje się, że żywność jest coraz bardziej szkodliwa dla zdrowia ludzi. Jak twierdzi Zegar (2018), chcąc poprawić jakość żywności, zepsuliśmy ją. Rosnąca populacja i konsumpcja, postępująca urbanizacja, zwiększająca
się liczba chorób cywilizacyjnych powoduje, że coraz większą uwagę przywiązuje się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Kompleksowe podejście do
wszystkich elementów, ich relacji i powiazań gwarantuje stworzenie bardziej produktywnego i przyjaznego dla środowiska naturalnego, systemu żywnościowego
(Fruit and vegetables – your dietary essentials The International Year of Fruits and
Vegetables, 2021 background paper, 2020) Zagwarantowanie odpowiedniej ilości
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żywności, w tym owoców i warzyw wnoszących wartościowy wkład w odżywianie wymaga podejścia holistycznego. Dostawy, przede wszystkim świeżych owoców i warzyw powinny być efektywne, inkluzywne i gwarantujące bezpieczeństwo oraz minimalizujące straty żywności. Zagwarantowanie pełnowartościowej,
zdrowej żywności to kompilacja wielu czynników wpływających na cały system
gospodarki żywnościowej.
Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności zaangażowania w zrównoważony rozwój dla dobra obecnych, jak i przyszłych pokoleń. W celach zrównoważonego rozwoju wymienia się dbałość o dobry stan zdrowia ludności i dobrobyt oraz likwidację głodu. W kontekście celu – zero głodu – UE koncertuje się
przede wszystkim na problemie niedożywienia oraz kwestii związanej ze zrównoważonym rozwojem produkcji rolnej i jej wpływie na środowisko. W raporcie dotyczącym realizacji celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable development in
the European Union Monitoring Report on progress towards the SDGs in an EU
context 2019 edition) wskazuje się, że trendy w UE dotyczące niedożywienia są
wyraźnie korzystne. W kontekście celu – dobry stan zdrowia i dobrobyt – wskazano, że w ostatnich pięciu latach zaobserwowano największy postęp oraz korzystne
trendy w prawie wszystkich wskaźnikach. Wskazuje to między innymi na fakt, że
obywatele UE ograniczają ryzyko związane ze stylem życia. Promocja zdrowego
stylu życia zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci ma skutkować między innymi
zmniejszeniem odsetka osób z nadwagą. Jest to ważne, gdyż odsetek osób otyłych
(liczony według wskaźnika masy ciała (BMI)) średnio dla UE27 zmniejszył się
z 15,4% w 2014 roku do 14,9% w 2017 roku, aby wzrosnąć w 2019 roku do 16,5%.
Otyłość, począwszy od wieku dziecięcego, jest problemem związanym ze stylem żywienia. Przyczyny otyłości upatruje się w globalizacji i mechanizmach
zmieniających nawyki konsumpcyjne i ograniczające aktywność fizyczną. Chociaż przyczyny otyłości są sprawą indywidualną to generalnie problem przypisywany jest osobom stosującym dietę zawierającą niewielkie ilości owoców i warzyw i opartą przede wszystkim na żywności bogatej w tłuszcz, sól i cukier. Takie
osoby często prowadzą mało aktywny styl życia.
Otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym, dotyka wszystkie grupy wiekowe, ale ma tendencję wzrostu wraz z wiekiem. W 2017 roku wskaźnik otyłości
osiągnął najwyższy poziom wśród Europejczyków w wieku 65-74 lat. Wskaźnik
otyłości jest także skorelowany z poziomem wykształcenia. W raporcie realizacji celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable development in the European
Union Monitoring Report.., 2019) wskazuje się, że u osób z najniższym wykształceniem odnotowano 17,3% osób z otyłością, z wykształceniem średnim – 16,2%,
a z wykształceniem wyższym – 11,7%. Poziom wykształcenia może wiązać się
z poziomem uzyskiwanych dochodów i być skorelowany ze statusem społecznym
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i ekonomicznym jednostki. Zauważa się, że otyłość stanowi większy problem
wśród osób defaworyzowanych społecznie.
Rysunek 1
Wskaźnik otyłości według wskaźnika masy ciała (BMI) u ludności
w wieku co najmniej 18 lat (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_02_10/default/table?lang=en

Zmieniające się trendy żywieniowe oraz możliwości nabywcze ludzi mogą
spowodować, że ich wzorce zachowań zmienią się, bowiem decyzje zakupowe
uzależnione są od posiadanej wiedzy o produktach żywnościowych oraz od możliwości finansowych. Klienci indywidualni oczekują stałości dostaw zróżnicowanych produktów z gwarancją bezpieczeństwa. Wymagania te przekładają się na
oczekiwania poszczególnych pośredników w łańcuchu dostaw wobec producentów. To oni muszą zadbać o dostarczanie odpowiedniej ilości produktów, które
spełniają normy jakościowe gwarantujące bezpieczeństwo oferowanej żywności.
Standardem jest wymaganie certyfikacji jakości produktów zarówno na poziomie uprawy, jak i procesu kalibrowania i konfekcjonowania. Ponadto coraz częściej oczekuje się od producentów poświadczenia przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych wobec osób zatrudnionych przy zbiorach i produkcji.
Producenci muszą także zadbać o odpowiednie opakowanie spełniające z jednej
strony oczekiwania klienta, a z drugiej normy wynikające z dbałości o środowisko. Dbając o efektywną realizację celów zrównoważonego rozwoju i biorąc pod
uwagę czynniki wpływające na system gospodarki żywnościowej oczekuje się od
wszelakich agend (rządowych i międzynarodowych) utworzenia przepisów praw-
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nych ułatwiających procesy zarządzania w sektorze rolno-żywnościowym oraz
wspierających funkcjonowanie łańcuchów dostaw.

3. Rola owoców i warzyw w diecie człowieka
Homo consumens jest obecnie obiektem zainteresowania zarówno producentów,
jak i dystrybutorów dóbr i usług konsumpcyjnych. Konsumowanie stało się immanentną cechą współczesnego społeczeństwa i człowieka, określa jego pozycję
w strukturze społecznej i sprawność ekonomiczną. W określeniu związku pomiędzy konsumpcją a wzrostem i rozwojem gospodarczym pomocne jest określenie
roli konsumpcji w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego oraz znaczenia społecznej satysfakcji z konsumpcji. Zaspokojenie potrzeb i towarzyszące temu pozytywne odczucia kształtują klimat gospodarczy, w tym inwestycyjny, co przekłada
się na pobudzenie popytu i koniunkturę. Nie trudno zauważyć, że współczesną
gospodarkę cechuje szybki wzrost konsumpcji, który jest efektem wzrostu poziomu życia i zmieniających się potrzeb, szczególnie w krajach wysoko i średnio rozwiniętych. Współcześni konsumenci żyją w warunkach bardzo szybko zachodzących zmian w otoczeniu społecznym, gospodarczym i politycznym oraz w okresie
intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii, co pociąga za sobą różnorakie
implikacje m.in. w stylach życia, wyznawanych systemach wartości i zachowaniach konsumpcyjnych (Komor i in., 2020).
Wiek XX i XXI to czas zmian w konsumpcji żywności. Na całym świecie popularyzowane są nowe wzorce zachowań konsumenckich, które przechodzą proces homogenizacji, czyli upodabniania się nawyków żywieniowych. Kolejnym
skutkiem zmian jest detradycjonalizacja, czyli utrata znaczenia wzorców żywieniowych w populacjach o danych tradycjach i kulturach. Obecnie coraz większą
rolę ludzie przykładają do dbałości o przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia.
Właściwy stan zdrowia skorelowany jest z racjonalnym odżywianiem i wyborem
odpowiedniej diety. Determinanty zdrowia człowieka są różne. Szacuje się, że
o zdrowiu człowieka w 53% decyduje styl życia, w 21% jakość środowiska, w 16%
czynniki genetyczne, a w 10% jakość opieki zdrowotnej. Wśród licznych czynników wpływających na styl życia istotną rolę odgrywa sposób odżywiania się.
Jednak wybór diety a więc i żywności, zależy od wielu czynników, które w różny
sposób oddziałują na człowieka powodując wybór jednych a odrzucenie pozostałych produktów. Czynniki te można zaszeregować do jednej z następujących grup:
 czynniki związane z produktem – wartość odżywcza, dostępność, opakowanie, trwałość;
 czynniki związane z konsumentem – czynniki demograficzne, stan metaboliczny organizmu, czynniki psychologiczne;
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czynniki środowiskowe – czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe,
moda (Badora i in., 2020).
Wzrost świadomości żywieniowej i swoista moda przyczynia się do wzrostu
popularności poszczególnych typów diet. I tak, coraz większym zainteresowaniem, cieszy się dieta wegetariańska, śródziemnomorska, czy nordycka.
Dieta wegetariańska (i jej bardziej restrykcyjne formy takie jak na przykład
weganizm, frutarianizm, witarianizm), której nieodzownym elementem są owoce
i warzywa cieszy się coraz większą popularnością. Decyzje dotyczące zaprzestania jedzenia mięsa często odnoszą się do zasad poszczególnych religii (ok. 40%
wegetarian pochodzi z Indii, a ok. 0,77% z Chin), przekonań czy walorów zdrowotnych. Zauważa się, że w UE istnieje znacznie większa segmentacja konsumentów przestrzegających diety wegańskiej, wegetariańskiej i fleksitarnej. Zwiększona
świadomość konsumentów na temat diety to możliwości, które mogą przyczynić
się do większego spożycia owoców i warzyw. Ponadto istnieją różne motywacje
konsumentów. Przejście na dietę opartą na roślinach, z pewnością może przyczynić się nie tylko do poprawy stanu zdrowia, ale może również przynieść dodatkowe korzyści dla środowiska i przyczynić się do realizacji wielu celów związanych z celami zrównoważonego rozwoju (https://www.foodingredientsfirst.com/
news/new-data-reveals-cautiously-positive-trend-in-eu-fruit-and-vegetableconsumption.html).
Dieta śródziemnomorska łączy w sobie między innymi greckie, sycylijskie,
tureckie, portugalskie, hiszpańskie, tunezyjskie czy marokańskie tradycje kulinarne. Jest dietą opartą w dużej mierze na konsumpcji owoców i warzyw wykorzystując produkty uzyskiwane z miejscowych upraw, w minimalnym stopniu
przetworzonych. Dieta śródziemnomorska w swojej piramidzie żywieniowej
(rysunek 2) plasuje owoce i warzywa jako jedne z najważniejszych produktów,
które powinny być spożywane codziennie w ilości 5 porcji, co odpowiada około 120-180 gramom owoców i od 150 do 200 gramów warzyw na dobę (https://
krokdozdrowia.com/dieta-srodziemnomorska-10-rzeczy-ktore-zmotywuja-ciedo-jej-przestrzegania).
Piramida zdrowego żywienia to popularna, graficzna forma przedstawienia
odpowiednich proporcji różnych, niezbędnych w codziennej diecie grup produktów spożywczych. Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy żywności. Aktualnie obowiązujące zasady prawidłowego żywienia wskazują na jak najczęstsze i jak największe ilościowo (około
połowy dziennej porcji pożywienia) spożywanie owoców i warzyw w odpowiednich proporcjach - 3/4 warzywa i 1/4 owoce (Gardocka-Jałowiec i in., 2020).
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Rysunek 2
Piramida żywieniowa – dieta śródziemnomorska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://gedeonmedica.pl/sct/artykulyi-porady/dieta-z-rejonu-basenu-srodziemnomorskiego/

Podobne zalecenia żywieniowe znajdują się w diecie nordyckiej, która jest
wskazywana przez WHO jako jedna z optymalnych dla zdrowia człowieka. Dieta
nordycka pojawiła się w 2004 roku z inicjatywy kucharza renomowanej restauracji i kopenhaskich naukowców, którzy zarekomendowali spożywanie produktów
regionalnych. Chociaż uważa się, że wiele nordyckich produktów spożywczych
przynosi korzyści zdrowotne, to niestety te zalecenia żywieniowe opierają się tylko na pojedynczych badaniach zorientowanych na żywność i składniki odżywcze.
Z tego powodu naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii wraz z Fińskim
Towarzystwem Kardiologicznym i Fińskim Stowarzyszeniem Diabetologicznym
ze wsparciem skandynawskiego centrum badawczego SYSDIET opracowali piramidę dietetyczną Morza Bałtyckiego (rysunek 3).
Piramida ta ilustruje zdrowsze wybory żywieniowe i jest oparta na produktach
żywnościowych wytwarzanych w krajach skandynawskich. Żywność, która jest
kluczowa dla zdrowia i powinna być spożywana najczęściej, znajduje się na dole
piramidy. Są to skandynawskie warzywa, warzywa korzeniowe, kapusta, groszek
oraz skandynawskie owoce i jagody. Ziarna występujące na północnych szerokościach geograficznych, takie jak żyto, owies i jęczmień, które mają wysoką zawar-
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tość błonnika, znajdują się w środku piramidy przed rybami, niskotłuszczowymi
lub beztłuszczowymi produktami mlecznymi i olejem rzepakowym.
Rysunek 3
Piramida żywieniowa – dieta Morza Bałtyckiego

Źródło: Kanerva, N., Kaartinen, N. E., Schwab, U., Lahti-Koski, M., Männistö, S.
(2013). The Baltic Sea Diet Score: a tool for assessing healthy eating in Nordic countries, September, Public Health Nutrition, 17(08):2.

Na szczycie piramidy znajdują się potrawy, które należy sporadycznie spożywać, jest to przetworzone mięso, masło, słodycze, czekolada i wyroby cukiernicze. Mleko (w tym kwaśne mleko) to jedyne napoje zilustrowane w piramidzie,
ze względu na ich znaczenie w żywieniu nordyckim jako źródło wapnia i białka.
Woda jest zalecana jako napój gaszący pragnienie. Rekomenduje się ograniczanie
spożycia alkoholu (Kanerva i in., 2013).
Podobne informacje na temat znaczenia w diecie warzyw i owoców można
odczytać z tak zwanego „talerza zdrowia” (rysunek 4) zaprezentowanego przez
polski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH pod koniec 2020 roku
(https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/talerz-zdrowego-zywienia).
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Rysunek 4

Talerz zdrowia

Źródło: https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/talerz-zdrowego-zywienia

Owoce i warzywa mają wiele zalet, które są szeroko promowane przez organizacje zdrowotne, społeczność naukową i konsumentów, ich spożywanie daje niekwestionowane korzyści zdrowotne. Wynikają one z bogactwa witamin, kwasu
foliowego, wapnia, żelaza czy potasu. Spożywanie odpowiedniej ilości owoców
i warzyw wzmacnia odporność i chroni przed wieloma chorobami (tabela 1).
Zgodnie z danymi podanymi przez WHO, w 2017 roku, około 3,9 mln zgonów
na całym świecie można przypisać konsumpcji niewystarczającej ilości owoców
i warzyw. Szacuje się, że z tego powodu około 14% zgonów nastąpiło ze względu na
nowotwory układu pokarmowego, 11% zgonów to choroby układu krążenia, a 9%
zgonów – w wyniku udaru (Fruit and vegetables – your dietary essentials…, 2020).
Monotonia diety jest niezdrowa dla ludzkiego organizmu, dlatego należy dbać
o jej urozmaicenie. Jest to z pożytkiem nie tylko dla ludzi, ale i dla planety, bo
urozmaicając dietę nie doprowadzamy do monokultury i zapewniamy różnorodność biologiczną. Dlatego też producenci oraz dostawcy owoców i warzyw muszą
zapewnić dostęp do szerokiej gamy produktów, przede wszystkim świeżych, ale
i przetworzonych.
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Tabela 1
Powiązanie właściwości zdrowotnych owoców i warzyw z ich kolorem
Kolor

Zastosowanie

Przykłady owoców
i warzyw

Niebieski/fioletowy

Właściwości przeciwutleniające, które mogą
zmniejszyć ryzyko raka,
udaru i chorób serca.

burak, czerwona kapusta,
bakłażan, jeżyna, borówka,
śliwka, marakuja, fioletowe
winogrona

Czerwony

Może pomóc obniżyć
ryzyko raka i poprawić
zdrowie serca.

czerwona papryka, rzodkiewka,
pomidor, czerwone jabłka,
gruszka kaktusowa, wiśnia,
czerwone winogrona, czerwony
i różowy grejpfrut, czerwona
guawa, malina, truskawka, arbuz

Pomarańczowy/żółty

Zawierają karotenoidy,
które pomagają
zachować zdrowe oczy.

marchew, dynia, morela,
grejpfrut, cytryna, mango,
melon, nektarynka, pomarańcza,
papaja, brzoskwinia, ananas

Brązowy/biały

Fitochemikalia o właści- kalafior, szczypiorek, czosnek,
wościach antybakteryjimbir, por, cebula,
nych i antywirusowych banan, durian, chlebowiec, biała
oraz zawierające potas.
brzoskwinia, brązowa gruszka

Zielony

szparagi, fasolka szparagowa,
kapusta chińska, brokuły,
Fitochemikalia o właścikapusta, papryka zielona,
wościach przeciwnowoogórek, sałata, groszek, szpinak,
tworowych.
zielone jabłka, awokado, zielone
winogrona, limonka, kiwi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Fruit and vegetables – your dietary essentials.., 2020.

4. Poziom konsumpcji owoców i warzyw w Unii Europejskiej
Zdrowy styl życia znajduje się w epicentrum prawie wszystkich sektorów przemysłu spożywczego, jednak to sektor owocowo-warzywny najlepiej wykorzystuje
swoje właściwości, gdyż owoce i warzywa to nie tylko tradycyjne posiłki, ale także
zdrowe przekąski lub dodatki do pożywnych napojów. W celu promocji zdrowego stylu życia wskazuje się na wagę podejmowania działań komunikacyjnych,
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gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Wzmożona edukacja i promocja
uświadamiająca znaczenie spożywania owoców i warzyw oraz ich przetworów
w codziennej diecie pozwoli osiągnąć i utrzymać zwiększoną konsumpcję owoców i warzyw w całej Europie.
W Freshfel Consumption Monitor publikowane są dane na temat konsumpcji
owoców i warzyw w Unii Europejskiej. Wynika z nich, że w 2014 r. obywatele UE
codziennie spożywali średnio 353 gramy świeżych owoców i warzyw. W porównaniu z 2013 rokiem wielkość konsumpcji wzrosła o 1,6%, a w porównaniu z poprzednimi pięcioma latami (2009-2013) odnotowano wzrost o 0,3%. Mieszkańcy
UE średnio konsumowali 192 gramy owoców i 161 gramów warzyw. Wielkość
spożycia owoców rosła szybciej niż spożycia warzyw. Spożycie owoców wzrosło
o 1,2% w porównaniu do 2013 roku oraz do średniej z pięciu lat (2009-2013). Natomiast spożycie warzyw w porównaniu do 2013 roku wzrosło o 2%, ale w porównaniu do średniej z pięciu lat (2009–2013) odnotowano spadek o 0,7% (https://
freshfel.org/freshfel-consumption-monitor/).
W raporcie z 2017 roku podano, że obywatele UE codziennie spożywali średnio 192 g świeżych owoców i 156 g świeżych warzyw. Oznacza to, że w porównaniu do 2016 roku spożycie owoców zmniejszyło się o 2,6%, ale o 2% wzrosło
w porównaniu ze średnim spożyciem w latach 2012-2016. Natomiast w przypadku warzyw spożycie wzrosło odpowiednio o 0,7% i 3% (https://www.foodingredientsfirst.com/news/new-data-reveals-cautiously-positive-trend-in-eu-fruitand-vegetable-consumption.html).
Z opublikowanego w 2021 roku Raportu Freshfel Europe 2020 Consumption
Monitor (https://freshfel.org/what-we-do/consumption-monitor/) wynika, że
w 2018 roku – w porównaniu do 2017 roku - dzienne spożycie świeżych owoców
i warzyw w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosło o 4% i wynosiło 363,76 gramów.
Chociaż nadal jest niższe od zalecanego przez WHO minimalnego dziennego spożycia 400 g, jest to wzrost o 5,1% w porównaniu z poprzednimi pięcioma latami
(2013-2017). Tę poprawę przypisuje się wzrostowi dziennego spożycia świeżych
owoców o 9,5% do 211,82 g na mieszkańca, co skompensowało niewielki ogólny
spadek spożycia warzyw do 151,94 g.
Z badania w 2017 roku populacji ludności Unii Europejskiej (https://www.euronews.com/2019/04/01/eu-fruit-and-vegetable-consumption-how-much-doesyour-country-eat) wynika, że tylko 27% badanych spożywało owoce co najmniej
dwa razy dziennie. Kolejne 37% ludności UE stwierdziło, że spożywali owoce raz
dziennie, a pozostałe 36% – rzadziej lub wcale w ciągu tygodnia. Warzywa były
spożywane przez mniejszy odsetek ludności UE. Konsumpcję co najmniej dwa
razy dziennie zadeklarowało 23%, a raz dziennie – 40% ludności.
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Rysunek 5
Odsetek osób spożywających owoce i warzywa co najmniej
raz dziennie w 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat – ilc_hch11
Wielkość spożycia owoców i warzyw w krajach Unii Europejskiej jest zróżnicowana (rysunek 5). Pod względem dziennego spożycia owoców Słoweńcy
i Włosi są liderami na tle wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Najmniejsze ilości konsumowanych owoców deklarują Łotysze, Bułgarzy, Litwini
czy Węgrzy. Co najmniej raz dziennie spożywanie warzyw deklarują najczęściej
Belgowie, najrzadziej ponownie Łotysze, Bułgarzy, Litwini, Węgrzy i Rumunii.

5. Zróżnicowanie konsumpcji owoców i warzyw według wybranych
kryteriów
Dane dotyczące zagregowanego spożycia owoców i warzyw w UE z 2017 roku
pokazują, że poziom spożycia pozostaje poniżej minimum 400 g zalecanego przez
WHO. Poza 348 gramami ustalonymi jako średnie spożycie na mieszkańca, występują również znaczne różnice między państwami członkowskimi, a także między różnymi kategoriami konsumentów. Należy kontynuować wysiłki, aby poprawić pozycję owoców i warzyw na bardzo konkurencyjnym rynku żywnościowym
– powiedział dla Food Ingredients First Philippe Binard, delegat generalny Freshfel (https://www.foodingredientsfirst.com/news/new-data-reveals-cautiouslypositive-trend-in-eu-fruit-and-vegetable-consumption.html).
Podobnie jak w przypadku wszelkich nawyków żywieniowych, na konsumpcję warzyw i owoców ma wpływ wiele czynników. Należą do nich czynniki związane ze środowiskiem fizycznym, społecznym i kulturowym, a także

35

Konsumpcja owoców i warzyw w Unii Europejskiej ...

czynniki osobiste, takie jak preferencje smakowe, poziom niezależności oraz
świadomość zdrowotna. Wiele z tych czynników ulega zmianom w trakcie życia.
Barierę w spożyciu odpowiedniej ilości owoców i warzyw wynikającą z ich
cen może stanowić poziom uzyskiwanych dochodów czy niski poziom wiedzy
i mniejszej świadomości znaczenia zdrowych nawyków żywieniowych. Jest także
prawdopodobne, że pewne wartości, ideały i oddziaływania społeczne powiązane
z poziomem wykształcenia, wywierają wpływ na nasze zachowania związane z jedzeniem, w tym na konsumpcję warzyw i owoców (Elfhag i in., 2008). Kolejną barierą wzrostu spożycia owoców i warzyw może być brak czasu i kontroli nad tym,
co się konsumuje. Ograniczenia czasowe w jedzeniu warzyw i owoców wynikają
między innymi z czasochłonności i trudności przygotowania owoców i warzyw
do spożycia. Owoce są często uważane za produkt wygodny, natomiast warzywa
nie (http://www.vegepolska.pl/konsumpcja-warzyw-i-owocow-w-europie-czyeuropejczycy-spozywaja-ich-wystarczajaco-duzo/).
Rysunek 6
Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej według liczby spożywanych porcji
owoców i warzyw w 2014 r. lub w kolejnym roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fruit_and_vegetable_consumption_statistics

Statystyki pochodzące z drugiej fali europejskiego badania zdrowia (EHIS),
przeprowadzonego w latach 2013-2015 i obejmującego osoby w wieku 15 lat
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i więcej (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained..) wskazują na różnice w UE pod względem ilości i częstotliwości spożywanych owoców i warzyw
zwłaszcza biorąc pod uwagę płeć, wykształcenie czy poziom dochodów konsumentów.
W 2014 r. 65,7% populacji UE28 w wieku 15 lat i więcej deklarowało spożywanie co najmniej jednej porcji owoców i warzyw codziennie. Odsetek ten wahał
się od mniej niż 50% w Bułgarii i Rumunii do ponad 75% we Włoszech, Wielkiej
Brytanii, Portugalii i Belgii. Średnio ponad połowa populacji ludności w UE28
zgłosiła, że spożywa od jednej do czterech porcji owoców i warzyw dziennie, podczas gdy około jedna na siedem osób zgłosiła codzienne spożycie co najmniej
pięciu owoców i warzyw (rysunek 6).
Rysunek 7
Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej, które spożywały owoce i warzywa
co najmniej raz dziennie według płci w 2014 r. lub w kolejnym roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fruit_and_vegetable_consumption_statistics

W krajach UE28 dzienne spożycie owoców i warzyw było bardzo zróżnicowane co najmniej pięć porcji owoców i warzyw dziennie spożywało około 25% populacji ludności Holandii, Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, podczas gdy mniej
niż 8% – populacji ludności Grecji, Słowenii, Austrii, Chorwacji, Bułgarii oraz

Konsumpcja owoców i warzyw w Unii Europejskiej ...

37

Rumunii. Natomiast ponad połowa populacji ludności Bułgarii i Rumunii (odpowiednio 58,6% i 65,1%) stwierdziła, że owoce i warzywa nie są częścią ich codziennej diety.
Wielkość konsumpcji owoców i warzyw jest zależna od płci (rysunek 7). Kobiety częściej niż mężczyźni podawały, że jedzą owoce przynajmniej raz dziennie;
odsetek kobiet deklarujących wynosił średnio 61,5%, podczas gdy w przypadku
mężczyzn było to poniżej 50%.
Kobiety spożywają większe ilości warzyw i owoców niż mężczyźni co może
wynikać z występujących różnic w wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania
(kobiety wiedzą na ten temat więcej niż mężczyźni). Mężczyźni mają mniejszą
świadomość istnienia zaleceń żywieniowych oraz zagrożeń związanych z niezdrowymi nawykami żywieniowymi, podczas gdy kobiety częściej kojarzą zdrową
dietę z konsumpcją większej ilości warzyw i owoców (http://www.vegepolska.pl/
konsumpcja-warzyw-i-owocow-w-europie..). Analizując dane w poszczególnych
krajach w odniesieniu do spożycia przynajmniej raz dziennie owoców przez kobiety i mężczyzn można wywnioskować, że największe różnice zaobserwowano
w Danii, Czechach, Finlandii i Austrii (różnica 18 punktów procentowych lub
więcej). Z kolei najniższe różnice między płciami zaobserwowano w Rumunii,
Bułgarii i we Włoszech (różnica 7 punktów procentowych lub mniej).
Biorąc pod uwagę konsumpcję warzyw zauważyć można iż podobnie jak
w przypadku spożycia owoców, odsetek kobiet jedzących warzywa co najmniej
raz dziennie w 2014 r. był wyższy niż mężczyzn we wszystkich krajach UE28.
Średnio różnica między kobietami i mężczyznami wynosiła 11,7 punktu procentowego, podczas gdy na poziomie krajowym różnice te wahały się od 3,7 punktu
procentowego w Rumunii, do 19,4 punktu procentowego w Szwecji.
Kolejną determinantą wpływającą na wielkość spożycia owoców i warzyw jest
poziom dochodów konsumentów (rysunek 8). Zauważono, że odsetek ludności
w UE28 spożywającej co najmniej pięć porcji owoców i warzyw wzrastał wraz ze
wzrostem dochodów.
W 2014 r. 11,6% populacji ludności UE28 w grupie pierwszego kwintyla dochodowego (20% populacji o najniższych dochodach) zgłosiło spożycie co najmniej pięciu porcji owoców i warzyw w ramach codziennej diety, podczas gdy
14,3% w grupie trzeciego kwintyla i 17,3% w grupie piątego kwintyla (20% populacji o najwyższych dochodach). We wszystkich państwach członkowskich UE
z wyjątkiem sześciu (Słowenii, Szwecji, Niemiec, Luksemburga, Cypru i Estonii)
najwyższy udział odnotowano w piątej grupie kwintyla dochodowego, a najniższy
w pierwszej grupie kwintyla, natomiast udział w trzeciej grupie kwintyla dochodowego uplasował się między tymi dwoma. W Słowenii i Szwecji zaobserwowano
odwrotną tendencję – u osób z najniższej dochodowej grupy kwintylowej odno-
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towano najwyższe udziały. Natomiast na Cyprze i Estonii odnotowano odpowiednio wyższy udział wśród osób należących do którejkolwiek z pozostałych grup niż
w grupie trzeciego kwintyla. W Niemczech i Luksemburgu populacja z pierwszego i piątego kwintyla dochodowego miała taki sam odsetek (odpowiednio 10,2%
i 14,6%).
Rysunek 8
Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej, które spożywały co najmniej pięć
porcji owoców i warzyw dziennie, według kwintyla dochodów,
w 2014 r. lub w kolejnym roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fruit_and_vegetable_consumption_statistics

Wyższe wynagrodzenie jest często uzależnione od poziomu wykształcenia.
W przypadku wielkości spożycia owoców i warzyw zauważa się fakt, że osoby
z wyższym poziomem wykształcenia spożywały częściej co najmniej pięć porcji
owoców i warzyw dziennie analogicznie jak osoby osiągające wyższy poziom dochodów.
W 2014 r. w UE28 19,0% populacji ludności o wysokim poziomie wykształcenia zgłosiło spożywanie co najmniej pięciu porcji owoców i warzyw dziennie,
podczas gdy osoby z wykształceniem średnim stanowiły 12,9%, a osoby o najniższym poziomie wykształcenia –12,1% (rysunek 9).
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Rysunek 9
Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej, które spożywały co najmniej pięć
porcji owoców i warzyw dziennie, według poziomu wykształcenia,
w 2014 r. lub w kolejnym roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fruit_and_vegetable_consumption_statistics

Ogólny wzorzec wzrostu spożycia owoców i warzyw wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zaobserwowano we wszystkich państwach członkowskich
UE, z wyjątkiem Austrii, Słowenii, Grecji, Niemiec, Luksemburga. Największą
lukę edukacyjną (między osobami z wysokim i niskim poziomem wykształcenia) w udziale populacji deklarującej dzienne spożycie owoców i warzyw w co
najmniej pięciu porcjach odnotowano w Irlandii (różnica 16,5 punktu procentowego), następnie w Wielkiej Brytanii (różnica 15,6 punktu procentowego), Danii
(różnica 14,3 punktu procentowego), Portugalii (różnica 11,5 punktu procentowego) i Niderlandach (różnica 9,3 punktu procentowego).

6. Podsumowanie
Coraz częściej zwraca się uwagę na znacznie owoców i warzyw w diecie człowieka
oraz na ich walory zdrowotne. Zarówno zalecenia WHO, jak i agend na szczeblu
krajowym wskazują, że owoce i warzywa powinny być bazą naszego pożywienia
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i powinniśmy je spożywać każdego dnia kilkukrotnie, najlepiej w ilości około
400 g, gdyż ich brak przyczynia się do powstawania wielu chorób. Niestety badania poziomu konsumpcji owoców i warzyw wskazują, że:
 dzienna dawka spożycia owoców i warzyw w 2017 roku była niższa o ok.
13% od wielkości zalecanej przez WHO,
 około 36% populacji UE w ciągu typowego tygodnia nie spożywało owoców,
 raz dziennie spożycie owoców deklaruje 37%, a warzyw 40% badanych.
Spożycie owoców i warzyw jest zróżnicowane miedzy innymi w zależności od:
 kraju – mieszkańcy krajów Europy Południowej spożywają więcej owoców
i warzyw niż mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej,
 płci – kobiety spożywają częściej owoce i warzywa,
 wykształcenia – im wyższy poziom wykształcenia tym większy odsetek osób
spożywających owoce i warzywa,
 dochodu – im wyższy dochód tym większy odsetek osób spożywających co
najmniej pięć porcji owoców i warzyw dziennie.
Mając świadomość występujących dysproporcji należy położyć większy nacisk na promocję spożywania owoców i warzyw, szczególnie wśród mężczyzn,
osób o niższych dochodach, niższym poziomie wykształcenia, przede wszystkim
mieszkańców krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Rumunia). Konwergencja poziomu konsumpcji owoców i warzyw może przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju jakim są zmniejszenie nierówności pomiędzy
krajami, zapewnienie ludziom możliwości utrzymania dobrego stanu zdrowia
i jakości życia, poprzez walkę z otyłością. Zrównoważona produkcja rolna (w tym
owoców i warzyw) winna odbywać z dbałością o klimat.
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PRODUKTY Z MLEKA OWCZEGO W KONTEKŚCIE
OCZEKIWAŃ KONSUMENTÓW
Jakub Biegalski1, Dorota Cais-Sokolińska2
Abstrakt: Celem badań była charakterystyka konsumentów produktów z mleka owczego oraz poznanie ich preferencji. Określono determinanty spożycia produktów z mleka
owczego. Ustalono, że konsumentom najbardziej odpowiadają ich walory smakowe. Natomiast osoby, które nie spożywają tych produktów i mogą zasilić grono potencjalnych konsumentów wykazują zainteresowanie z uwagi na potencjał prozdrowotny mleka owczego.
Chętnie spróbowaliby tych produktów nawet z częściowym udziałem mleka owczego,
np. sera Mozzarella, w którym jego objętość nie przekracza 30%, a za porcję tego sera
są skłonni zapłacić nie więcej niż 9 zł. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do projektowania innowacyjnych produktów z mleka owczego, które mogą spełniać oczekiwania
potencjalnych konsumentów.
Słowa kluczowe: model konsumenta, mleko owcze, ser Mozzarella, jakość
JEL: O13, Q10

SHEEP’S MILK PRODUCTS IN THE CONTEXT
OF CONSUMER EXPECTATIONS
Jakub Biegalski1, Dorota Cais-Sokolińska2
Abstract: The aim of the research was to characterize consumers of sheep’s milk products
and to learn about their preferences. Determinants of the consumption of sheep’s milk products were defined. It was found that consumers are most satisfied with their taste. On the
other hand, people who do not eat these products and can join the group of potential consumers show interest due to the pro-health potential of sheep’s milk. They would be happy
to try this products even with a partial share of sheep’s milk, e.g. Mozzarella cheese, in which
the volume of sheep’s milk does not exceed 30%, and they are willing to pay no more than
9 PLN for a portion of this cheese. The obtained results may contribute to the design of innovative sheep’s milk products that can meet the expectations of potential consumers.
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1. Wstęp
Produkcja mleka owczego determinowana jest wieloma czynnikami, wśród których najważniejszymi są: niska produktywność owiec, krótki okres laktacji oraz
sezonowość produkcji (Tribst i in., 2018). Najwięcej mleka owczego produkuje
się w Azji 46,7%, Europie 29,4% i Afryce 23,0% (wykres 1). W 2020 r. na całym
świecie wyprodukowano około 10,6 Mt mleka owczego. W Polsce w 2020 r. wyprodukowano około 540 ton tego surowca (FAOSTAT, 2022a).
Wykres 1
Światowa produkcja mleka owczego w 2020 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych
FAOSTAT – dostęp 02.2022.

Wydajność produkcji mleka owczego w porównaniu z mlekiem krowim jest
dużo mniejsza. Rekompensatą jest jednak jego cena uwzględniająca specyficzny
skład i właściwości. Jak podaje Reudi Graf, rolnik ze Szwajcarii, owca daje rocznie
350 kg mleka, a przy odpowiednim wysiłku wraz z biegiem lat można osiągnąć
stałą produkcję mleka owczego przez cały rok. Za 1 kg mleka owczego rolnik dostaje około 3 CHF, natomiast za 1 kg mleka krowiego rolnik otrzymuje 0,8 CHF.
Dla porównania, inny szwajcarski rolnik – Andri Furrer, w 2014 r. posiadający
180 owiec, uzyskuje od nich 45 tys. litrów mleka rocznie. Ogólnie, w tym samym
roku w Szwajcarii znajdowało się aż 110 aktywnych hodowli związanych z SMG
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(tł. Szwajcarską Spółdzielnią Hodowli Owiec Mlecznych) z liczbą około 5 tys.
owiec (Tagblatt.ch, 2014; Biomolkerei.ch, 2022). Jak podaje portal informacyjny
Oekolandbau.de, szacowana wielkość produkcji mleka owczego w Niemczech
w 2014 r. wynosiła 675 tys. litrów mleka konwencjonalnego i 1,45 mln litrów mleka ekologicznego. Warto zaznaczyć, że około 75% tej ilości wykorzystano do własnej produkcji serowarskiej w gospodarstwach rolnych (Oekolandbau.de, 2018).
Kolejnym krajem, w którym potencjał do hodowli owiec jest bardzo duży jest
Słowacja, o czym informowało już w 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Republiki Słowackiej. Słowacy spożywają rocznie ok. 0,6 kg bryndzy z mleka owczego na osobę, a jej roczna produkcja wynosi prawie 4 000 ton. Ponad
340 tys. owiec hodowanych na Słowacji może wyprodukować około 12 tys. ton
mleka owczego rocznie. Warto podkreślić, że w 2018 r. produkcja mleka owczego na Słowacji osiągnęła 13 524 tony, a zainteresowanie słowackiego konsumenta
mlekiem owczym i jego przetworami rośnie (mpsr.sk, 2019).
Zgodnie ze statystykami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations)
w okresie od 2015 do 2020 r., zauważono wzrost produkcji mleka owczego z 10,06
do 10,62 Mt (wykres 2) (FAOSTAT, 2022b). W 2018 r. światowa produkcja mleka owczego wynosiła 10,4 Mt i już wtedy przewidywano, że wartość ta wzrośnie
o 26% (do ok. 13,1 Mt) przed 2030 r. (Nudda i in., 2020).
Wykres 2
Światowa produkcja mleka owczego w latach 2015-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych
FAOSTAT – dostęp 02.2022.
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Mleko owcze staje się coraz bardziej pożądane przez konsumentów dzięki
specyficznej charakterystyce poszczególnych składników. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na ten surowiec będzie rosło m.in. ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wyroby serowarskie oraz zastosowanie mleka owczego w nutraceutykach i preparatach dla niemowląt (Balthazar i in., 2017; Renes i in., 2021).
Mleko owcze jest produktem o wyjątkowo wysokiej wartości odżywczej oraz
energetycznej. Zawiera średnio 19,3% suchej masy, 7,4% tłuszczu surowego, 6,2%
białka ogólnego, 4,8% laktozy, 5,1% kazeiny oraz 1,0% składników mineralnych
(Molik i Daniel, 2021). Do białek mleka owczego zalicza się głównie kazeinę (ok.
46 g/kg) oraz białka serwatkowe (ok. 16 g/kg). Dla porównania, w mleku krowim
zawartość kazeiny waha się w granicach od 24 do 28 g/kg, a białka serwatkowego od 5 do 7 g/kg (Alichanidis i in., 2016; Moatsou i Sakkas, 2019). Różnice
w składzie zauważalne są również w przypadku zawartości wapnia: 1,59-2,42 g/l
w mleku owczym i 0,90-1,84 g/l w mleku krowim (Balthazar i in., 2017). Istotnym składnikiem mleka owczego są lipidy, wśród których największą grupę tworzą triacyloglicerole (prawie 98%) (Molik i Daniel, 2021). Tłuszcz występujący
w tym surowcu pod postacią kuleczek otoczonych fosfolipidowo-białkową membraną, charakteryzuje się niskim stosunkiem kwasów tłuszczowych omega-6 do
omega-3. Występują w nim również większe ilości sprzężonego kwasu linolowego
(CLA) (Moatsou i in., 2019; Molik i Daniel, 2021). Do tej pory zidentyfikowano
około 400 kwasów tłuszczowych mleka owczego. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że mleko owcze charakteryzuje się większą ilością witaminy A (40-84
µg/100 g) oraz witaminy D (0,18 µg/100 g) (Molik i in., 2018; Moatsou i in., 2019).
Mleko owcze jest bogatym źródłem żelaza, miedzi, cynku, manganu, ryboflawiny,
kwasu nikotynowego, pantotenowego, foliowego i biotyny i znaczącym źródłem
L-karnityny (Molik i in., 2018; Molik i Daniel, 2021). Funkcje prozdrowotne wybranych składników mleka owczego przedstawiono w tabeli 1.
W wielu krajach świata, mleko owcze produkowane jest w małych gospodarstwach. Przyczynia się to do hamowania rozwoju produkcji na większą skalę (Tribst i in., 2018). Jednakże przemysł mleczarski może być zainteresowany
wykorzystaniem tego surowca jako dodatku do mleka krowiego w tradycyjnych
technologiach. W ten sposób przypuszczalnie zwiększy się liczba konsumentów
produktów z udziałem mleka owczego, a ono samo będzie bardziej poszukiwane
na rynku.
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Tabela 1
Wybrane składniki prozdrowotne mleka owczego
Składnik mleka
Tauryna





Sprzężone dieny
kwasu linolowego
(sprzężony kwas
linolowy) – CLA






Laktoferyna






Funkcja prozdrowotna

Źródło

Odgrywa ważną rolę w osmoregulacji oraz koniugacji kwasów tłuszczowych.

[1]

Hamowanie rozwoju komórek nowotworowych. Przyczynia się do spadku masy ciała
u osób otyłych.
Obniża ryzyko powstania miażdżycy.
Zmniejszanie poziomu prozapalnych
cytokin.

[2, 3]

Wpływa na poprawę stanu zdrowia osób z chorobą Alzheimera (zapobiega tworzeniu się złogów β-amyloidu).
Działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze
i przeciwwirusowe.
Wykazuje powinowactwo do wiązania żelaza.
Zmniejszanie stanu zapalnego i przyśpieszenie
gojenia ran przy trądziku pospolitym.

[4]

Lipidy



Nośniki witamin A, D, E, K.

[5]

Kwasy omega-3



Działanie antyarytmiczne.

[5]

Zabezpieczanie i wzmacnianie śródbłonka naczyń krwionośnych.
Poprawa aktywności hormonalnej i lipidowej
(istotne np. przy zespole policystycznych jajników).
Polepszanie stanu dyslipidemii oraz poziomu
biomarkerów sygnalizujących ogólnoustrojowy
stan zapalny (istotne przy przewlekłych chorobach nerek i terapii na wirusa HIV).
Tłumienie wydzielania cytokin, eikozanoidów
oraz reaktywnych form tlenu.

[5]

[6, 7]





Wielonienasycone
kwasy tłuszczowe





Peptydy aktywne
biologicznie



Właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne.

Witaminy
z grupy D



Wspomaga wchłanianie wapnia.

[8]
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Składnik mleka

Funkcja prozdrowotna



Wapń




Fosfor





Magnez





Witamina C





Witaminy
z grupy B






L-karnityna


Źródło

Działanie przeciwosteoporotyczne.
Bierze udział w procesach neurotransmisyjnych.
Reguluje pracę serca.
Uczestniczy w wytwarzaniu enzymów
i hormonów.

[8]

Wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i metabolizm węglowodanów.

[9]

Bierze udział w odbudowie fosforanowych
źródeł energetycznych skurczu mięśnia sercowego i ATP.
Uczestniczy w przesyłaniu impulsów nerwowych, produkcji insuliny i pobudzaniu układu
odpornościowego.

[9]

Właściwości antyoksydacyjne.
Pełni rolę detoksykacyjną poprzez zwiększone
wydalanie jonów metali ciężkich.

[10]

Udział w syntezie i rozkładzie tłuszczów,
aminokwasów i węglowodanów.
Prekursory tyminy, uracylu i cytozyny.
Witamina B13 (kwas orotowy) bierze udział
w przemianach kwasu foliowego, który odpowiada za prawidłowy przebieg spermatogenezy.

[10, 11]

Stymuluje przemiany metaboliczne kwasów
tłuszczowych (hamowanie powstawania tkanki
tłuszczowej).
Zmniejszanie zapotrzebowania kalorycznego
i polepszanie tolerancji na wysiłek.

[12]

Źródło: [1] Mohapatra i in., 2019; [2] Fontecha i in., 2011; [3] Bruen i in., 2017; [4]
Niaz i in., 2019; [5] Cicero i in., 2012; [6] Clare i Swaisgood, 2000; [7] Danków i Pikul,
2011; [8] Singh i in., 2007; [9] Kuczyńska i in., 2013; [10] Zmarlicki, 2006; [11] Ruta
i in., 2018; [12] Bodkowski i in., 2011.

Chcąc scharakteryzować konsumenta produktów z mleka owczego przeprowadzono badania ankietowe mające na celu poznanie jego preferencji, w tym zachowań na rynku oraz determinanty spożycia produktów mleczarskich. Podjęto
próbę scharakteryzowania potencjalnego konsumenta produktów z mleka owcze-
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go i jego upodobań. Uzyskane wyniki mogą być przydatne podczas projektowania
innowacyjnych produktów mleczarskich z mleka owczego spełniających oczekiwania konsumentów.

2. Materiał i metody badań
2.1. Badanie ankietowe
Autorską ankietę opracowaną na potrzeby scharakteryzowania konsumenta produktów z mleka owczego przeprowadzono w formie tradycyjnej w okresie od października 2020 do września 2021 r. Dystrybucję arkuszy przeprowadzono wśród
studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz ich
rodzin i znajomych. Ankieta nie posiadała ograniczeń regionalnych. Badaniami
objęto 190 osób w przedziale wiekowym od 19 do 70 roku życia.
Kwestionariusz wywiadu został podzielony na trzy główne części. Pierwszą
część ankiety stanowiły pytania o sytuację socjoekonomiczną respondentów.
W drugiej części zawarto pytania odnoszące się do preferencji konsumentów
względem produktów mleczarskich oraz dokonano oceny proinnowacyjności respondentów. Trzecią część stanowiły pytania ściśle związane z mlekiem i produktami z mleka owczego. Cała ankieta składała się z 48 pytań. Większość z nich (45)
miała charakter pytań zamkniętych z jednokrotnym lub wielokrotnym wyborem.
Pozostałe pytania (3) miały charakter otwarty. W celu zaznaczenia wybranej odpowiedzi, ankietowani wstawiali „X” w miejsce obok wybranej pozycji, chyba że
polecenie wskazywało inaczej. Wszelkie zdobyte drogą badań informacje były
anonimowe i posłużyły jedynie do analizy zestawień zbiorczych.
Otrzymano 178 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy pochodzących od
konsumentów w wieku od 19 do 67 roku życia. Liczba respondentów może stanowić ograniczenie badania. Przeciętny wiek wśród respondentów wynosił prawie
31 lat, z czego największą część badanej populacji stanowiły osoby od 27 do 35 roku
życia (ok. 47,8%). Większość respondentów miała wykształcenie średnie/policealne
(45,5%) oraz wyższe (30,3%). W znaczącej większości były to osoby mieszkające
i pracujące na terenach miejskich (odpowiednio 78,1 i 71,9%). Większość respondentów (60,1%) określiła swoją sytuację materialną jako wystarczającą.
Na podstawie danych zebranych podczas badania dokonano charakterystyki
konsumentów. Informacjami różnicującymi te modele były m.in. preferencje konsumentów w stosunku do mleka owczego oraz znajomość produktów z niego wytwarzanych.
Dokonano symulacji cenowej produktu modelowego na bazie mleka krowiego
i owczego. Sporządzono zestawienie cen (n = 10) mleka krowiego (UHT, zawar-
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tość tłuszczu 3,2%), mleka owczego (UHT, zawartość tłuszczu ≥ 4,5%) oraz sera
Mozzarella z mleka krowiego w zalewie (125 g) z różnych sklepów detalicznych.
Zebrane ceny mleka uśredniono, a wynik końcowy przedstawiono jako cenę za
1 litr. Średnia cena sera Mozzarella pozwoliła na statystyczne określenie kosztów
produkcji w warunkach przemysłowych i porównanie ich do przewidywanych
kosztów produktu modelowego.
2.2. Analiza statystyczna
Analizę wyników przeprowadzono za pomocą oprogramowania statystycznego Statistica w wersji 13.3 (TIBCO Software Inc., Palo Alto, CA, USA). Do określenia danych metryczkowych i socjoekonomicznych wykorzystano funkcje podstawowych
statystyk opisowych (sumę, średnią, modę i medianę). Dane do analiz gromadzono
w systemie 0-1, gdzie 0 oznaczało odpowiedź przeczącą, a 1 twierdzącą. Empiryczny rozkład częstości udzielonych odpowiedzi dotyczących spożywania (niespożywania) wyrobów z mleka owczego w zależności od wieku, wykształcenia, miejsca
zamieszkania, sytuacji materialnej, aktywności fizycznej i promowania zdrowego
stylu życia, posłużył do opracowania modelu obecnego oraz potencjalnego konsumenta, przy czym konsumentowi „przeciętnemu” przypisano charakterystyki odpowiadające najwyższym wartościom częstości odpowiedzi 1 w danej grupie.

3. Wyniki
Badanie ankietowe wykazało, że ankietowani to osoby dbające o środowisko
(94,9%), stosujące się do zasad prawidłowego żywienia (66,9%) i nie marnotrawiące żywności (92,1%). Byli to respondenci robiący zakupy samodzielnie,
najczęściej w sklepie stacjonarnym (69,1%). Respondenci prawie jednogłośnie
(94,9%) stwierdzili, że znają pojęcie „innowacyjność” i najbardziej kojarzy im się
z większą wartością zdrowotną (59%), lepszą jakością (57,3%) oraz nowym smakiem (39,9%). Spora część respondentów wskazała również na nowe, wygodne
opakowanie (36,5%) oraz wykorzystanie kulinarne (27,5%). Znaczna część respondentów uznała, że najważniejszą dla nich cechą produktu spożywczego jest
jakość (68%), a nie cena, natomiast respondenci pytani o to, co najbardziej cenią
sobie w produktach mleczarskich, najczęściej wskazywali wartość odżywczą i żywieniową (70,2%) oraz walory smakowe i zapachowe (64,6%).
Wśród ankietowanych, najczęściej spożywanymi produktami mleczarskimi
były sery inne niż twaróg (np. sery żółte oraz ser Mozzarella) (74,2%), mleko spożywcze i mleko smakowe (62,4%) oraz masło (57,9%), a preferowaną drogą pozyskania tego typu wyrobów są sklepy detaliczne (71,3%) oferujące wyroby produkcji przemysłowej w zakładach mleczarskich. Popularność wyrobów serowar-
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skich potwierdziło również pytanie o częstotliwość spożycia serów. Większość respondentów (89,3%) spożywa sery przynajmniej 1 raz w tygodniu, z czego 60,4%
z nich przyznało, że spożywa wyroby serowarskie 2-3 razy w tygodniu a 18,9%
potwierdziło codzienne ich spożycie (wykres 3). Najbardziej preferowanymi są
sery niewędzone (69,6%). Wśród najczęściej spożywanych przez ankietowanych
serów są: ser typu Mozzarella (61,2%), twarożki (homogenizowane) do smarowania (48,3%) oraz sery żółte (39,9%).
Wykres 3
Spożycie wyrobów serowarskich wśród ankietowanych konsumentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Większość respondentów (98,3%) znała tradycyjny wyrób z mleka owczego
jakim jest Oscypek, natomiast najczęściej wskazywanymi serami z mleka owczego
obok Oscypka (78,1%) był ser Bundz (12,9%) oraz Feta (6,2%). Około 37,1% respondentów wiedziało, że Oscypek jest tradycyjnym produktem z mleka owczego.
W przypadku Bundzu było to ok. 36,5%. Mleko owcze okazało się być surowcem
cieszącym się dużym zainteresowaniem. Potwierdzeniem tego były pytania odnoszące się konkretnie do tego surowca. Spośród ankietowanych, ok. 33,1% wskazało,
że zna smak mleka owczego lub produktów z niego wyrabianych, a 21,3% respondentów stanowczo potwierdziło, że lubi ten smak. Pozostała część konsumentów,
albo nie znała smaku mleka owczego (66,9%) albo nie była zdecydowana co do
tego surowca i jego produktów (10,7%) (wykres 4). Zaledwie 1,1% respondentów
stwierdziło, że nie lubi smaku mleka owczego. Znaczna większość respondentów
była również świadoma charakterystyki rynkowej i jakościowej mleka owczego
(dużo wyższej ceny lecz większej wartości odżywczej mleka owczego w porównaniu z mlekiem krowim).
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Wykres 4
Znajomość i preferencje konsumentów w stosunku do mleka owczego
oraz wyrobów wytwarzanych z tego surowca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Niemal wszyscy respondenci (98,3%) potwierdzili, że chętnie wysłuchaliby
kampanii o produktach z mleka owczego. Większość ankietowanych w odpowiedzi na pytanie dlaczego do tej pory nie spożywali i/lub nie spożywali częściej
produktów z mleka owczego wskazało wysoką cenę tego surowca i produktów
(59%), brak dostępności (18,5%) i zbyt intensywny aromat (21,3%) (wykres 5).
Prawie wszyscy respondenci (93,8%) potwierdzili jednak, że zdecydowaliby się na
spożycie produktu mleczarskiego z mleka owczego lub z jego dodatkiem, co stwarza możliwość na zaprojektowanie produktu modelowego, np. sera z mieszanki
mleka krowiego i owczego. Równo 50% respondentów wskazało również, że chętnie spożyłoby ser Mozzarella, w którym objętość mleka owczego wynosiłaby 30%
(wykres 6). Ankietowani wskazali również, że bardziej preferują ser Mozzarella
pakowany w zalewie (68%) w przeciwieństwie do sera pakowanego próżniowo
(32%) (wykres 7).
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Wykres 5
Czynniki wpływające na całkowity lub częściowy brak zainteresowania
mlekiem owczym lub wytwarzanymi z niego produktami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Wykres 6
Preferowana przez konsumentów ilość mleka owczego
w serze Mozzarella

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.
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Wykres 7

Preferencje konsumentów względem rodzaju
sera Mozzarella

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Konsumenci zapytani o formę w jakiej spożywają ser Mozzarella wskazali, że
najczęściej spożywają go w sałatce (74,2%) oraz na pizzy/zapiekance (66,9%) (wykres 8). Przyznali również, że pokrojony ser Mozzarella dodają do sałatki dopiero
przed podaniem (60,1%) (wykres 9), a do całkowitego spożycia przygotowanej
sałatki potrafi minąć nawet więcej niż 24 h (54,5%) (wykres 10), szczególnie gdy
sałatka przygotowywana jest „na później”. Wyraźna większość respondentów zauważyła występujący po pokrojeniu wyciek z sera Mozzarella (77,5%) (wykres
11), który u 58,4% ankietowanych budzi negatywne emocje (wykres 12). Konsumenci wskazali również, że: wyciek im się nie podoba (48,3%), stanowi utratę
części produktu (51,7%), marnotrawstwo wody (47,8%) oraz nie jest to ekologiczne (50%). Wielu respondentów (35,9%) wskazało również, że czują się oszukani
przez producenta ze względu na ubytek masy produktu (wykres 13). Wszyscy ankietowani jednogłośnie potwierdzili, że chętniej kupowaliby ser Mozzarella, jeżeli
nie wyciekałaby z niego woda.
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Wykres 8
Preferowana przez konsumentów forma spożycia
sera Mozzarella

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Moment, w którym konsument dodaje
ser Mozzarella do sałatki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Wykres 9
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Czas, który mija od sporządzenia przez konsumenta
sałatki z serem Mozzarella do całkowitego jej spożycia

Wykres 10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.
Wykres 11

Zaobserwowanie przez konsumenta wycieku wydobywającego się
z sera Mozzarella po jego pokrojeniu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

56

Jakub Biegalski, Dorota Cais-Sokolińska

Wzbudaznie negatywnych emocji u konsumenta
przez pojawiający się wyciek z sera Mozzarella

Wykres 12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.
Wykres 13

Myśli jakie wywołuje u konsumenta wyciek z sera Mozzarella

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.
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Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego opracowano model
konsumenta produktów z mleka owczego. W tym celu dokonano różnicowania
ankietowanych osób pod kątem znajomości i preferencji jakie wykazywali w stosunku do mleka owczego i produktów z niego wytwarzanych. W ten sposób wyłoniono grupę obecnych konsumentów produktów z mleka owczego (21%) i tych,
którzy ich nie spożywają, ale wykazują duże zainteresowanie i chęć ich spożycia,
stąd określono ich potencjalnymi konsumentami (79%).
Wykazano, że obecny konsument produktów z mleka owczego jest w przeciętnym wieku 51 lat. Ma wykształcenie średnie. Pracuje i mieszka w mieście. Swoją
sytuację materialną ocenia na wystarczającą. Zakupy robi w sklepie stacjonarnym.
Niekoniecznie promuje zdrowy styl życia i nie jest aktywny fizycznie. Opowiada
się za innowacyjnością, którą wiąże ze zwiększoną wartością odżywczą produktów, nowym smakiem i lepszą jakością. Bardziej ceni jakość produktów niż ich
cenę. Spośród produktów mleczarskich najchętniej spożywa: sery, masło i pije
mleko, czyni to 2-3 razy w tygodniu. Spośród serów najczęściej jada twarożki,
sery żółte i sery Mozzarella. Zna i lubi produkty z mleka owczego, docenia zwłaszcza ich smak. Cena mleka owczego i produktów z niego wytworzonych ogranicza
częstotliwość ich spożywania. Jest zainteresowany produktami z mleka owczego
wytwarzanymi w gospodarstwie, jak i w zakładzie przemysłowym. Mimo, że chętnie jada ser Mozzarella z mleka krowiego, to jednak nie ma ochoty na Mozzarellę
z mleka owczego.
Ankietowany, który nie spożywa produktów z mleka owczego ma przeciętnie
29 lat, wykształcenie średnie lub wyższe. Mieszka w mieście, a swoją sytuację materialną uznaje za wystarczającą. Zakupy robi osobiście w sklepach stacjonarnych.
Zna pojęcie innowacyjności i kojarzy ją głównie z wartością zdrowotną, lepszą
jakością oraz nowym i wygodnym opakowaniem. W produkcie spożywczym bardziej ceni jakość niż cenę. Stosuje zasady prawidłowego żywienia i jest aktywny
fizycznie. Promuje zdrowy styl życia. Spośród produktów mleczarskich najczęściej spożywa sery oraz pije mleko. Czyni to od 2 do 3 razy w tygodniu. Preferuje
sery Mozzarella, twarożki, ser Feta oraz inne sery sałatkowe. Jest zainteresowany
kampanią na temat mleka owczego. Woli produkty mleczarskie wytwarzane w zakładzie, a nie w gospodarstwie. Mimo, że nie zna smaku mleka owczego lub produktów z niego wytwarzanych, to wie, że mleko owcze ma większą wartość odżywczą niż mleko krowie. Chętnie spróbowałby sera Mozzarella z mleka owczego
lub nawet tylko z jego udziałem na poziomie 30%. Jest w stanie zapłacić za porcję
(kulkę) sera Mozzarella do 9 zł.
Osoby, które nie spożywają produktów z mleka owczego, ale wykazują duże
zainteresowanie nimi i chęć ich spożycia, można określić potencjalnymi konsumentami.
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Średnia cena detaliczna mleka krowiego UHT o zawartości tłuszczu 3,2% wynosi 3,62 zł/l. W przypadku mleka owczego jest to aż 20,48 zł/l, przy czym surowiec ten jest sprzedawany głównie w porcjach po 750 ml (UHT, zawartość tłuszczu od 4,5 do 5%). Warto również zauważyć, że mleko owcze bardzo często sprowadzane jest zza granicy, np. z Francji. Tak wysoka cena tego surowca wpływa na
niski popyt. Z 20 l mieszaniny mleka krowiego i owczego (70:30) wyprodukować
można 3,8 kg sera Mozzarella (Biegalski i in., 2021). Z 1 l takiej mieszaniny mleka
można więc wyprodukować około 190 g sera. Biorąc pod uwagę fakt, że Mozzarella sprzedawana jest komercyjnie zazwyczaj, jako porcja o masie 125 g w zalewie
(220 g razem z zalewą), to do wyprodukowania takiej porcji sera potrzebne jest
658 ml mleka. Taka ilość mleka przy założeniu, że wydajność produkcyjna mleka
krowiego i owczego jest zbliżona, będzie kosztować około 2,38 zł, co jest przewidywanym kosztem wyprodukowania sera Mozzarella w warunkach przemysłowych. Jak wynika z rozeznania rynkowego, porcja Mozzarelli (125 g w zalewie)
sprzedawana jest średnio w cenie 4,33 zł. Różnica ceny rynkowej i przewidywanej
ceny produkcji samego sera (2,38 zł) to prawie 55% i zakładać można, że kwota
ta przeznaczona jest na pozostałe koszty, takie jak produkcja zalewy, opakowania,
nakłady marketingowe, marża producenta, itd. Jeżeli cena 1 l mieszaniny mleka
krowiego i owczego (70:30) wynosi średnio 8,67 to 658 ml tego właśnie surowca
będzie kosztować około 5,70 zł. Koszt wyprodukowania porcji (125 g) sera Mozzarella z mieszaniny mleka krowiego oraz owczego (70:30) w warunkach przemysłowych (wliczając w to prawie 55% kosztów pozostałych) będzie wynosił około
8,83 zł, co daje cenę 70,64 zł za kg produktu.

4. Dyskusja
Modelowanie konsumenckie jest jedną z najbardziej podstawowych i najważniejszych czynności służących charakterystyce aktualnego zachowania konsumenta.
Służy również projektowaniu nowych produktów oraz wspiera procesy przewidywania, jakimi surowcami i produktami będą zainteresowani konsumenci w niedalekiej przyszłości. Modele konsumenckie oraz modele zachowań konsumenckich
stosowane są regularnie w branży spożywczej, a ich tworzenie oraz zastosowanie często stanowi przedmiot prac naukowych. Koncepcyjny model zachowań
w odniesieniu do żywności stanowi bazę szacowania dynamiki zachowań konsumentów w odniesieniu do produktów rolnych i spożywczych (Steenkamp, 1997).
O innym wykorzystaniu modelowania (nie tylko w przemyśle spożywczym) pisali
również Ness i in. (2010) oraz Yoshioka i in. (2022). Modelowanie w zakresie nauk
konsumenckich jest więc rozwijane i wykorzystywane. Dowodzi to przydatności
oraz realnemu przełożeniu na rzeczywistą postać rynku.
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Sektor mleczarski jest najbardziej innowacyjnym sektorem przemysłu spożywczego (Bierzuńska i in., 2016). Spełnianie oczekiwań jakie ma konsument
w stosunku do przemysłu jest więc głównym wyznacznikiem zmian jakie zachodzą w rozwoju produktów mleczarskich. Jednymi z kierunków, które wyznaczają innowacyjność danego wyrobu jest przyjemność i zdrowotność (Baranowska
i Smoczyński, 2015; Bierzuńska i in., 2016). Przyjemność zaspakajana jest na zasadzie spożywania takich produktów, które konsument lubi oraz unikanie tych
produktów, które nie spełniają oczekiwań. Właśnie dlatego, bardzo istotnym jest,
aby stosować składniki i smaki, które będą dla konsumenta ciekawą wartością
dodaną (Geetha i Bharathy, 2013; Bierzuńska i in., 2016).
W dzisiejszych czasach zadaniem żywności jest nie tylko dostarczanie składników odżywczych lub zaspokajanie głodu, ale i zapobieganie chorobom związanym z odżywianiem oraz poprawa fizycznego i psychicznego samopoczucia. Mleko owcze jest praktycznie bogatsze we wszystkie składniki, w porównaniu do mleka krowiego. Jest tym samym doskonałym surowcem do wytwarzania produktów
o wysokich walorach prozdrowotnych (Molik i in., 2018; Molik i Daniel, 2021).
W dzisiejszych czasach może mieć to ogromne znaczenie zarówno dla konsumenta, jak i dla przemysłu. Stąd, tyle innowacyjności w przemyśle spożywczym, dostosowywaniu procesów technologicznych oraz wprowadzania na rynek nowych
typów produktów (Bigliardi i Galati, 2013; Gil i in., 2022). Innowacje te dotyczą
także serów, które są jednym z najbardziej popularnych i najczęściej spożywanych
produktów spożywczych. Mogą być zatem dobrą bazą do tworzenia, np. żywności wzbogaconej pozytywnie wpływającej na zdrowie konsumentów (Barone i in.,
2018; Gil i in., 2022).
Sery są jedną z najbardziej zróżnicowanych grup produktów mleczarskich.
Różnorodność ta jest niewątpliwie związana z rodzajem zastosowanego do produkcji surowca oraz samą technologią (Knysz i in., 2018). Sery różnią się od siebie
zarówno składem, teksturą, wyglądem, jak i smakiem. Mają bogaty profil białkowo-lipidowy, a tym samym pełnią istotną rolę w spełnianiu wymagań żywieniowych (Albenzio i in., 2015). Z mleka owczego można produkować różne rodzaje
sera, z czego jednymi z najpopularniejszych są Bryndza znana m.in. w Polsce i na
Słowacji, Roquefort z Francji, Feta z Grecji, Pecorino i Fiore Sardo z Włoch, Terrincho z Portugali oraz Manchego, Idiaabal i Castellano z Hiszpani. Sery Pasta
Filata (typu Mozzarella) produkuje się zazwyczaj z mleka krowiego oraz bawolego
(Albenzio i in., 2015). Bardzo popularne są jednak również sery z masy parzonej
wyrabiane z mleka owczego takie jak Oscypek, Redykołka i Bundz z Polski (Bonczar i in., 2009; Alegría i in., 2012; Chudy i Makowska, 2015; Majcher i in., 2015;
Ołdak i in., 2017; Kawecka i Pasternak, 2020), Fior di Latte i Scamorza z Włoch
(Albenzio i in., 2013; Faccia i in., 2015) oraz Kashaval popularny m.in. w Bułgarii,
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Rumunii, Serbii i Turcji (Arvanitoyannis i Mavropoulos, 2000; Faccia i in., 2015;
Guinee i in., 2015; Pappa i in., 2019). Długa lista serów (często mających znaczenie historyczne), które można produkować z sera owczego sprawia, że rynek mleka owczego gromadzi w sobie bardzo duży potencjał. Sery te produkowane są tradycyjnie od dziesiątek lat, a żywność uznawana za tradycyjną i regionalną cieszy
się coraz większym zainteresowaniem ze strony konsumentów (Knysz i in., 2018).

4. Podsumowanie
Mleko owcze i produkty z niego wytwarzane najczęściej spożywane są przez osoby powyżej 50 roku życia, głównie z uwagi na ich walory smakowe a czynnikiem
ograniczającym częstotliwość ich spożywania jest zbyt wysoka cena. Z punktu widzenia przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że możliwy jest wzrost
spożycia produktów mleka owczego i jednocześnie zainteresowanie nimi nowych
konsumentów. Konsumentów młodszych, otwartych na innowacyjności i promujących zdrowy styl życia. Potencjalni konsumenci zainteresowani są kampanią
na temat mleka owczego. Wskazują, że bardziej wolą produkty mleczarskie wytwarzane w zakładzie, a nie w gospodarstwie. Zdecydowanie spośród całej gamy
produktów mleczarskich wolą mleko spożywcze i sery. Preferują sery Mozzarella, twarożki, ser Feta oraz inne sery sałatkowe. Ma to związek z ich aktywnością
fizyczną, promowaniem aktywnego stylu życia, upodobaniami kulinarnymi, np.
sałatkami.
Opracowana charakterystyka obecnego oraz potencjalnego konsumenta i ich
oczekiwań w stosunku do produktów z mleka owczego, może być przyczynkiem
do planowania dalszych badań, np. nad rozdysponowaniem mleka owczego
i ukierunkowaniem przetwórstwa w przyszłości.
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RZEPAK W ROLNICTWIE I GOSPODARCE POLSKI
Franciszek Kapusta1
Abstrakt: Celem opracowania było ukazanie zmian miejsca i roli rzepaku w rolnictwie
i gospodarce Polski ze szczególnym uwzględnieniem lat 2000-2020, tj. początku XXI wieku,
ale również okresu preakcesyjnego i poakcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono:
– poziom i strukturę spożycia tłuszczów w Polsce w latach 1965-2020,
– zmiany powierzchni uprawy, zbiorów i plonów roślin oleistych ogółem, w tym rzepaku ozimego i jarego od okresu przed II wojną światową do 2020 r.,
– udziału rzepaku w strukturze zasiewów w wyżej wymienionym okresie oraz zbiorów nasion rzepaku w ogólnych zbiorach nasion roślin oleistych,
– bilans nasion rzepaku i samowystarczalność Polski w latach 2000/2001-2019/2020,
– bilans handlu zagranicznego surowcami i produktami roślin oleistych w latach
2007-2020,
– bazy surowcowej w zakresie: zmiany liczby plantatorów, powierzchni uprawy rzepaku w latach 2002 i 2020.
W opracowaniu wykorzystano takie źródła wiedzy jak: publikacje naukowe zwarte
i ciągłe, materiały statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – roczniki oraz
analizy rynkowe Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ – PIB). Do oceny samowystarczalności w zakresie nasion rzepaku wykorzystano metodę Kapusty wyodrębniając samowystarczalność
techniczną i ekonomiczną. Wzrastająca produkcja nasion roślin oleistych, a szczególnie
rzepaku, służy rozwojowi przemysłu olejarskiego. W ujęciu bilansowym wzrasta poziom
spożycia tłuszczów, tym głównie roślinnych. W Polsce uprawia się małą ilość roślin oleistych, a rzepak stanowi ponad 97% ich całkowitych zbiorów. Wzrasta powierzchnia uprawy roślin oleistych, wzrastają również ich zbiory i plony. Polska eksportuje i importuje
nasiona oleiste oraz produkty ich przerobu, ale bilans obrotów handlowych w euro jest dla
kraju ujemny i wciąż powiększający się. Saldo obrotów rzepakiem, olejem i śrutą rzepakową jest dodatnie, chociaż w ostatnich latach Polska stała się importerem netto rzepaku
i oleju rzepakowego.
Słowa kluczowe: rośliny oleiste, rzepak, nasiona, zbiory, plony, samowystarczalność
JEL: Q17, Q18, N54
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RAPE IN POLISH AGRICULTURE AND ECONOMY
Franciszek Kapusta1
Abstract: The aim of the study was to show the changes in the place and role of rape in the
agriculture and economy of Poland, with particular emphasis on the years 2000-2020, i.e., the
beginning of the 21st century, but also the period of Poland's pre-accession and post-accession to the European Union.
So presented:
– the level and structure of fat consumption in Poland in the years 1965-2020,
– changes in the cultivation area, harvests and total yields of oilseeds and winter and
spring rape from the period before World War II to 2020,
– the share of rape in the structure of crops in the above-mentioned period and the
harvest of rape seeds in this period in the total harvest of oilseeds,
– balance of rape seeds and self-sufficiency of Poland in the years 2000 / 2001-2019 /
2020,
– balance of foreign trade in raw materials and oilseed products in 2007-2020,
– raw material base in terms of: changes in the number of growers, rapeseed cultivation area in 2002 and 2020.
The study uses sources of data such as: compact and continuous scientific publications,
statistical materials of the Central Statistical Office (GUS) – yearbooks, market analyzes of
the Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ –
PIB). To assess the self-sufficiency in the field of rape seeds, the Cabbage method was used,
distinguishing technical and economic self-sufficiency. The production of oilseeds, especially
rapeseed, is increasing, and they serve the development of the oil industry. The consumption
of fats, especially vegetable fats, increases dynamically. In Poland, a small amount of oilseeds
are cultivated, and rapeseed accounts for over 97% of the harvest of their seeds. The cultivation area of oilseeds is increasing, and their crops and yields also increase. Poland exports and
imports seeds and oilseed.
Keywords: oil plants, rape, seeds, harvest, yields, self-sufficiency
JEL Classification: Q17, Q18, N54

1. Wstęp
Rzepak (Brasica napus L.) pochodzi z Azji i jest znany w uprawie od ok. 4 tys. lat.
W Europie o rzepaku wspominał już Pitagoras w 584 r. p.n.e. i Hipokrates w 334
r. p.n.e.
W tamtych czasach rzepak miał bardzo dobrą opinię, co potwierdza następująca
historia. Otóż w 334 r. p.n.e. Damian z Persji bezpośrednio przed rozpoczęciem wojny podarował Aleksandrowi Wielkiemu mieszek z nasionami sezamu jako „symbol
ogromnej liczebności jego armii”. Aleksander Wielki odpowiedział przekazując mieszek z nasionami rzepaku jako symbol „nie tylko liczebności, ale i siły armii”.
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Rzepak na ziemiach polskich pojawił się w XVI wieku, ale dane statystyczne na jego temat istnieją dopiero od 1811 r. Przed II wojną światową uprawiano
mało rzepaku i spożywano mało jego oleju, natomiast większe było spożycie oleju
lnianego. Po wojnie produkcja rzepaku oraz oleju rzepakowego rosła i aktualnie
Polska jest trzecim jego producentem w UE-27, po Niemczech i Francji.
Uprawa rzepaku dostarcza:
a) Nasion, w których tłuszcze stanowią 43-47% i ich ilość jest ujemnie skorelowana z zawartością białka, którego jest 21-23% s.m. Ogólnie rzepak, pod
względem składu chemicznego, wypada bardzo korzystnie na tle innych
roślin oleistych. W wyniku przerobu uzyskuje się olej rzepakowy, który jest
poszukiwany na rynku dla celów spożywczych, jak również dla celów technicznych (głównie jako surowiec do produkcji estrów – biokomponentów
dodawanych do paliw silnikowych) i to jego zastosowanie dynamicznie
wzrasta.
Istnieje wiele opinii na temat wartości żywieniowej poszczególnych olejów. Najnowsze badania wskazują na dużą wartość żywieniową i użytkową
oleju rzepakowego, przewyższającą wartości innych olejów. Olej rzepakowy powinien być zatem stałym składnikiem naszej diety, gdyż z powodu
wysokiej zawartości kwasów omega-3 wywiera pozytywny wpływ na pracę
mózgu, oczu i serca. Jest zalecany szczególnie dzieciom (uczenie się) i osobom starszym (utrata pamięci, choroby oczu). Z kolei najniższa zawartość
kwasów nasyconych oznacza, że – jak każdy olej roślinny – nie zawiera cholesterolu. Powinien być spożywany w ilości przynajmniej 1,5 łyżki dziennie.
Współcześnie produkowany olej rzepakowy zawiera mniej niż 1% kwasu
erukowego (norma unijna: do 2%). Obecnie olej rzepakowy, oprócz najwyższej wartości zdrowotnej, ma bardzo wysoką wartość użytkową, m.in. bardzo długo pozostaje świeży oraz dłużej stabilny od innych olejów podczas
smażenia w wysokiej temperaturze.
Z każdym rokiem coraz większa ilość tłuszczów roślinnych służy celom
technicznym. Są one podstawowym surowcem w produkcji biopaliw, a także mydła, środków piorących, pokostów, farb, lakierów i kosmetyków. Służą także do wyrobu linoleum i cerat. Ich przetworów używa się do prania,
farbowania, wykańczania i impregnowania tkanin, do wyprawy skór, do
wytwarzania lepiszczy, kitów, mas plastycznych i izolacyjnych. W postaci
emulsji stanowią składniki wielu środków ochrony roślin, mają szerokie
zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Używane są
w obróbce metali, odlewnictwie, walcowaniu blach i hartowaniu stali oraz
jako smary do silników szybkoobrotowych (np. samolotowych) lub jako dodatki uszlachetniające do smarów.
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Olej rzepakowy i estry produkowane na bazie oleju rzepakowego pod
względem wartości energetycznej zajmuje miejsce pośrednie między benzyną a olejem napędowym. Zaletą paliwa rzepakowego jest odnawialność
jego surowców i mniejsze zanieczyszczenie środowiska (mniejsze zadymianie, biodegradacja, brak działań toksycznych na organizm ludzki).
b) Produktem ubocznym przerobu nasion rzepaku są makuchy i śruty o dużej
zawartości białka (ok. 30%) i tłuszczu (2-10%), które są składnikami w produkcji pasz treściwych dla zwierząt gospodarskich; surowcami dla niektórych branż przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz stanowią produkty eksportowe w czystej postaci lub jako składnik pasz treściwych.
c) Niepożądany w olejach żywnościowych kwas erukowy w postaci jego pochodnych znajduje zastosowanie jako składnik detergentów, substancji
powierzchniowo czynnych, plastyfikatorów, materiałów fotograficznych.
Ponadto pochodne tego kwasu są dodatkami do wyrobów kosmetycznych,
farmaceutycznych, tuszu, papieru, smarów, tekstyliów itd. Z podanych
względów prowadzi się nadal prace nad wyhodowaniem odmiany rzepaku wysokoerukowego o niskiej zawartości glukozynolanów. Wyhodowano
rzepak o zawartości 55% kwasu erukowego, natomiast istnieją przesłanki,
że możliwe jest jego zwiększenie do 80%.
d) Nasiona rzepaku przeznacza się też na zielonki jako poplony ozime lub
ścierniskowe w czystym siewie lub w mieszankach.
e) Słoma rzepakowa nie nadaje się na paszę ani na ściółkę, ponieważ jest
zdrewniała i twarda, tylko łuszczyny są skarmiane przez owce. W gospodarstwach może być wykorzystana jako podkład pod sterty i brogi lub
przerabiana na kompost. Nadaje się ona także do wyrobu papieru, płyt budowlanych, izolacyjnych, meblowych oraz w przemyśle chemicznym – do
produkcji furfuralu.
Można stwierdzić, że uprawa rzepaku powoduje:
a) Na płaszczyźnie ogólnonarodowej: poprawę bilansu obrotów z zagranicą produktami roślin oleistych i białkowych w ujęciu ilościowym i wartościowym.
b) W środowisku rolniczym: wzrost dochodów - rzepak jest rośliną o wysokiej opłacalności produkcji; poprawę rytmiczności dopływu gotówki do
producentów rolnych - nasiona rzepaku poprzedzają zbiory zbóż; poprawę wykorzystania zasobów czynników produkcji - czasowo uprawa i zbiór
rzepaku nie koliduje z innymi roślinami; po zmniejszeniu udziału w uprawach ziemniaków i buraków cukrowych, rzepak stanowi ważny składnik
zmianowania.
c) W zakresie ochrony środowiska: rzepak jest rośliną okrywową oraz zapobiega erozji wodnej i wietrznej; rzepak będąc rośliną miododajną sprzyja
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hodowli pszczół, które zapylając kwiaty bezinwestycyjnie zwiększają plony,
a w czasie tej czynności zbierają nektar i pyłek, które są wykorzystywane do
produkcji wielu produktów pszczelich; rzepak posiada korzeń palowy głęboko sięgający w glebę, który „wychwytuje” składniki pokarmowe nie wykorzystane przez inne rośliny uprawne płytko sięgające własnym systemem
korzeniowym a przemieszczonych wraz z opadami w głębsze warstwy gleby
i przyczynia się w ten sposób do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska
i poprawy efektywności nawożenia oraz opłacalności produkcji.
d) W sektorze paszowym: rzepak jest źródłem makuchów i śruty zawierających białko, które jest cennym składnikiem pasz treściwych dla wielu
gatunków i grup technologicznych zwierząt gospodarskich; pozyskiwane
makuchy i śruta sprzyjają rozwojowi przemysłu paszowego produkującego
pasze na potrzeby krajowe i eksport.

2. Cel, zakres i metodyka pracy
Celem opracowania było ukazanie zmian miejsca i roli rzepaku w rolnictwie i gospodarce Polski ze szczególnym uwzględnieniem lat 2000-2020, tj. początku XXI
wieku, ale również okresu preakcesyjnego i poakcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono:
 poziom i strukturę spożycia tłuszczów w Polsce w latach 1965-2020,
 zmiany powierzchni uprawy, zbiorów i plonów roślin oleistych ogółem oraz
rzepaku ozimego i jarego od okresu przed II wojną światową do 2020 r.,
 udziału rzepaku w strukturze zasiewów w wyżej wymienionym okresie
oraz zbioru rzepaku w ogólnych zbiorach nasion roślin oleistych,
 bilans nasion rzepaku i samowystarczalność Polski w latach 2000/20012019/2020,
 bilans handlu zagranicznego surowcami i produktami roślin oleistych w latach 2007-2020,
 bazę surowcową w zakresie zmiany liczby plantatorów oraz powierzchni
uprawy rzepaku w latach 2002 i 2020.
W opracowaniu wykorzystano takie źródła wiedzy, jak: publikacje naukowe
zwarte i ciągłe, materiały statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
– roczniki, analizy rynkowe Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ – PIB).
Do oceny samowystarczalności w zakresie nasion rzepaku wykorzystano metodę Kapusty (Kapusta, 2012) wyodrębniając samowystarczalność techniczną
i ekonomiczną.
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Tabela 1

Spożycie tłuszczów (w wadze handlowej) w kg na 1 mieszkańca rocznie (według danych bilansowych)
Lata
Spożycie tłuszczu [kg na 1 mieszkańca rocznie]
ogółem
z tego
roślinne
zwierzęce
pozostałe tłuszcze zwierzęce
kg
%
masło
surowe i topione
1965
17,5
11,8
5,0
6,8
5,7
32,6
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Tabela 1
Spożycie tłuszczów (w wadze handlowej) w kg na 1 mieszkańca rocznie
(według danych bilansowych)
Spożycie tłuszczu (kg na 1 mieszkańca rocznie)
Lata

z tego
ogółem

zwierzęce

masło

pozostałe tłuszcze zwierzęce
surowe i topione

roślinne
kg

%

1965

17,5

11,8

5,0

6,8

5,7

32,6

1970

20,8

14,2

6,0

8,2

6,6

31,7

1975

23,0

15,5

7,4

8,1

7,5

32,6

1980

24,8

17,0

8,9

7,1

7,8

31,5

1985

23,5

15,6

8,5

8,2

7,9

33,6

1990

23,6

16,0

7,8

8,6

7,6

32,2

1995

25,3

10,9

3,7

7,2

14,4

56,9

2000

28,7

10,9

4,2

6,7

17,8

62,0

2001

29,5

11,0

4,3

6,7

18,5

62,7

2002

30,8

11,3

4,6

6,7

19,5

63,3

2003

29,2

11,6

4,7

6,9

17,6

60,3

2004

30,7

11,0

4,4

6,6

19,7

64,2

2005

30,5

10,8

4,2

6,6

19,7

64,6

2006

30,4

10,4

4,3

6,1

20,0

65,8

2007

31,1

10,7

4,2

6,5

20,4

65,6

2008

31,5

10,7

4,3

6,4

21,1

66,0

2009

31,8

10,7

4,7

6,0

20,3

66,4

2010

32,1

10,6

4,3

6,3

21,5

67,0

2011

32,0

10,1

4,0

6,1

21,9

68,4

2012

32,3

10,1

4,1

6,0

22,2

69,2

2013

32,5

9,9

4,1

5,8

22,6

69,5

2014

32,7

9,7

4,2

5,5

23,0

70,3

2015

33,7

10,3

4,5

5,8

23,4

69,4

2016

34,5

10,8

4,7

6,1

23,7

68,7

2017

35,1

11,0

4,5

6,5

24,1

68,7

2018

35,8

11,3

4,7

6,6

24,5

68,4

2019

35,8

11,0

5,0

6,0

24,8

69,3

2020

36,5

11,5

5,5

6,0

25,0

68,5

Źródło: IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW. (1999). Rynek Rzepaku. Stan i perspektywy. 16;
(2007). 32, s. 38; (2010). 37, s. 35; (2013). 43, s. 40; (2014). 45, s. 43; (2020). 60, s. 48.
Obliczenia własne.
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Do 1990 r. wzrastało spożycie wszystkich tłuszczów; później gwałtownie
zmniejszyło się spożycie tłuszczów zwierzęcych, w tym masła. Pierwsze lata
XX w. to stabilizacja spożycia tłuszczów zwierzęcych i systematyczny wzrost spożycia tłuszczów roślinnych i w ślad za tym wzrost ich udziału w ogólnym spożyciu
tłuszczów. Od 2015 r. zaznacza się powolny wzrost spożycia tłuszczów zwierzęcych, w tym masła. W 2020 r. spożycie tłuszczów roślinnych wyniosło 25,0 kg/
osobę, stanowiąc 68,5% ogólnego spożycia tłuszczów. W strukturze spożycia
tłuszczów roślinnych dominującą pozycję zajmuje olej rzepakowy.
Takie zmiany poziomu i struktury spożycia tłuszczów były związane z działalnością informacyjną o wartości odżywczej poszczególnych rodzajów tłuszczów
oraz dynamicznym rozwojem przemysłu olejarskiego, jaki nastąpił w latach 90.
(w okresie transformacji gospodarczej), co uwidoczniło się na rynku w postaci
bogatej oferty olejów roślinnych i margaryn.

4. Powierzchnia uprawy, zbiory i plony rzepaku w Polsce
Spośród ponad 200 gatunków roślin oleistych uprawianych na świecie tylko
nieznaczna część ma większe znaczenie gospodarcze w produkcji tłuszczów roślinnych. Należą do nich: palmy (olejowa i kokosowa), soja, słonecznik, rzepak,
orzeszki ziemne (arachidy) i drzewo oliwne (oliwka). Znaczną masę surowca olejarskiego dostarczają ponadto nasiona: bawełny, lnu, sezamu, rącznika (rycynusa), niełupki krokosza oraz kiełki kukurydziane. Mniejsze znaczenie gospodarcze
w produkcji tłuszczów roślinnych ma palma babassu, drzewo kakaowe, drzewo
tungowe i konopie. Tłuszcze otrzymuje się jeszcze z innych surowców (Kapusta,
2001) np. nasion dyni czy pomidorów. Produkcja nasion i owoców 10 głównych
roślin oleistych na świecie w sezonie 2019/20 wyniosła 566,5 mln ton, przy ich
zapasach na początku sezonu wynoszących 129,7 mln ton. Nasiona rzepaku stanowiły 11,1% zbiorów roślin oleistych (Rynek, 2021).
Rolnicy uprawiający rośliny oleiste tworzą bazę surowcową dla przemysłu olejarskiego. W Polsce uprawia się głównie rzepak ozimy i w niewielkim zakresie rzepak jary (większe jego zasiewy występują tylko w latach dużych strat zimowych na
plantacja rzepaku ozimego). Zbiory rzepaku stanowią już ponad 97% zbiorów roślin oleistych i wciąż ulegają zwiększeniu. Pozostałe rośliny oleiste, o mniejszym
potencjale plonotwórczym, stanowią jedynie uzupełnienie zbiorów rzepaku ze
względu na jakość ich olejów (len oleisty, słonecznik) lub sposób wykorzystania nasion (mak, gorczyca). Polski przemysł olejarski bazuje na krajowej produkcji nasion
roślin oleistych, a uzupełnieniem są nasiona importowane (Kapusta, 2011).
Rzepak jest uprawiany w Polsce głównie jako roślina ozima, bo ta daje wyższe plony. W wyniku prac biochemicznych i genetycznych wyhodowano w Polsce
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i wprowadzono na szeroką skalę od 1990 r. odmiany rzepaku podwójnie ulepszonego. Odmiany te charakteryzują się znikomą zawartością kwasu erukowego
(niewskazanego do spożycia), a śruta rzepakowa znacząco została pozbawiona
toksycznych substancji (tzw. glukozynolanów). Olej z podwójnie ulepszonych odmian rzepaku (tzw. dwuzerowych – „00”) stał się pełnowartościowym produktem
spożywczym, natomiast śruta rzepakowa paszą o wysokiej wartości paszowej (zawiera 36-38% białka i 2-4% s.m. tłuszczu), podczas gdy nasiona rzepaku zawierają 43-47% oleju i 21-24% s.m. białka. Oprócz odmian populacyjnych są również
uprawiane formy mieszańcowe, w których wykorzystywany jest efekt heterozji
pozwalający uzyskać wyższe plony nasion rzepaku, o podwyższonej zawartości
tłuszczu. Rzepak może być uprawiany na różnych typach gleb, ale muszą one mieć
uregulowane stosunki wodne. W praktyce uprawia się go na glebach jakościowo
dobrych i średnich: klasa IIIa, IIIb, IVa, ale również dość często na IVb i V klasie
gleb w dobrej kulturze. Jednak najlepsze gleby pod uprawę rzepaku to gleby kompleksu od pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego do
dobrego (klasa I-III).
Warunkiem uzyskania wysokich plonów rzepaku ozimego „00” jest przestrzeganie wysokich wymagań technologicznych, stosowania do siewu kwalifikowanych
nasion właściwych odmian – coraz więcej mieszańcowych, co wiąże się z wysokimi
nakładami na środki plonotwórcze (nasiona, nawozy mineralne i środki ochrony
roślin). Zdaniem Budzyńskiego (2010) „W rankingu czynników agrotechnicznych
kształtujących plon konkretnej odmiany rzepaku najwyższy udział mają nawożenie oraz cała ochrona przed agrofagami (chwastami, szkodnikami, chorobami) ….
Wśród niechemicznych czynników technologii największy udział w kształtowaniu
plonu ma siew (termin, sposób, gęstość), przedplon, a potem uprawa roli, a w oddziaływaniu plonochronnym - zbiór”. Produkcyjność 1 kg azotu w technologii zapewniającej właściwy termin i gęstość siewu może być wyższa nawet o 30%. Z kolei
produkcyjność 1 kg azotu w technologii nieuwzględniającej zwalczania szkodników
łodyg – zmniejsza się o 20%.
Nawożenie najsilniej modyfikuje w nasionach zawartość tłuszczu, białka i glukozynolanów. Na ogół panuje zgodność wśród badaczy, że duże dawki azotu
zwiększają zawartość białka, a zmniejszają zawartość tłuszczu w nasionach.
W Polsce powierzchnia uprawy i plony roślin oleistych ulegają dużym zmianom, a co za tym idzie – także zmieniają się zbiory (tabela 2). W latach 1950 –
2020 powierzchnia uprawy roślin oleistych wzrosła o 881,9 tys. ha, tj. o 461,4%,
w tym rzepaku o 840,8 tys. ha, tj. o 499,7%. W tym okresie zbiory roślin oleistych
wzrosły o 3107 tys. ton, tj. o 2724,5%, w tym rzepaku o 3024 tys. ton, tj. o 2994,1%.
Wzrosły również plony roślin oleistych o 24 dt/ha, tj. o 242,9%, zaś rzepaku o 24,7
dt/ha, tj. o 243,1%. Przeprowadzona analiza dynamiki wzrostu plonów w latach

74

Franciszek Kapusta

1950-1955 i 2006-2010 wykazała, że wyższą dynamiką charakteryzowały się tylko
plony buraka cukrowego (Kapusta, 2013).
Tabela 2
Powierzchnia uprawy, plony i zbiory roślin oleistych ogółem oraz
rzepaku ozimego i jarego w Polsce w latach 1938-2020
Lata
zbiorów

Powierzchnia (tys. ha)
Rośliny oleiste

Zbiory (tys. t)

w tym: rzepak

Plony (dt/ha)

tys. ha

%1

tys. ha

%1

Rośliny
oleiste

w tym:
rzepak

Rośliny
oleiste

w tym:
rzepak

1938

.

.

66,2

0,4

.

.

.

.

1946

.

.

22.5

0,2

.

.

.

.

1950

157,1

1,1

140,2

1,0

110

101

7,0

7,2

1955

204,4

1,3

146,4

0,9

181

152

8,9

10,4

1960

142,8

0,9

107,5

0,7

170

147

11,9

13,6

1965

288,6

1,9

273,6

1,8

517

504

17,9

18,4

1970

333,6

2,2

297,6

2,0

600

566

18,0

19,0

1975

322,4

2,2

309,0

2,1

742

726

23,0

23,5

1980

336

2,3

320

2,2

583

572

17,3

17,9

1985

478

3,3

467

3,2

.

.

.

.

1990

525

3,7

500

3,5

1233

1206

23,5

24,1

1995

634

4,9

606

4,7

1401

1377

22,7

23,1

1996

301

2,4

283

2,3

468

449

15,9

14,7

1997

334

2,7

317

2,5

611

595

18,7

18,4

1998

488

3,9

466

3,7

1121

1099

22,7

23,1

1999

572

4,5

545

4,3

1157

1132

20,2

20,8

2000

452

3,6

437

3,5

971

958

21,5

21,9

2001

461

3,7

443

3,6

1082

1064

23,5

24,0

2002

452

4,2

439

4,1

968

953

21,4

21,7

2003

461

4,2

426

3,9

826

793

17,9

18,6

2004

565

5,0

538

3,9

1661

1633

29,5

30,3

2005

569

5,1

550

4,9

1474

1450

25,9

26,3

2006

658

5,7

624

5,4

1682

1652

25,6

26,5

2007

825

7,2

797

7,0

2163

2130

26,2

26,7

2008

791

6,8

771

6,6

2128

2106

26,9

27,3

2009

834

7,2

810

7,0

2528

2497

30,3

30,8

2010

986

9,5

946

9,1

2273

2229

23,1

23,6

2011

851

8,0

830

7,8

1888

1862

22,2

22,4

2012

743

7,1

720

6,9

1896

1866

25,6

25,9

2013

940

9,1

921

8,9

2703

2678

28,8

29,1
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Lata
zbiorów

Powierzchnia (tys. ha)
Rośliny oleiste

Zbiory (tys. t)

w tym: rzepak

Plony (dt/ha)

tys. ha

%1

tys. ha

%1

Rośliny
oleiste

w tym:
rzepak

Rośliny
oleiste

w tym:
rzepak

2014

985

9,5

951

9,1

3326

3276

33,8

34,4

2015

994

9,2

947

8,8

2763

2701

27,8

28,5

2016

862

8,1

823

7,7

2280

2219

26,4

27,0

2017

956

8,9

914

8,5

2770

2697

29,0

29,5

2018

891

8,2

845

7,8

2269

2202

25,5

26,1

2019

916

8,4

875

8,0

2432

2373

26,6

27,1

2020

1039

9,7

981

9,1

3217

3125

31,0

31,9

1996-2000

429,4

3,4

409,6

3,3

866

847

20,2

20,7

2001-2005

501,6

4,4

459,2

4,1

1202,2

1178,6

24,0

24,6

2006-2010

818,8

7,2

789,6

7,0

2154,8

2122,8

26,3

26,9

2011-2015

902,6

8,6

873,8

8,3

2515,2

2476,6

27,9

28,3

8,3

2593,6

2523,2

27,8

28,4

251,5

299,5

297,9

137,6

137,2

2016-2020

932,8

8,7

W.z.19962000=100

217,2

255,9

1

887,6
216,7

% powierzchni zasiewów; w.z. – wskaźnik zmian.

Źródło: Kapusta, F. (2001). Przemiany bazy surowcowej przemysłu olejarskiego. Prace
Naukowe AE, Technologia 917(8), s. 35. Wrocław; GUS. (2006). Rocznik statystyczny
rolnictwa i obszarów wiejskich 2006, s. 269, 275, 277. Warszawa: GUS; GUS. (1998).
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998, s. 335, 337; (2000) s. 342, 344;
(2006) s. 466; (2002) s. 355; (2004) s. 46; (2008) s. 471, 473; (2009) s. 479, 481; (2014)
s. 478-480; (2016) s. 477-479; (2017) s. 457-477; (2019) s. 474-476; (2020) s. 472-474;
(2021) s. 471-473. Warszawa: GUS. IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW. (2010). Rynek Rzepaku. Stan i perspektywy, 37, s. 15-17; (2018). 53, s. 20; GUS. (2012). Rocznik statystyczny rolnictwa 2012, s. 184-185, 191, 193. Warszawa: GUS. Obliczenia własne.

Polityka UE promująca rozwój energii odnawialnej i obligująca państwa
członkowskie do wzrostu udziału biokomponentów i biopaliw w zużyciu paliw
płynnych zdynamizowała uprawę rzepaku w Polsce. Przy wieloletniej stabilizacji
zapotrzebowania na nasiona rzepaku do produkcji oleju spożywczego na poziomie ok. 1 mln ton, wykreowano szybko rosnący popyt na ten surowiec zużywany
w produkcji biokomponentów. Początek XXI wieku charakteryzuje się wysokim
tempem wzrostu powierzchni uprawy roślin oleistych, a szczególnie rzepaku, ich
zbiorów oraz plonu.
Od 1955 r. z wahaniami wzrasta udział rzepaku w ogólnej powierzchni uprawy
roślin oleistych. Jeżeli w 1955 r. rzepak stanowił 71,6% powierzchni roślin oleistych, to w latach 2016-2020 stanowił już średnio 95,2%. W tym samym czasie
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udział rzepaku w zbiorach roślin oleistych wzrósł z 86,5% do 97,3%. Na początku
XXI w. wzrasta liczba gospodarstw rolnych uprawiających rzepak. Powszechny Spis
Rolny z 2010 r. wykazał, że rzepak w tym roku uprawiało 85,7 tys. gospodarstw
rolnych, tj. o 42,7 tys. (o 99,4%) gospodarstw więcej niż w 2002 r. i była to jedyna roślina, której wzrósł zasięg uprawy (Uprawy…, 2011). Redukcja powierzchni uprawy
buraków cukrowych i innych roślin okopowych sprzyja rozszerzeniu uprawy rzepaku. Wiele przesłanek upoważnia nas do stwierdzenia, że pozycja rzepaku w uprawie
roślin oleistych i ich zbiorach w Polsce systematycznie się umacnia. NSR z 2020
r. wykazał, ze średnia powierzchnia uprawy rzepaku wyniosła 980,9 tys. ha, i była
o 34,7 tys. ha (o 3,7%) większa niż w 2010 r. Zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku nastąpiło w dziesięciu województwach: pomorskim, śląskim, mazowieckim,
warmińsko-mazurskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim, małopolskim, lubelskim i świętokrzyskim (od 12,2% do 211,1%), a w pozostałych sześciu województwach zmniejszenie (od 0,1% w dolnośląskim do 34,1% w wielkopolskim) (Rynek,
2021). W latach 2016-2020 Polska miała 14% udział w produkcji rzepaku w wśród
krajów UE i 15% udział w areale jego uprawy.
Produkcję realizujemy w konkretnym celu, w tym przypadku chodzi o zaspokojenie (w sposób bezpośredni i pośredni) potrzeb człowieka. W tej sytuacji dobrym wskaźnikiem produkcyjności roślin oleistych będzie ich zbiór na 1 mieszkańca. W latach 1950-2020 produkcja nasion roślin oleistych wzrosła z 4,4 kg
do 84,0 kg, czyli 19,1 razy więcej, zaś rzepaku z 4,0 kg do 81,8 kg, czyli 20,5 razy
więcej.
Produkcja rzepaku jest rozwijającą się działalnością produkcji roślinnej. Jednym z warunków uniknięcia dużych wahań powierzchni uprawy rzepaku, a tym
samym zmniejszenia wahań wielkości jego zbiorów, jest kształtowanie się relacji
cen między rzepakiem i pszenicą - rośliną konkurencyjną względem niego, na
poziomie nie niższym niż 1,6-1,8:1. Rok 2021 charakteryzuje się znaczącą poprawą opłacalności uprawy rzepaku zarówno w ujęciu absolutnym, jak i względem
zbóż, ze względu na znacznie większy wzrost cen i plonów rzepaku niż pszenicy. Dochodowość produkcji rzepaku (na 1 ha uprawy) bez dopłat bezpośrednich
wzrosła z 35,9% w 2020 r. do 53,0% w 2021 r., podczas gdy pszenicy z 35,4% do
40,2%, natomiast z dopłatami odpowiednio rzepaku z 50,5% do 60,3%, zaś pszenicy z 51,8% do 54,9% (Rynek, 2021). Najlepsze wyniki ekonomiczne uzyskali,
podobnie jak w latach poprzednich, producenci uprawiający rzepak na dużą skalę. Rzepak charakteryzuje się większą zmiennością plonów niż pszenica, czego
konsekwencją są większe wahania dochodów (Jabłoński, 2013).
Rzepak jest i pozostanie najważniejszą rośliną oleistą produkowaną i przerabianą w Polsce. Dzięki stale wzrastającemu globalnemu zużyciu tłuszczów roślinnych i zwiększającemu się światowemu zapotrzebowaniu na nasiona roślin
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oleistych Polska może się stać znaczącym eksporterem tych nasion. Jest to tym
bardziej ważne, że kraje Unii Europejskiej są zarówno eksporterami, jak i importerami rzepaku, przy czym saldo tych obrotów jest ujemne. Na świecie obrót handlowy nasionami rzepaku jest wysoki. Polska od lat uczestniczy w światowym
handlu nasionami rzepaku. Nadmiar nasion rzepaku jest przeznaczony m.in. na
oleje techniczne i biopaliwa. Mając na względzie oba cele, Polska może jeszcze
bardziej zwiększyć produkcję nasion, ponieważ ma dobrej jakości odmiany własnej produkcji i gleby nadające się do uprawy rzepaku.

5. Bilans handlu zagranicznego surowcami i produktami oleistych –
ocena samowystarczalności
Polska, mimo dynamicznego rozwoju produkcji i przetwórstwa rzepaku, jaki nastąpił po 2004 r., ma niską samowystarczalność w zakresie produktów oleistych,
w tym szczególnie niską w zakresie śrut oleistych (ok. 43% średnio w latach 20182020) i olejów roślinnych (ok. 63%), w związku z czym pozostaje trwałym, dużym
ich importerem netto. Wynika to z ograniczonych możliwości rozwoju produkcji
roślin oleistych i rosnącego popytu na śruty oleiste, głównie sojowe (w związku
z rozwojem produkcji drobiarskiej i zmianą technologii żywienia zwierząt gospodarskich) oraz oleje roślinne (w związku z rozwojem produkcji biopaliw).
Nadwyżki produkcji w relacji do krajowego zużycia występują w Polsce w zakresie rzepaku (w latach wysokich zbiorów), oleju i śruty rzepakowej oraz margaryn. Polska jest eksporterem netto tych produktów, przy czym w latach niższych
zbiorów, traci samowystarczalność i staje się importerem netto rzepaku, a od
2017 r. jest też importerem netto oleju rzepakowego.
Polska jest znaczącym eksporterem oraz importerem surowców i produktów
oleistych (tabela 3). Po stronie eksportu występują surowce i produkty powstałe
z nasion rzepaku, natomiast po stronie importu głównie surowce i produkty innych roślin oleistych, a produkty rzepaku występują w niewielkiej ilości. W sumie, bilans obrotów surowcami i produktami roślin oleistych w ujęciu ilościowym
i wartościowym jest ujemny. Dodatni jest tylko bilans obrotów margaryną. Taki
stan istnieje pomimo znaczącego eksportu produktów rzepaku.
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Tabela 3
Bilans handlu zagranicznego surowcami i produktami oleistych
(tys. ton, mln euro)
Wyszczególnienie

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

539,0
526,1

473,4
449,7

178,7
141,0

136,5
82,4

185,5
98,3

232,4
84,7

Eksport (tys. ton)
Oleje
w tym rzepakowy

262,8
250,6

247,1
231,5

182,0
162,6

208,6
180,9

408,7
391,0

531,6
515,7

Margaryna

62,8

118,4

128,5

134,5

130,1

121,9

133,9

128,5

129,5

149,7

176,4

194,6

Nasiona
w tym rzepaku

530,0
520,4

421,9
413,0

149,4
137,2

271,3
256,4

794,0
773,8

837,3
812,6

1010,9
976,9

282,6
230,3

511,5
386,3

355,6
233,8

483,8
377,1

530,8
410,0

Śruty
w tym rzepakowa

430,8
397,4

669,2
627,2

504,9
440,6

667,4
573,7

714,4
602,4

756,9
641,8

812,9
771,7

714,9
672,7

675,2
605,3

659,3
606,0

727,6
613,6

830,7
727,6

Oleje
w tym: sojowy
słonecznikowy
palmowy
rzepakowy

381,5
77,0
81,0
167,1
15,7

384,3
65,7
51
175,4
39,5

515,1
71,3
76
222,1
85,5

538,2
70,5
93,4
221,1
102,2

541,8
67,0
53,4
271,1
97,6

551,8
93,5
55,1
223,2
122,4

635,4
107,0
81,2
240,6
147,2

751,7
116,5
180,3
252,7
163,2

804,5
133,6
154,9
265,9
181,4

932,1
193,3
209,4
283,3
178,4

1078,7
228,8
301,7
251,9
203,5

Margaryna

31,9

66,6

78,5

115,6

91,7

84,5

87,2

84,5

100,5

99,5

108,0

105,4

Nasiona
w tym rzepaku

152,7
43,7

369
239

582,4
442,3

638,5
485,3

417
220,1

393,6
192,7

478,8
212,2

808,5
546,7

866,9
434,4

1111,5
699,6

912,4
506,0

775,4
402,3

Śruty
w tym: sojowa
słonecznikowa
rzepakowa

2132,4 2653,2 2950,9 3566,4 2718,7 3174,0 3116,5 2795,8 2921,8 2963,4 3115,3 3127,4
1919,1 1943,2 1900,8 1894,3 1660,2 1957,9 2141,3 2283,1 2408,4 2510,7 2619,5 2675,2
190,4 562,6 725,4 1140,2 402,7 486,7 393,4 356,1 461,8 410,9 430,8 408,9
.
13,6
15,3
23,8
61,1
71,3
54,1
37,8
35,8
32,8
29,0.
30,1

Import (tys. ton)
584,9
96,8
63,1
228,0
138,5

Saldo obrotów (mln euro)
Oleje

-89,1

-146,6 -341,8 -338,2 -153,8 -127,7 -105,0 -220,7 -549,6 -559,8 -587,8 -694,1

Margaryna

27,2

37,7

Nasiona

48,3

-43,7

40,9

5,7

25,0

21,4

27,3

34,9

19,1

43,7

54,9

78,7

-258,4 -235,1

72,9

54,3

115,8

-284,1 -234,5 -366,0 -232,5 -187,5

Śruty

-402,4 -570,0 -600,8 -823,7

-6584

-771,7

761,7

-717,3 -735,9 -821,2 -767,0 -794,9

Razem saldo

-415,5 -722,6 -1160,1 -1391,4 -714,3 -823,6 -723,7 -1187,2 -1500,9 -1703,3 -1532,4 -1597,8

Źródło: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW. (2010). Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i perspektywy. 31, s. 19; (2013). 37, s. 21; (2014). 40, s. 20-21;
(2015). 42, s. 24; (2017). 46, s. 24; (2018). 47, s. 26; IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW. (2020).
Rynek Rzepaku. Stan i perspektywy. 59, s. 30-31; (2021). 60, s. 31-32.

Istnieją wahania w ujęciu rocznym w wielkości eksportu i importu poszczególnych grup produktów (nasion oleistych, olejów roślinnych, śrut oleistych i margaryn). I tak, po stronie eksportu wzrasta eksport margaryn i śrut oleistych (głów-
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nie rzepakowej). Natomiast po stronie importu, z wahaniami, ale jest wzrost we
wszystkich wymienionych grupach produktów (tabela 3).
Natomiast w zakresie rzepaku i produktów jego przerobu, Polska ma dodatnie
saldo obrotów handlowych. Zarówno po stronie eksportu, jak i importu występują te same produkty, tj. nasiona, śruta i olej z tym, że przewaga eksportu jest
wyraźna. Bilans obrotów w euro jest ujemny i z wahaniami wykazuje tendencję
wzrostową.
Dokonana ocena samowystarczalności surowcami i produktami rzepaku (tabela 4) wskazuje, że Polska ma w tym zakresie dodatni bilans handlowy z tym, że
wartościowo nadwyżka handlowa ma tendencję malejącą.
Poszczególne wskaźniki samowystarczalności wykazują dużą zmienność.
Tabela 4
Bilans rzepaku i samowystarczalność Polski według lat gospodarczych
(dane w tys. ton, % i mln euro)
Wyszczególnienie Jed.

2000/
2005/
2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/
2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/
01-2004/
06-2009/
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
05
10

Zapasy
początkowe

32

87

7

Zbiory

958

1064

953

Import

5

0,7

9

995

1152

969

821 1638

887
820
67

853
800
53

921
873
48

809 1240
769 1158
40
82

Eksport

34

292

36

Rozchody ogółem

921

1145

957

Zapasy końcowe

74

7

12

3

100

39

39

52

15

168

139

89

Saldo (E-I)

29

290

27

-7

296

127

124

73

458

-146

41

110

Zasoby ogółem
Zużycie krajowe:
– przerób
– ubytki i straty

tys.
ton

793 1633
16

1080
7

107

39

52

15

158

1450 1652 2130 2106 2497
122

1115

1609 1813 2234 2499 2972

2225

942
884
66

1394 1566 1709 2099 2475
1350 1450 1560 1950 2350
44
116 149 149 125

1849
1732
117

298

134

176

358

294

818 1538

1076

1570 1761 2219 2331 2833

2143

195

52

510

378

1967
184

114,6

52

74

317

9

2

28

232

104,1 105,5 124,6 100,3 100,9

106,4

0,6

0,1

1,0

2,1

0,2

0,8

3,9

8,4

3,3

19,4

13,5

10,6

3,5

27,4

3,8

1,1

18,2

12,4

12,1

11,8

23,9 11,0

14,3

14,9

.

.

.

.

.

.

.

316,6 148,4 171,0 272,5

227,1

%

Udział eksportu
w produkcji (%)
Saldo (E-I)*

3

108,0 124,7 103,5 98,0 131,7

Ss
Udział importu
w przerobie

12

euro
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Tabela 4a
Bilans rzepaku i samowystarczalność Polski według lat gospodarczych
(dane w tys. ton, % i mln euro)
Wyszczególnienie

Jed.

2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2010/11 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2015/16
11
12
13
14
15 2014/15 16
17
18
19
20 2019/20

Zapasy początkowe

139

Zbiory

2229 1862 1866 2678 3276

2382

2701 2219 2697 2202 2373

2438

Import

274

229

328

238

476

497

Zasoby ogółem

2642 2480 2366 2890 3513

2778

2947 2876 3244 2832 2860

2952

2251 2173 2001 2154 2588
2140 2117 1945 2074 2490
111 56
56
80
98

2233
2153
80

2051 2617 2881 2526 2501
1970 2550 2800 2460 2430
81
67
81
66
71

2515
2442
73

Eksport

377

917

503

881

346

419

Rozchody ogółem

2628 2319 2347 2882 3505

2736

2932 2854 3218 2821 2847

2861

Zużycie krajowe:
– przerób
– ubytki i straty

tys.
ton

14

604

146

161

339

346

19

193

728

8

68

8

15

642

237

24

523

337

26

604

295

11

17

Zapasy końcowe

14

161

19

8

8

42

15

22

26

11

13

17

Saldo (E-I)

103

-458

7

535

688

175

643

-405

-190

-305

-130

-78

Ss

99,0 85,7 93,3 124,3 126,6 106,7

131,7 84,8

93.4

87,2

94,9

96,9

12,2 28,5 17,4

Udział importu
w przerobie

%

Udział eksportu
w produkcji (%)
Saldo (E-I)*

euro

9,3

9,2

15,2

12,1

25,2

18,6

24,6

19,6

20,4

18,5 27,2 28,0

21,1

32,6

10,7

12,3

13,4

14,6

17,2

225,4 46,5 -132,1 -5,9

48,5

182,4

16,9

7,8

7,0

45,9 633,7 598,9 721,7 383,4

* Dane dla lat: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Źródło: IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW. (2010). Rynek Rzepaku. Stan i perspektywy, 37, s.
19; (2011). 40, s. 19; (2013). 43, s. 22; (2018). 53, s. 27; (2020). 58, s. 26, 30-31; (2021).
60, s. 27, 32. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW. (2010). Handel Zagraniczny Produktami
Rolno-Spożywczymi. Stan i perspektywy, 31, s. 18; (2012). 36, s. 20; (2014). 40, s. 21;
(2015). 42, s. 23; (2017). 46, s. 24; (2018). 47, s. 25.






saldo eksportu i importu przyjmuje wartości zarówno dodatnie jak i ujemne; z przewagą dodatniego,
wskaźnik samowystarczalności Ss wykazuje duże wahania, ośmiokrotnie
jest niższy od 100, zaś dwanaście razy wyższy od 100; w trzech pięcioleciach jest wyższy od 100, natomiast w pięcioleciu 2015/2016 – 2019/2020
jest mniejszy od 100,
udział importu w przerobie krajowym wykazuje tendencje rosnącą; wyraźny
wzrost wskaźnika po przystąpienia Polski do UE,
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duże wahania występują w zakresie udziału eksportu w produkcji - ilościowo
saldo obrotów jest dodatnie i zmienne. W pierwszych trzech pięcioleciach
wykazuje tendencje wzrostową, zaś w czwartym pięcioleciu (2015/2016 –
2019/2020) zmniejsza się. Samowystarczalność w ujęciu wartościowym zależy nie tylko od wolumenu wymiany handlowej w ujęciu naturalnym, ale
również od umiejętność lokowania na rynkach światowych własnych produktów i zakupu produktów obcych. Ponadto na ten wynik duży wpływ ma
również poziom kształtujących się cen na wymieniane produkty. W latach
2017/2018 – 2018/2019 samowystarczalność jest ujemna, chociaż w całym
pięcioleciu 2015/2016 – 2019/2020 jest dodatnia.

6. Podsumowanie
Tłuszcze roślinne są ważnym składnikiem pożywienia człowieka, a ponadto służą
do produkcji olejów technicznych i paliw. To te właściwości sprawiają, że wzrasta ich produkcja. Rozwojowi produkcji roślin oleistych w Polsce sprzyja redukcja uprawy buraków cukrowych i innych roślin okopowych. Na zwolnione powierzchnie wkracza uprawa rzepaku. Ważnym czynnikiem pobudzającym uprawę
rzepaku jest wysoka opłacalność jego produkcji. Wzrasta zarówno powierzchnia
uprawy rzepaku, jak i liczba rolników uprawiających rzepak. Plony rzepaku charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu i ustępują tylko burakowi cukrowemu.
Polska jest aktywna zarówno w eksporcie jak i imporcie nasion i produktów
roślin oleistych. Niestety bilans handlowy tymi produktami jest ujemny, chociaż
w zakresie produktów rzepakowych – dodatni.
Wzrost zapotrzebowania na oleje roślinne do celów konsumpcyjnych i technicznych (głównie w produkcji biopaliw) rokuje dobrą koniunkturę dla uprawy
rzepaku.
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JEDWABNICTWO JAKO SPOSÓB NA ZWIĘKSZENIE
ATRAKCYJNOŚCI OFERTY GOSPODARSTW
AGROTURYSTYCZNYCH
Joanna Grześkowiak1
Abstrakt: W Polsce wzrasta liczba gospodarstw agroturystycznych. Zainteresowanie
agroturystyką wzrosło w trakcie pandemii COVID-19 ze względu na możliwość podróżowania z równoczesnym zachowaniem dystansu społecznego, minimalizując tym samym ryzyko zakażenia. Gospodarstwa agroturystyczne poszerzają swoją ofertę, aby zapewnić turystom nie tylko bazę noclegową i wyżywienie, ale także oferując różnorodne
aktywności spędzania wolnego czasu. Jednym z takich działań jest chów zwierząt oraz
tworzenie zagród edukacyjnych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości
chowu jedwabników i uprawy morwy w gospodarstwie agroturystycznym jako narzędzi
wpływających na podniesienie atrakcyjności oferty gospodarstwa. W tym celu dokonano
przeglądu literatury z zakresu zarówno działalności gospodarstw agroturystycznych, jak
i jedwabnictwa oraz przeprowadzono analizę SWOT, która pozwoliła uzyskać informacje
o szansach i zagrożeniach na powodzenie przedsięwzięcia związanego z jedwabnictwem.
Z przeprowadzonych badań wynika, że jedwabnictwo może być szansą na zwiększenie
atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego z uwagi na niszowy charakter tej działalności oraz wielokierunkowe możliwości zagospodarowania surowców jedwabniczych.
Ponadto, poszerzenie oferty gospodarstwa agroturystycznego o jedwabnictwo, stanowi
szansę na interesującą i unikatową ofertę edukacyjną adresowaną do grup zorganizowanych. Największą trudnością jest współcześnie brak nasadzeń morwy białej na potrzeby
prowadzenia chowu jedwabników oraz kilkuletni okres oczekiwania na możliwość użytkowania morwy od momentu nasadzenia.
Słowa kluczowe: jedwabnik morwowy, morwa biała, jedwabnictwo, gospodarstwo
agroturystyczne
JEL: Q190, Z320
1 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy (Institute

of Natural Fibres and Medicinal Plants – State Research Institute) | ORCID 0000-0003-2976-8892 |
e-mail: joanna.grzeskowiak@iwnirz.pl

Jedwabnictwo jako sposób na zwiększenie atrakcyjności oferty gospodarstw ...

85

SILKY AS A WAY TO INCREASE THE ATTRACTIVENESS
OF AGRICULTURAL FARM OFFERS
Joanna Grześkowiak1
Abstract: In Poland, the number of agritourism farms is increasing. The interest in agritourism has increased during the COVID-19 pandemic due to the possibility of traveling while maintaining social distance, thus minimizing the risk of infection. Agritourism
farms expand their offer to provide tourists not only with accommodation and food, but
also by offering various leisure activities. One of such activities is animal husbandry and
the creation of educational farms. The aim of this study is to present the possibility of rearing silkworms and cultivating mulberries on an agritourism farm as tools that increase
the attractiveness of the farm's offer. A literature review was carried out in the field of both
agritourism farms and sericulture, and a SWOT analysis was carried out, which allowed
for obtaining information about the opportunities and threats for the success of the silk-related undertaking. The conducted research shows that sericulture may be an opportunity to increase the attractiveness of an agritourism farm due to the niche nature of this
activity and the multidirectional possibilities of managing silk raw materials. Moreover,
extending the offer of an agritourism farm with silk production is an opportunity for an
interesting and unique educational offer addressed to organized groups. The greatest difficulty today is the lack of white mulberry plantings for silkworm rearing and the waiting
period for several years for the possibility of using mulberry from the moment of planting.
Keywords: mulberry silkworm, mulberry, sericulture, agritourism farm
JEL Classification: Q190, Z320

1. Wstęp
Lata 90. XX wieku były czasem kryzysu społeczno-ekonomicznego dla polskiej
wsi. Rolnicy zmuszeni pogarszającą się sytuacją ekonomiczną gospodarstw, rozpoczęli działalność związaną z agroturystyką upatrując w niej szansy dodatkowego dochodu i poprawy sytuacji finansowej (Klepacka-Dunajko i Kałuża, 2015).
Podjęto liczne próby zdefiniowania pojęcia agroturystyki. Wspólnym elementem
rozlicznych określeń jest stwierdzenie, że jest to forma turystyki wiejskiej zapewniająca wypoczynek w obrębie czynnego gospodarstwa rolnego (Roman i Niedziółka, 2017). Z kolei gospodarstwo agroturystyczne określane jest jako gospodarstwo rolne wzbogacające działalność rolniczą o dodatkowe formy zwiększające
jego dochodowość (Jalinik, 2016). Współcześnie, z uwagi na rosnące zainteresowanie agroturystyką, rolnicy poszukują nowych rozwiązań, dzięki którym będą
mogli uatrakcyjnić ofertę swojego gospodarstwa. Dzięki temu oferta gospodarstw
agroturystycznych ciągle się rozrasta. Z badań przeprowadzonych w 2020 roku
dotyczących planów urlopowych Polaków w dobie pandemii COVID-19 wyni-
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ka, że zainteresowanie wypoczynkiem na obszarach wiejskich deklarowało 23,6%
respondentów. Dla badanych istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji
o wyborze wakacyjnej destynacji było minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem. W ocenie badanych, gospodarstwa agroturystyczne uzyskały średnią
ocenę bezpieczeństwa 3,5%, co plasowało je przed kwaterami prywatnymi, pensjonatami i hotelami (Zawadka i in., 2021). Warto wykorzystać wzrost zainteresowania gospodarstwami agroturystycznymi do poszerzania ich oferty, co pozwoli
na rozwój gospodarstw i zwiększy ilość generowanych dochodów. Istotnym jest,
że obecnie turyści podczas wyboru gospodarstwa agroturystycznego przywiązują wagę nie tylko do oferty noclegowo-gastronomicznej i możliwości spędzania
wolnego czasu, ale także do ekoinnowacji w gospodarstwie oraz ekologicznego
charakteru produkcji rolnej i oferowanych produktów (Zawadka, 2019). Wiele
gospodarstw agroturystycznych pełni także funkcję edukacyjną, zapoznając zarówno turystów, jak i grupy szkolne z polskimi tradycjami rolniczymi, prezentując metody uprawy i właściwości roślin – użytkowych, leczniczych, ozdobnych
oraz chów zwierząt gospodarskich i użytkowych – ptactwa ozdobnego, kóz, owiec,
krów, świń, a także pszczół. Bardzo często odwiedzający gospodarstwa agroturystyczne mają okazję obserwować rodzime rasy zwierząt, jak na przykład konie
huculskie, koniki polskie, krowy czerwone, kaczki garbonose, minikaczki, gęsi
biłgorajskie, kury zielononóżki, świnie rasy złotnickiej i puławskiej zapoznając się
z polskim dziedzictwem w tym zakresie (Batorska i in., 2021). W ostatnich czasach na popularności w gospodarstwach agroturystycznych zyskują alpaki, które
podobnie jak konie mogą być wykorzystywane w celach terapeutycznych (Socha
i Kołodziejczyk, 2021). Rosnącym zainteresowaniem cieszą się także gospodarstwa oferujące apiterapię, czyli wspomaganie organizmu przy pomocy produktów
pszczelich, takich jak miód, wosk, pierzga (pyłek pszczeli) (Woś i Bień, 2013).
Owadami, które także można z powodzeniem użytkować w gospodarstwie agroturystycznym są jedwabniki morwowe. Polska posiada tradycje jedwabnicze zarówno w chowie jedwabników, jak i uprawie morwy oraz przetwórstwie kokonów.
Chów jedwabników jako działalność w pełni ekologiczna zapewnia uzyskanie organicznych surowców stanowiących bazę do wytwarzania produktów oferowanych do sprzedaży w gospodarstwie. Ponadto morwa biała, której liście stanowią
źródło pokarmu dla gąsienic jedwabnika jest rośliną znaną i wykorzystywaną
w różnych gałęziach gospodarki i może być z powodzeniem przetwarzana w gospodarstwie agroturystycznym na ekologiczne produkty (Grześkowiak i Łochyńska, 2017). Współcześnie, pomimo tradycji jedwabniczych oraz ekologicznym
metodom chowu jedwabników i uprawie morwy, jedwabnictwo nie cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród rolników. Niemniej, celem niniejszej pracy jest
zaprezentowanie możliwości chowu jedwabników i uprawy morwy w gospodar-
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stwie agroturystycznym, co być może przyczyni się do wzrostu zainteresowania
tą działalnością.

2. Materiał i metody badań
Opracowanie ma charakter teoretyczno-przeglądowy i jest oparte na przeglądzie
literatury wykorzystującym wybrane dostępne publikacje i strony internetowe.
Na potrzeby sporządzenia niniejszej pracy przeprowadzono także analizę SWOT
w celu oszacowania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikających
z rozwoju jedwabnictwa w gospodarstwach agroturystycznych.

3. Jedwabnictwo w gospodarstwie agroturystycznym
3.1. Chów jedwabników morwowych
Jedwabnictwo definiowane jest jako dział rolnictwa zajmujący się uprawą morwy na potrzeby produkcji oprzędów jedwabników oraz rzemiosło zajmujące się
obróbką tych oprzędów i wytwarzaniem z nich jedwabiu (Kopański, 1955). Jedwabnictwo stanowi zatem obszerną działalność stwarzającą możliwości poszerzenia oferty gospodarstwa agroturystycznego. Cykl życiowy jedwabnika morwowego trwa około 2 miesięcy i przypada na okres czerwca/lipca, a więc wpisuje
się w szczyt sezonu turystycznego w Polsce. Cykl życiowy składa się z: jajeczek
(greny), pięciu stadiów larwalnych, poczwarki oraz motyli (imago). Po inkubacji
jaj trwającej około 10 dni wykluwają się małe gąsienice o wielkości 3 mm, które
co kilka dni przechodzą proces wzrostu, czyli linienia. Pod koniec piątego okresu
larwalnego gąsienice rozpoczynają proces oprzędzania, czyli wysnuwania przez
gruczoły przędne jedwabnej nici, z której budują kokon. W kokonie gąsienice
przechodzą proces przepoczwarzenia, a następnie opuszczają kokon w postaci
motyla (rysunek 1). Zarówno poczwarki, jak i motyle nie pobierają pokarmu, dlatego karmienia wymagają wyłącznie larwy (Grześkowiak i Łochyńska, 2021).
Chów jedwabników może być prowadzony z nastawieniem na osiągnięcie różnych celów:
 kokonów – wówczas nie należy dopuścić do wydostania się motyli i poddać
kokony procesowi zamarzania,
 greny (jajeczek) – należy wówczas dopuścić do swobodnego krzyżowania się
motyli i odpowiednio przechować grenę do kolejnego sezonu hodowlanego,
 kokonów i jajeczek – część kokonów poddawana jest zamarzaniu a motyle
z pozostałych poddaje się krzyżowaniu w celu pozyskania greny do kolejnego sezonu hodowlanego (Grześkowiak i Łochyńska, 2021).
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Rysunek 1
Cykl rozwojowy jedwabnika morwowego

I – jaja (grena), II-IV – stadia larwalne, V – oprzędzanie, VI – kokony, VII – imago
(motyl), VIII – kopulacja motyli, IX – samica składająca jaja.
Źródło: J. Grześkowiak.

Chów jedwabników wymaga przygotowania odpowiedniego pomieszczenia
zwanego wychowalnią oraz specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu hodowlanego. Wielkość pomieszczenia przeznaczonego na wychowalnię powinna być odpowiednia do ilości greny z jakiej będzie
prowadzony chów jedwabników. Przyjmuje się, że dla wychowu jedwabników
prowadzonego z 10 gram greny powinna zostać zapewniona przestrzeń o powierzchni 12 m2 i kubaturze 30 m3 wyposażona w klimatyzator z funkcją zarówno
grzania, jak i chłodzenia, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków pod względem temperatury oraz wilgotności w poszczególnych stadiach
rozwojowych (Łochyńska, 2016). Rozpoczęcie działalności związanej z chowem
jedwabników nie wymaga inwestowania środków w powstawanie nowych budynków, z powodzeniem można zaadaptować dotychczas nieużywane pomieszczenia
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na terenie gospodarstwa. Istotnym jest, aby istniała możliwość wyposażenia wychowalni w klimatyzator z funkcją grzania i chłodzenia oraz nawilżacz powietrza.
Ponadto należy zapewnić termometr oraz wilgotnościomierz w celu monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Istotnym aspektem jest także przestrzeganie podstawowych zasad higienicznych i dbanie o czystość w wychowalni, ponieważ gąsienice jedwabników są podatne na choroby. Regularne
sprzątanie poprzez usuwanie niezjedzonych resztek liści oraz odchodów ogranicza możliwość rozwoju patogenów, zapobiegając w ten sposób rozwojowi chorób,
które mogłyby zagrażać hodowanej populacji owadów. Do utrzymania w czystości półek hodowlanych stosuje się tzw. zdejmniki – siatki o różnej średnicy oczek
dla poszczególnych stadiów larwalnych, które umożliwiają przechodzenie przez
nie gąsienicom. W ten sposób odchody i niezjedzone resztki liści pozostają pod
zdejmnikiem i mogą zostać w bezpieczny sposób usunięte oraz wykorzystane jako
w pełni organiczny nawóz (Grześkowiak i Łochyńska, 2021). Dotychczas przeprowadzone badania wskazują na zawartość w odchodach cennych mikro- i makroelementów przyswajalnych dla roślin – N, P2O5, K2O, CaO, MgO, Cu, Mn, Zn.
Ponadto badania z wykorzystaniem odchodów jedwabnika w nawożeniu upraw
roślin wykazały wpływ na zwiększenie przyswajalności składników odżywczych
oraz materii organicznej w glebie, co przełożyło się na poprawę urodzajności gleby, a w konsekwencji wzrost plonów (Łochyńska i Frankowski, 2019). Etap oprzędzania wymaga zaopatrzenia hodowanej populacji w oprzędniki – drewniane
konstrukcje umożliwiające gąsienicom zawijanie oprzędów o regularnych kształtach i ułatwiające zbiór kokonów. Niegdyś w roli oprzędników używano gałązek
drzew. Po zbiorze kokonów, w przypadku chęci ich użytkowania na cele tekstylne
i rękodzielnicze, należy poddać je zamarzaniu poprzez wysuszenie w temperaturze 70ºC. Jeżeli hodowcy zależy na pozyskaniu materiału grenarskiego na kolejny
sezon hodowlany, powinien dopuścić do swobodnego krzyżowania się motyli po
wyjściu z kokonów, a następnie przechowania greny w odpowiednich warunkach
do kolejnego sezonu hodowlanego (Kopański, 1955). Niezmiernie istotnym jest,
aby przed rozpoczęciem chowu jedwabników zaopatrzyć swoje gospodarstwo
w odpowiednią ilość morwy, tak aby zapewnić optymalną ilość pożywienia dla
gąsienic jedwabników. Z uwagi na możliwość użytkowania morwy na cele związane z chowem jedwabników, po upływie 4 lat od nasadzeń, należy odpowiednio
wcześniej podjąć działania mające na celu chów jedwabników w gospodarstwie.
Ze względu na intensywny wzrost gąsienic jedwabników od zaledwie 3 mm do
10 cm osiągane w miesiąc, należy zapewnić im odpowiednią ilość liści morwy
(Łochyńska, 2018). Prognozuje się, że do wychowu gąsienic z 10 gram greny niezbędne jest dostarczenie 340 kg liści (Łochyńska, 2016) (tabela 1).
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Tabela 1
Zalecenia w zakresie chowu jedwabników z 10 gram greny (jajeczek)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Łochyńska, 2016.

3.2. Jedwabniki i morwa biała w gospodarstwie agroturystycznym możliwości wykorzystania
Zwierzęta od tysiącleci towarzyszą człowiekowi a relacje człowiek-zwierzę zmieniały się na przestrzeni dziejów. Początkowo wykorzystywane jako źródło pożywienia oraz siła pociągowa, z czasem stały się nieodzownymi towarzyszami człowieka, wpływającymi na poprawę komfortu życia a nawet zdrowia (animaloterapia). Zwierzęta chowane są w gospodarstwach agroturystycznych głównie w celu
pozyskiwania pożywienia – jaj, mięsa, wełny, miodu, mleka (Socha i Kołodziejczyk, 2021). Gospodarstwa agroturystyczne użytkują zwierzęta także do celów
edukacyjnych i terapeutycznych – apiterapia, dogoterapia, hipoterapia (Sikora,
2016). Wzbogacenie oferty gospodarstwa agroturystycznego o chów jedwabników jest szansą na propagowanie jedwabnictwa, bardzo popularnego w Polsce
w latach 60. i 70. ubiegłego wieku (Kopański, 1955). Ponadto jedwabnictwo może
stać się skutecznym narzędziem wpływającym na zwiększenie atrakcyjności gospodarstwa, co w konsekwencji przełoży się na wzrost dochodów. Rozwój jedwabnictwa w gospodarstwie agroturystycznym jest szansą na interesujące spędzenie
czasu w gospodarstwie i wzrost jego atrakcyjności wśród potencjalnych turystów.
Liczne badania wskazują kryteria wyboru gospodarstwa przez gości odwiedzją-
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cych gospodarstwa agroturystyczne, jednym z istotnych jest obecność zwierząt
i możliwość ich obserwacji oraz uzyskiwania informacji dotyczących ich biologii
i behawioru (Kuźnicka i in., 2015; Zawadka, 2019). Gospodarstwo agroturystyczne
przez cały czas trwania chowu jedwabników może oferować gościom możliwość
codziennego uczestnictwa w pracach hodowlanych oraz organizacji pokazów czy
warsztatów prezentując cykl życiowy owada i metody przetwórstwa kokonów oraz
pozyskiwania jedwabiu. Niewątpliwie chów jedwabników dostarcza rolnikom cennego surowca w postaci kokonów, które w zależności od rasy mogą przybierać różnorodne zabarwienie od białego przez żółte aż po seledynowe (Grześkowiak i Łochyńska, 2021). Kokony mogą zostać wykorzystane zarówno do pokazów przedstawiających proces ich rozwijania i tkania, jak i prac rękodzielniczych do tworzenia
ozdób czy biżuterii (Vathsala, 1997) (rysunek 2).
Rysunek 2
Przykłady wykorzystania kokonów w rękodzielnictwie

Źródło: J. Grześkowiak.

Innym ze sposobów wykorzystania kokonów w gospodarstwie jest ich barwienie naturalnymi barwnikami pozyskiwanymi z roślin barwierskich. Wzbogacenie
oferty gospodarstwa agroturystycznego o ogródek roślin barwierskich wydaje się
być dobrym pomysłem, nie tylko ze względu na walory estetyczne tych roślin,
ale także możliwość ich wykorzystania przy organizacji różnorodnych warsztatów
poświęconych dawnym metodom barwienia tkanin z wykorzystaniem naturalnych roślinnych barwników. Do najbardziej znanych roślin barwierskich należą
m.in.: aksamitka rozpierzchła, marzanna barwierska, nagietek lekarski, krokosz
barwierski, rumian barwierski (Schmidt-Przewoźna, 2009). Kokony bardzo dobrze przyjmują naturalne barwniki roślinne, a barwienie z ich wykorzystaniem
zapewnia wieloletnią trwałość w utrzymaniu kolorów. Warsztaty rękodzielnicze
związane z wykorzystaniem kokonów, roślin barwierskich oraz malowania na
jedwabiu mogą stanowić atrakcję nie tylko dla turystów przebywających w go-
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spodarstwie agroturystycznym, ale także być ofertą adresowaną do zorganizowanych grup szkolnych odwiedzających gospodarstwo poza sezonem turystycznym.
Dla dzieci i młodzieży będzie to niepowtarzalna okazja do poznania tradycyjnych
metod barwienia, a także zapoznania się z mniej znanymi owadami użytkowymi,
którym zawdzięczamy najbardziej szlachetną spośród tkanin - jedwab. Oferta zajęć edukacyjnych i warsztatowych ma istotne znaczenie stanowiąc źródło dodatkowych dochodów dla gospodarstwa agroturystycznego z uwagi na przyjmowanie grup bez konieczności zapewnienia noclegu i wyżywienia (Woś i Bień, 2013).
Jednym z aspektów działalności gospodarstw agroturystycznych jest funkcja edukacyjna, która umożliwia poznanie gatunków zwierząt, często poprzez aktywne
uczestnictwo w codziennej pielęgnacji i opiece nad zwierzętami (Sammel, 2010).
Z punktu widzenia właściciela gospodarstwa agroturystycznego, który zdecyduje
się na poszerzenie swojej oferty o jedwabnictwo, będzie to nie tylko innowacja, ale
także możliwość zdobycia przez turystów nowych doświadczeń. Badania wskazują,
że turyści odwiedzający gospodarstwa agroturystyczne, dla których istotnym
czynnikiem przy wyborze agroturystyki jest obecność zwierząt, zwracają także
uwagę na gatunki oraz rodzime rasy (Kacprzak i Kawalec, 2020). Dla turystów rodzime rasy stanowią szansę na bezpośrednie poznanie ras zwierząt, które zostały
wyselekcjonowane w Polsce i są charakterystyczne dla kraju (Kopyra i Niedziółka,
2019). Polska posiada 18 unikatowych w skali światowej ras jedwabników wyselekcjonowanych w Polsce w XX. wieku (Grześkowiak i Łochyńska, 2021).
Użytkowanie w gospodarstwie jedwabników jest dla turystów szansą na obserwowanie cyklu rozwojowego owadów oraz zrozumienie roli jedwabników w życiu
człowieka uwzględniając także aspekt kulturowy jedwabnictwa. Chów jedwabników w gospodarstwie agroturystycznym jest przykładem silnego związku owadów
z człowiekiem, który trwa od tysięcy lat i zgodnie z danymi źródłowymi wskazuje
na najstarszą świadomą hodowlę owadów przez człowieka (Dziedzicka, 1993).
Z chowem jedwabników nierozerwalnie związana jest uprawa morwy, której liście stanowią źródło pożywienia dla gąsienic jedwabników. Morwa, z uwagi na niskie wymagania glebowe może być z powodzeniem nasadzana na terenach zdegradowanych czy niewykorzystywanych pod uprawy. Dobrze sprawdza się także jako
roślina do tworzenia żywopłotu (Łochyńska, 2018). Morwa biała w gospodarstwie
agroturystycznym może być z powodzeniem wykorzystywana do wzbogacenia
oferty kulinarnej z uwagi na zawartość cennych substancji w tym DNJ obniżającego
poziom cukru we krwi, a także kwercetyny i rutyny oraz mikro- i makroelementów i witamin. Znaczenie prozdrowotne mają nie tylko liście, ale także owoce, które z powodzeniem można wykorzystywać w przetwórstwie do produkcji dżemów,
konfitur, nalewek oraz jako zdrową przekąskę będącą alternatywą dla słodyczy,
co wpływa na kształtowanie postaw prozdrowotnych (Grześkowiak i Łochyńska,

Jedwabnictwo jako sposób na zwiększenie atrakcyjności oferty gospodarstw ...

93

2017). Przetwory z morwy mogą być nie tylko smacznym dodatkiem do codziennych posiłków serwowanych turystom, ale także stanowić produkt na sprzedaż
generując dodatkowe dochody dla gospodarstwa. Dane literaturowe wskazują,
że gospodarstwa agroturystyczne powstają w regionach o glebach niższej jakości
(Krzyżanowska, 2006). Niskie wymagania glebowe morwy i możliwość jej nasadzania na terenach nieużytkowanych pod uprawy sprawiają, że surowce pozyskiwane
z morwy są w pełni organiczne i mogą być z powodzeniem prowadzone na glebach niższej jakości. Morwa biała jest także rośliną energetyczną, z uwagi na szybkie
roczne przyrosty pędów oraz wysoką wartość energetyczną – 17,9 MJ/kg może być
wykorzystywana jako opał w postaci brykietu lub pelletu. Ponadto dostarcza od 14
do 17 ton biomasy z hektara (Frankowski i in., 2021).
Tabela 2
Analiza SWOT dotycząca rozwoju jedwabnictwa
w gospodarstwach agroturystycznych

mocne strony







szanse




popyt na produkty ekologiczne;
rosnące zainteresowanie produktami z gospodarstw ekologicznych;
wzrost dochodów przez rozbudowę oferty edukacyjnej;




słabe strony



krótki cykl rozwojowy jedwabnika morwowego;
niskie wymagania glebowe
morwy;
możliwość zagospodarowania/
przetworzenia wszystkich odpadów pohodowlanych;
możliwość uczestnictwa przez
turystów w pracach hodowlanych;
poszerzenie oferty edukacyjnej
gospodarstwa agroturystycznego;
niekonwencjonalny, unikatowy
gatunek owada;






zagrożenia






jeden cykl hodowlany w ciągu roku
– ograniczona dostępność surowca;
konieczność dostosowania pomieszczeń na cele hodowlane;
mała liczba ekspertów z zakresu
jedwabnictwa, brak doświadczenia
w chowie jedwabników u potencjalnych hodowców;
niski stopień mechanizacji procesu
hodowlanego;
możliwość użytkowania morwy po
kilku latach od nasadzenia;

podatność jedwabników na choroby;
brak akceptacji dla chowu jedwabników i produktów zawierających
naturalny jedwab przez wegan;
sezonowość chowu jedwabników;
brak istniejących nasadzeń morwy
w gospodarstwach agroturystycznych;

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Łochyńska, 2016 oraz Grześkowiak
i Łochyńska, 2021.
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Pomimo wielu korzyści płynących z rozwoju jedwabnictwa w gospodarstwie
agroturystycznym, należy pamiętać także o przeszkodach, na które może napotkać
właściciel gospodarstwa. Współcześnie w Polsce chów jedwabników jest niszowym
kierunkiem. Z jednej strony może to być ogromna szansa dla gospodarstwa agroturystycznego z uwagi na unikatowy gatunek zwierzęcia a z drugiej wymaga od
rolnika pozyskania zarówno wiedzy, jak i doświadczenia w chowie jedwabników.
Ponadto warunki klimatyczno-glebowe w Polsce umożliwiają wyprowadzenie jednego cyklu hodowlanego w ciągu roku, co ogranicza ilość pozyskiwanych surowców. Wśród potencjalnych hodowców duże wątpliwości wzbudza fakt użytkowania
morwy dopiero po kilku latach od nasadzenia (Grześkowiak i Łochyńska, 2021).
Jednakże możliwość wielokierunkowego wykorzystania surowców jedwabniczych
oraz morwy sprawia, że jest to kierunek, który może nie tylko w znaczącym stopniu
poprawić atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego, ale także przyczynić się do
generowania dodatkowych dochodów dla rolnika.

4. Podsumowanie
Obecność zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych wpływa na wzrost ich
atrakcyjności wśród turystów. Odwiedzający gospodarstwa agroturystyczne cenią
występowanie zwierząt za walory edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne oraz estetyczne (Jaszewska i Minta, 2017). Turyści za zaletę uważają także możliwość czynnego udziału w pracach hodowlanych – bezpośrednich obserwacji oraz karmienia.
Z uwagi na rosnące tempo życia w miastach, ludzie poszukują w odpoczynku na
wsi ciszy, spokoju oraz możliwości obcowania z naturą (Uglis i Krysińska, 2012).
Do najczęściej wymienianych korzyści płynących z kontaktu ze zwierzętami należy podnoszenie wrażliwości oraz nauka odpowiedzialności (Kacprzak i Kawalec,
2020). Użytkowanie zwierząt, w tym owadów, w gospodarstwie agroturystycznym
wpływa na wzrost atrakcyjności tych gospodarstw w porównaniu z gospodarstwami agroturystycznymi pozbawionymi zwierząt (Kuźnicka i in., 2015).
Do najczęściej spotykanych owadów w gospodarstwach agroturystycznych
należą pszczoły miodne. Dla odwiedzających, pasieki są atrakcyjnym elementem
gospodarstwa wpływającym na zwiększenie grona turystów (Woś i Bień, 2013).
Jednocześnie należy uwzględnić obawy turystów wynikające z możliwości użądlenia oraz mylne utożsamianie pszczół z groźnymi dla człowieka owadami takimi jak szerszenie czy osy (Jaszewska i Minta, 2017). Wzbogacenie oferty gospodarstwa agroturystycznego o chów jedwabników i uprawę morwy białej stanowi
możliwość zwiększenia konkurencyjności gospodarstwa o współcześnie unikatowe, choć niegdyś popularne zwierzęta. Chów jedwabników jest niepowtarzalną
okazją do pokazania ich roli w życiu człowieka i rozwoju, który dokonał się dzięki
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jedwabiowi będącemu wytworem pracy jedwabników. Krótki cykl hodowlany oraz
przejrzyste zasady prowadzenia chowu owadów stanowią dodatkowe atuty. Ponadto
możliwość wielokierunkowego zagospodarowania surowców pozyskiwanych z chowu jedwabników zarówno jako pełnowartościowych produktów, jak i bazę do organizowania kreatywnych zajęć i warsztatów, przemawia za możliwością użytkowania
jedwabników w gospodarstwach agroturystycznych. Chów jedwabników zapewnia
odwiedzającym bezpośredni kontakt ze zwierzętami oraz możliwość uczestniczenia
w procesie hodowlanym – karmienie, zbieranie oprzędów, rozwijanie kokonów, co
dla wielu turystów stanowi duży walor i często czynnik decydujący o wyborze danego miejsca na spędzenie wolnego czasu. Pisząc o chowie jedwabników nie należy
zapominać o uprawie morwy białej będącej rośliną żywicielską tych owadów, której
zarówno liście, jak i owoce mogą być z powodzeniem wykorzystywane do produkcji
pełnowartościowych przetworów – dżemów, herbat, syropów oraz nalewek, które
mogą stanowić dla turystów pamiątkę z pobytu w gospodarstwie agroturystycznym.
Jedwabnictwo, ze względu na wielokierunkowość może być nie tylko elementem
zwiększającym atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego, ale także stanowić
dodatkowe źródło dochodów zarówno z produktów pochodzenia zwierzęcego, jak
i pełnowartościowych produktów na bazie morwy białej.
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tural profession to defend the interests of agriculture and to take measures to promote
19 lutego 1981 r. w Rzeszowie podpisano porozumienie między strajkującymi rolnikami a władzami PRL;
agriculture. dzień
później podobne podpisano w Ustrzykach Dolnych.
1

Keywords: chamber organization, chamber members, chamber property
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JEL Classification: N9

1. Wstęp
Zapoczątkowany proces uwłaszczenia chłopów, który zakończył wielowiekowe
zacofanie feudalne, przyczynił się do niebywałego wzrostu rolnictwa. U podstaw
tych zmian - obok nadania ziemi na własność – była oddolna aktywność chłopów.
Z ich inicjatywy zaczęły powstawać różnego rodzaju stowarzyszenia, związki,
zrzeszenia czy spółdzielnie. Kolejnym krokiem było powierzenie chłopom przed-
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stawicielstwa i obrony interesów rolnictwa w postaci samorządu gospodarczego.
Idea ta przybrała formę aktu prawnego w postaci ustawy o izbach rolniczych,
która ogłoszona została dnia 30 czerwca 1894 r. w Prusach. W oparciu o tę ustawę przez 10 lat (1918-1928) funkcjonowały trzy izby rolnicze w Polsce okresu
międzywojennego. Sposób funkcjonowania izb rolniczych z odległego czasu ma
walor poznawczy, pozwala bowiem na przeniesienie niektórych rozwiązań z ówczesnych czasów do dzisiejszej rzeczywistości, mimo zmiany otoczenia rolniczego. Regulacje prawne były proste, krótkie, jednoznaczne i w zasadzie niezmienne
w ciągu dłuższego okresu czasu. Liczba instytucji była ograniczona, bowiem obok
izb rolniczych funkcjonowały urzędy ziemskie, odpowiedzialne za reformy rolne
i przebudowę ustroju rolnego. Duży zakres wsparcia był udzielany przez liczne
stowarzyszenia i rolnicze związki branżowe.

2. Charakterystyka Pomorza w okresie międzywojennym
Historycznie biorąc, województwo pomorskie stanowiło część ziem określanych
mianem Pomorza Gdańskiego lub Prus Królewskich. W wyniku Traktatu Wersalskiego określono granice państwa na Pomorzu, wydzielając Wolne Miasto
Gdańsk. W okresie międzywojennym woj. pomorskie obejmowało powierzchnię
16,4 tys. km², co stanowiło 4,2% powierzchni Polski. W 1921 r. było 20 powiatów, w tym 3 powiaty grodzkie, 35 miast oraz 2028 gmin wiejskich i obszarów
dworskich. W 1937 r. województwo pomorskie pomniejszono o powiat działdowski, który przyłączono do województwa warszawskiego. W 1938 r. do województwa przyłączono 8 powiatów, w tym 4 powiaty z województwa poznańskiego
(Bydgoszcz, Inowrocław, Szubin, Żnin) oraz 4 powiaty z województwa warszawskiego (Nieszawa, Lipno, Rypin i Włocławek). Po zmianach administracyjnych
powierzchnia wzrosła do 25,7 tys. km², liczba powiatów do 28 oraz liczba gmin
wiejskich do 2872. W 1921 r. powierzchnia użytków rolnych wynosiła 1054,5 tys.
ha, w tym grunty orne 877,1 tys. ha, łąki 105,5 tys. ha i pastwiska 71,9 tys. ha. Lasy
zajmowały 22,5% powierzchni województwa. Stolicą województwa pomorskiego
był Toruń.

3. Tymczasowa Pomorska Izba Rolnicza
Przed I wojną światową na terenie Pomorza działała Zachodniopruska Izba Rolnicza z siedzibą w Gdańsku (Miklaszewski, 1934). Po podpisaniu Traktatu Wersalskiego (1919) Izba w Gdańsku została rozwiązana, a jej majątek wraz z dokumentami został przekazany prywatnemu Związkowi Zachodniopruskich Rolników w Gdańsku, co stało w sprzeczności z ustaleniami traktatowymi. W związku
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z tym powstająca Pomorska Izba Rolnicza nie uzyskała dostępu do zgromadzonego majątku oraz danych członków i była zmuszona do budowy Izby od podstaw.
W 1920 r. rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej została zorganizowana tymczasowa Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Toruniu (Rozporządzenie, 1920). W rozporządzeniu Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 1920 r. wprowadzono zmiany dotyczące pruskiej ustawy o izbach rolniczych z 1894 r., w oparciu
o którą w pierwszym okresie czasu funkcjonowała izba. Określono, że izby rolnicze wykonują w swoich okręgach nadzór nad hodowcami i związkami hodowców.
W produkcji ziemiopłodów izby decydują o kwalifikacji tych produktów i mogą
powierzyć te czynności związkom producentów rolnych. Izby rolnicze zobowiązano do samodzielnego organizowania niższego szkolnictwa rolniczego oraz wykonywania kontroli nad komunalnymi szkołami rolniczymi. Pierwszym komisarycznym prezydentem Izby został Kazimierz Esden-Tempski.

4. Powstanie i organizacja Pomorskiej Izby Rolniczej
W 1922 r. rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej została utworzona Pomorska Izba Rolnicza, na którą przeszedł majątek tymczasowej Izby (Rozporządzenie, 1922). W rozporządzeniu stwierdzono, że Pomorską Izbę Rolniczą obowiązuje statut nadany dla b. dzielnicy zachodniopruskiej, z określonymi zmianami. Ustalono, że liczba wybranych członków Izby będzie wynosiła 47. Powiaty
wiejskie stanowiły odrębne okręgi wyborcze z wyjątkiem powiatu brodnickiego
i działdowskiego, które razem tworzyły jeden okręg wyborczy. Okres funkcjonowania członków Izby określono na 3 lata, po którym następowała ich wymiana. Wszelkie obwieszczenia Izby powinny być podpisane przez prezydenta Izby
i ogłoszone w „Kłosach” i „Der Landbund”. W przypadku gdyby powyższe czasopisma przestały wychodzić, obwieszczenia powinny być ogłaszane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Pomorska Izba Rolnicza składała się z centrali, która zajmowała się sprawami
administracyjno-gospodarczymi oraz następujących wydziałów (Manthey, 1930):
– wydział rolny;
– wydział ekonomiczno-prawny;
– wydział oświaty rolniczej;
– wydział nasiennictwa,
– wydział ogrodniczy;
– wydział hodowli inwentarza;
– wydział weterynarii;
– wydział rybacki;
– wydział leśny.
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Ogółem Izba zatrudniała 99 osób, w tym 25 w centrali i 74 pracowników fachowych i pomocniczych. Izba była organizatorem 11 niższych szkół rolniczych
(Wawrzyniak, 2002).

5. Rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r. o izbach rolniczych
W rozporządzeniu Prezydenta RP z mocą ustawy z 1928 r. o izbach rolniczych
określono, że „W celu zorganizowania zawodu rolniczego będą tworzone izby rolnicze, działające na podstawie niniejszego rozporządzenia i osobnego dla każdej
izby” (Rozporządzenie, 1928). Pojęcie rolnictwa w rozumieniu rozporządzenia
obejmowało również leśnictwo, ogrodnictwo, hodowlę zwierząt i ryb oraz inne
gałęzie wytwórczości bezpośrednio związane z gospodarstwem rolnym. Okrąg
działalności izby rolniczej obejmuje obszar jednego województwa.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. powierzało izbom rolniczym przedstawicielstwo i obronę interesów rolnictwa. Izby rolnicze uzyskały
odpowiednie kompetencje i pozycję, aby być odpowiedzialnym za realizowanie
polityki rolnej, która zapewniała bezpieczeństwo żywnościowe państwa. Działalność izby była wszechstronna, ponieważ obok podstawowych działów rolnictwa,
takich jak produkcja roślinna i zwierzęca, prowadzono doświadczalnictwo rolnicze, oświatę pozaszkolną czy rachunkowość rolniczą. Do pozostałych ustawowych
zadań izb rolniczych należało przedstawicielstwo i obrona interesów rolnictwa,
działalność w zakresie samodzielnego popierania rolnictwa oraz wykonywanie
czynności powierzonych izbom przez ustawy i rozporządzenia a także współpraca z władzami samorządowymi we wszystkich sprawach dotyczących rolnictwa.
Do samodzielnych zadań izb rolniczych w świetle regulacji z 1928 r. należało
między innymi:
– zakładanie i utrzymywanie szkół rolniczych oraz szerzenie oświaty rolniczej
pozaszkolnej;
– organizowanie doświadczalnictwa we wszystkich gałęziach produkcji rolnej;
– organizowanie wystaw i pokazów rolniczych;
– udzielanie porad i pomocy fachowej w sprawach rolnictwa;
– organizowanie rachunkowości gospodarstw rolnych;
– organizowanie melioracji rolnych;
– organizowanie hodowli, w szczególności kwalifikowanie gospodarskich
zwierząt zarodowych i prowadzenie ksiąg tych zwierząt, wykonywanie kontroli gospodarstw hodowlanych oraz produktów hodowli;
– kwalifikowanie nasion i ziemiopłodów wprowadzanych do obrotu handlowego jako materiał uszlachetniony;
– organizowanie akcji ochrony roślin przed chorobami roślin i szkodnikami
oraz akcji tępienia chwastów;
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– współdziałanie w zaspakajaniu potrzeb rolnictwa w zakresie nawozów
sztucznych, nasion, pasz, maszyn rolniczych, inwentarza żywego i innych
środków produkcji;
– organizowanie lecznictwa zwierząt domowych;
– organizowanie gospodarstw leśnych w lasach niestanowiących własności
Państwa oraz zalesienie nieużytków;
– organizowanie ochrony rolnictwa przed klęskami elementarnymi oraz pomocy dla gospodarstw przez klęski nawiedzione;
– badanie opłacalności poszczególnych gałęzi produkcji rolnej i określanie
istotnych kosztów produkcji;
– współdziałanie w zaspakajaniu potrzeb rolnictwa w zakresie kredytu;
– współdziałanie w sprawie organizacji zbytu produktów rolnych oraz przy
ustalaniu cen tych produktów, w szczególności na giełdach i targach;
– zbieranie danych statystycznych dotyczących rolnictwa;
– opieka nad gospodarstwami, powstałymi z przebudowy ustroju rolnego;
– współdziałanie w organizowaniu ubezpieczeń w rolnictwie;
– opieka nad spółkami wodnymi, pastwiskowymi i leśnymi.
Dochód izby składał się z:
– opłat za świadczenia i usługi, pobierane od rolników przez izbę;
– dochodów z własnego majątku izby;
– opłat ustanowionych na rzecz izby na mocy obowiązujących ustaw;
– zasiłków rządowych, samorządowych lub innych.
W rozporządzeniu Prezydenta RP z 1928 r. wskazano, ze istniejące na obszarze
województwa pomorskiego (poznańskiego i śląskiego) izba rolnicza otrzyma nowy
statut, nie później niż przed upływem jednego roku. Natomiast przed upływem
6 miesięcy Izba przedstawi Ministrowi Rolnictwa projekt nowego statutu. Nadanie
Pomorskiej Izbie Rolniczej nowego statutu przez Ministra Rolnictwa spowodowało
przyjęcie nowej organizacji biura izby i jej poszczególnych wydziałów.

6. Nowelizacja rozporządzenia Prezydenta RP z 1932 r. o izbach
rolniczych
W znowelizowanym rozporządzeniu Prezydenta RP z 1932 r. o izbach rolniczych
wskazano, że izby rolnicze przy wypełnianiu swych zadań w zakresie samodzielnego popierania rolnictwa opierają swoją działalność na dobrowolnych organizacjach rolniczych, przede wszystkim zaś na powiatowych organizacjach ogólnorolniczych (Rozporządzenie, 1932). W związku z tym izby rolnicze współdziałają
w zawodowym organizowaniu się społeczeństwa rolniczego, popierają społeczne
organizacje rolnicze, a więc wszelkiego rodzaju związki, zrzeszenia i spółdzielnie,
mające na celu rozwój rolnictwa. Izby mogą organizacjom tym powierzyć prowa-
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dzenie poszczególnych prac z własnego zakresu działania i udzielać im zasiłków
pieniężnych, łącznie z kontrolą ich użytkowania.
Dochody izby rolniczej w świetle regulacji z 1932 r. składały się z:
– 3% udziału w ogólnej kwocie państwowego podatku gruntownego, pobranego w obrębie izby;
– 50% kwot uzyskanych w okręgu izby na podstawie przepisów obowiązujących o finansach komunalnych, wynikających z obciążeń gruntów dodatkiem
samorządowym do państwowego podatku gruntowego na rzecz samorządu
wojewódzkiego;
– opłat ustanowionych na rzecz izby na mocy obowiązujących ustaw;
– opłat za świadczenia i usługi pobieranych od rolników przez izbę;
– zasiłków rządowych, samorządowych lub innych.

7. Zakończenie
Cechą charakterystyczną samorządu rolniczego było, że do czasu ukazania się
rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o izbach rolniczych, na terenie Polski
międzywojennej funkcjonowały tylko trzy izby rolnicze - na terenie woj. pomorskiego, poznańskiego i śląskiego. Najkorzystniejszą sytuację miała Poznańska Izba
Rolnicza, która przejęła wszystkie zasoby i cały majątek niemieckiej izby, wymieniając jedynie personel. Natomiast z przypadku Pomorza i Śląska zręby izby musiały być budowane od podstaw.
Po ukazaniu się rozporządzenia z 1928 r. zdołano powołać 13 izb rolniczych na
stan 17 istniejących województw. Nie zdołano zorganizować izby na wschodnich
rubieżach kraju, w tym w woj. stanisławowskim, wołyńskim i nowogródzkim.
Województwo stołeczne Warszawa funkcjonowało obok województwa warszawskiego.
W świetle rozporządzeniem Prezydenta RP z 1928 r. o izbach rolniczych, powierzano izbom rolniczym przedstawicielstwo i obronę interesów rolnictwa. Izby
rolnicze uzyskały odpowiednie kompetencje i pozycję, aby być odpowiedzialnym
za realizowanie polityki rolnej, która zapewniała bezpieczeństwo żywnościowe
kraju. Zakres działania izb rolniczych był bardzo szeroki, otrzymały one bowiem
uprawnienia zakresu administracji publicznej. Wykonywały czynności powierzone izbom poprzez ustawy i rozporządzenia dotyczące rolnictwa oraz podejmowały współpracę z władzami samorządowymi w sprawach rolnictwa.
Działalność izby była wszechstronna, ponieważ obok podstawowych działów rolnictwa, takich jak produkcja roślinna i zwierzęca, prowadziły ponadto
doświadczalnictwo rolnicze, oświatę szkolną pozaszkolną (przysposobienie rolnicze), rachunkowość rolniczą, leśnictwo i porady prawne. Izby upowszechniały
postęp w rolnictwie, poprzez comiesięczne pogadanki i szkolenia, organizowały
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wycieczki, wystawy i pokazy rolnicze. Podjęły trud organizowania hodowli zwierząt zarodowych, w tym kwalifikowały gospodarskie zwierzęta zarodowe i prowadziły księgi tych zwierząt.
Współczesna ustawa o izbach pozbawiona jest wszystkich atrybutów jakie
miały izby w okresie międzywojennym, ponieważ ówczesne wydziały (działy)
uzyskały statut samodzielnych jednostek organizacyjno-prawnych, które podlegają pod resort rolnictwa.
Obecnie izby rolnicze mogą sporządzać analizy, wstępować do organów rządowych i samorządowych, podejmować działania, współdziałać z jednostkami,
promować i rozwijać, ale za tymi hasłami nie kryją się odpowiednie kompetencje
i uprawnienia, które by z izb rolniczych uczyniły autentyczny podmiot samorządu
rolniczego.
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„Programy komputerowe i aplikacje mobilne w praktyce rolniczej”
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
Poznań 2021.
Cyfryzacja usług i nowe narzędzia informatyczne wprowadzane na rynek w znaczący sposób zmieniają funkcjonowanie społeczeństwa. Zmiany te widoczne są
także w odniesieniu do rolnictwa. Rolnik korzysta z dostępnych rozwiązań cyfrowych, choćby analizując ceny na produkty rolne, składając wniosek np. do ARiMR
czy urzędu gminy, bądź analizując efekty produkcyjne we własnym gospodarstwie
rolnym. Korzystanie z programów komputerowych czy aplikacji mobilnych pozwala na lepszą organizację pracy w gospodarstwie poprzez oszczędność czasu
w prowadzeniu wymaganej dokumentacji. Pomaga również w podejmowaniu decyzji dotyczących stosowania nawozów czy środków ochrony roślin. Przynosi rolnikom wymierne korzyści, jak zwiększenie efektywności ekonomicznej produkcji
poprzez lepsze wykorzystanie potencjału, precyzyjne wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz precyzyjne żywienie i monitoring stada. Opracowanie zawiera
opis funkcjonalności wybranych programów komputerowych i aplikacji mobilnych wraz z oceną użytkowników i praktycznymi wskazówkami ich zastosowania
w gospodarstwach rolnych.

„Nawadnianie roślin”
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
Poznań 2021.
Nawadnianie roślin staje się coraz bardziej popularne w gospodarstwach rolnych.
Rolnicy w obliczu suszy, która z roku na rok jest większa – zmagają się z tym problemem. Dzięki nawadnianiu roślin, plony płodów rolnych są relatywnie większe.
Ważnymi aspektami w nawadnianiu upraw jest agrotechnika, hydrologia oraz
systemy nawadniające. Do budowy instalacji nawodnieniowej można skorzystać
z dofinansowania, dostępne jest dofinansowanie m.in. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z programu Modernizacja gospodarstw
– obszar D oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ) z programu priorytetowego „Moja Woda”. Niniejsze opracowanie podejmuje tematykę nawadniania roślin oraz praktyczne wykorzystanie instalacji nawodnieniowej
w różnych uprawach rolnych.
Pełne teksty publikacji dostępne są na stronie: www.cdr.gov.pl
w zakładce Najnowsze publikacje.
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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

