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OCENA JAKOŚCIOWA NASION RÓŻNYCH ODMIAN DYNI OLEISTEJ 

 
QUALITY ASSESSMENT OF SEEDS OF DIFFERENT OIL PUMPKIN 

VARIETIES 

 

 
Streszczenie 

 

 

Dynia należy do rodziny dyniowatych i obejmuje około 20 gatunków. Na skalę 

przemysłową wykorzystuje się głównie dwa gatunki dyni: olbrzymią (Cucurbita maxima 

Duchesne) oraz oleistą (Cucurbita pepo var. oleifera). W ostatnich latach coraz częściej uprawia 

się różne odmiany dyni oleistej, której cechą szczególną jest brak łupiny otaczającej nasiona i 

zwiększona zawartość tłuszczu. W niektórych cieplejszych rejonach Austrii i Słowenii a ostatnio 

w Polsce uzupełnieniem produkcji w wielu gospodarstwach jest uprawa dyni oleistej (Cucurbita 

pepo var. oleifera) będącej odmianą botaniczną dyni zwyczajnej. Celem pracy była ocena 

towaroznawcza nasion dwunastu odmian dyni uprawianej na polu doświadczalnym firmy 

„Szarłat” w Łomży. Badano podstawowy skład chemiczny nasion. Określono ilość tłuszczu, 

białka, pektyn, soli mineralnych, błonnika.  

Słowa kluczowe: dynia, nasiona, skład chemiczny 

 

Summary 

 
The pumpkin belongs to the family of cucurbits and includes about 20 species. Two 
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species of pumpkins are used on an industrial scale: the giant pumpkin (Cucurbita 

maximaDuchesne) and the oily pumpkin (Cucurbita pepo var. oleifera). In recent years, various 

types of pumpkin have been grown more and more frequently, a particular feature of which is the 

lack of husk surrounding the seeds and the increased fat content. In some warmer regions of 

Austria and Slovenia, and more recently in Poland, the cultivation of oil pumpkin (Cucurbita pepo 

var. oleifera), which is a botanical variety of pumpkin, complements the production on many 

farms. The aim of the study was to evaluate the commercial assessment of seeds of twelve varieties 

of pumpkin grown in the experimental field of "Szarłat" company in Łomża. The basic chemical 

composition of seeds was studied. The amount of fat, proteins, pectins, mineral salts, fiber was 

determined. 

Key words: pumpkin oil, seeds, chemical composition 

 
Wstęp 

 

 

Dynia należy do rodziny dyniowatych i obejmuje około 20 gatunków. Rodzina 

dyniowatych to przede wszystkim rośliny jednoroczne. Ojczyzną dyni są regiony Ameryki 

Północnej oraz Ameryki Środkowej [Niewiadomski 1984]. Należy ona do najstarszych 

uprawianych roślin na Ziemi. W ostatnich latach w Polsce, na skalę przemysłową, uprawia się 

dynię oleistą (Cucurbita pepo var. Oleifera), której cechą szczególną jest brak łupiny otaczającej 

nasiona oraz wysoka zawartość tłuszczu. Przyjmuje się, że owoc dyni zawiera 60 - 90 g nasion. 

Do uzyskania 1-go litra oleju potrzeba od 2,5do 3,0 kg nasion. Uprawa dyni jest przedsięwzięciem 

ekonomicznym, ponieważ z hektara uprawy można uzyskać około 7-8 tysięcy sztuk dyń, z których 

można wytłoczyć średnio ok. 180 l oleju. 

Nasiona dyni są naturalnym bogactwem witamin i składników mineralnych, źródłem 

witamin A, C, PP oraz z grupy B, mikro i makroelementów, takich jak fosfor, wapń, żelazo, 

magnez, selen i potas [Niewczas, Mitek 2010]. Nasiona dyni zawierają głównie wodę, tłuszcz 

oraz duże ilości białka, cukrów oraz błonnika i pektyn. Ze względu na wartościowy skład 

odżywczy i szerokie zastosowanie zdrowotne nasiona dyni stanowią surowiec, przetwarzany nie 

tylko w gospodarstwach domach, ale i w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i 

kosmetologicznym. Z nasion dyni produkowany jest olej, który zawiera wiele substancji o 

korzystnym wpływie na zdrowie. Charakterystyczne dla oleju z nasion dyni jest orzechowy smak 

i zapach oraz ciemnozielono-brązowy kolor. Zawarte w pestkach tłuszcze zaliczane są do 

pełnowartościowych olei roślinnych, 80% zawartych w nich kwasów tłuszczowych jest kwasami 

nienasyconymi, z czego 56-60% stanowią kwasy wielonienasycone. Ze względu na korzystną 
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proporcję kwasów tłuszczowych olej z nasion jest lekkostrawny [Rutkowska 2007]. Olej ma wiele 

walorów zdrowotnych ze względu na swój skład chemiczny. Zawiera nie tylko nienasycone 

kwasy tłuszczowe, ale również witaminy z grupy B, witaminy E, C i D. Jest bogaty w mikro- i 

makroelementy takie jak potas, selen, cynk. Zawiera karoten, który ma właściwości 

przeciwutleniające [Wroniak i in. 2006]. W jego składzie są także fitosterole, które działają 

przeciwnowotworowo i posiadają właściwości przeciwzakrzepowe [Nawrot 2009]. Olej z nasion 

dyni ma lecznicze właściwości dzięki występowaniu w nim: cucurbita-sterol (stosowany jest jako 

środek przeciwpasożytniczy np. tasiemiec); fitosterole – stosuje się go jako środek leczniczy przy 

wczesnym stadium przerostu prostaty [Dadej, Jędrzejczak-Dadej 2008] i chorobach pęcherza oraz 

dróg moczowych. Fitosterole pobudzają funkcje gruczołu krokowego zapobiegając chorobom 

prostaty [Nawrot 2009]; cytrulina – jest aminokwasem biorącym udział podczas odbudowy 

amoniaku, katalizuje tworzenie się substancji moczowych; skwalen – jest trójterpenowym 

węglowodorem, jest cennym składnikiem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu ludzkiego, np. reguluje gospodarkę cholesterolu we krwi, ma właściwości 

odtruwające, wzmacnia skórę i ochrania ją przed szkodliwym działaniem czynników 

powodujących starzenie się (promieniowanie ultrafioletowe), reguluje gospodarkę hormonalną, 

bierze udział w tworzeniu hormonów płciowych i kwasów żółciowych. Olej z dyni zawiera 

również duże ilości witamin E i B. 

Celem pracy była ocena jakościowa nasion wybranych odmian dyni i ustalenie, która z 

badanych odmian jest najlepszym surowcem do produkcji oleju dyniowego.  

 

Cel, przedmiot i metoda badań 

 

Materiał badawczy 

Przedmiotem badań były nasiona pozyskane z dwunastu różnych odmian i rodów dyni, 

uprawianych na polu doświadczalnym firmy „Szarłat” w Łomży. 

Za nadające się do analiz uznano pestki zdrowe, o odpowiednim kształcie i zabarwieniu, 

wydobyte z dyń w pełni dojrzałych. Po zbiorze materiał był przechowywany w temperaturze 

zamrażalniczej -20 °C. Przed wykonaniem analiz materiał rozmrażano, a następnie poddawano 

rozdrobnieniu.  

Przygotowanie surowca do badań 

Surowiec użyty do badań został wypestkowany z poszczególnych odmian dyni i poddany 

oczyszczaniu. Oczyszczone nasiona rozdrobniono za pomocą blendera (Braun) do wielkości ok. 
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3mm. Pestki pochodzące z odmiany łupinowej nie były pozbawione łupiny, ale były rozdrabniane 

w całości. 

Metody analityczne: 

W badanych próbach oznaczano zawartość: wody metodą suszarkową wg normy [PN-EN 

12145:2001], azotu ogólnego metodą Kjeldahla [PN-A-04018:1975/Az3:2002], stosując 

przelicznik 5,70 do obliczenia zawartości białka, tłuszczu surowego metodą Soxhleta [PN-EN 

ISO 659:1999], tłuszczu całkowitego metodą Folcha [Folch i in. 1957], pektyn metodą Morrisa 

[Pijanowski i in. 1973], związków mineralnych w postaci popiołu [PN-A-75101-

08:1990/Az1:2002]. Ponadto oznaczano błonnik pokarmowy, frakcje nierozpuszczalne i 

rozpuszczalne wg procedury opisanej w Approved methods of the American Association of 

Cereal Chemists (AACC, 2000) i normie branżowej (BN-86 8130-02 Wyroby przemysłu 

spożywczego. Koncentraty spożywcze. Oznaczanie zawartości spożywczego błonnika 

pokarmowego). 

Wszystkie oznaczenia wykonano w trzech równoległych powtórzeniach, a uzyskane 

wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą oprogramowania Statistica 12.0 PL (StatSoft 

Inc., Kraków, Polska). W celu wskazania istotności różnic między próbkami zastosowano 

jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA) z testem Duncana na poziomie istotności p≤0,05. 

 

Wyniki badań i dyskusja 

 
W pracy badano dwanaście odmian i rodów dyni, wśród których jedenaście odmian i 

rodów było bez łupinowych, a jedna odmiana, posiadała nasiono zamknięte w łupinie. Brak 

twardej łupiny jest cechą szczególną dyni bezłupinowej a brak skórzastej okrywy nasiennej 

spowodowany jest pojedynczą mutacją genową. Toboła [2010] podaje, że jest to cecha recesywna. 

Pestki wyraźnie różniły się zawartością składników chemicznych. Największe różnice dotyczą 

zawartości błonnika pokarmowego (frakcji nierozpuszczalnej) i zawartości białka. Nasiona 

poszczególnych odmian dyni nie różniły się znacząco zawartością pektyn oraz popiołu. Wyjątek 

stanowi pestka w łupinie, w której występuje najmniejsza zawartość składników mineralnych. 

Uzyskane wyniki badań zestawiono w tabeli 1. 

Zawartość suchej masy. Na podstawie przeprowadzonych badań, których rezultaty 

zostały zestawione w tabeli 1 można stwierdzić, że nasiona, potocznie zwane pestkami, 

wyodrębnione z miąższu owoców badanych odmian i rodów dyni, różniły się pod względem 

zawartości wody. Istnieją wyraźne różnice w zawartości wody i suchej masy. W analizowanym 

materiale stwierdzono dużą zmienność zawartości suchej substancji. Najmniejszą zawartość 

stwierdzono w pestce otrzymanej z dyni łupinowej (37,42 % ś.m.) oraz rodzie bezłupinowym 
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L193 (39,23 % ś.m.). Największą zawartość suchej masy oznaczono w pestce pochodzącej z 

odmiany Glejsdorf (65,26 % ś.m.). Wartości suchej masy dla pozostałych odmian i rodów 

mieściły się w przedziale od ok. 44,0 % ś.m. (odmiana Miranda) do 58,1 % ś.m. (odmiana Junona). 

Stwierdzone zawartości są typowe dla świeżych nasion rodziny Cucurbita spp. [Srbinoska i in. 

2012]. Niewczas i Mitek [2007] uważają, że wahania w zawartości suchej substancji w nasionach 

dyni zależą nie tylko od odmiany, ale również od genotypu oraz warunków atmosferycznych 

panujących w czasie wegetacji rośliny. 

 

Tabela 1. Zestawienie zawartości wybranych składników odżywczych w pestkach różnych odmian i rodów 

dyni (% s.m.). 

Źródło: Badania własne 
 

Table 1. Comparison of the content of selected nutrients in seeds of various varieties and pumpkin lines (% 

s.m.). 

Source: Own study 

Wyróżniki          Junona Glejsdorf Miranda L245  L225   L238  

Sucha masa (% ś.m.) 58,08±4,58a 65,26±6,76a 43,99±3,76b 46,41±3,99b 57,14±4,95a 51,06±4,76ab 

Zawartość składników odżywczych w % suchej masy 

Tłuszcz 43,56±5,00a 41,66±4,56a 43,17±3,89a 41,95±4,87a 39,75±2,99a 42,43±4,54a 

Białko 41,44±4,77a 39,89±5,78a 42,29±5,60a 40,98±5,11a 43,26±3,65a 41,20±7,89a 

Błonnik pokarmowy 8,68±0,58a 6,76±0,70a 8,70±0,79a 7,88±0,70a 8,57±0,60a 7,95±0,65a 

Popiół 6,01±1,00ab 4,90±0,25b 5,93±0,91ab 5,78±1,10ab 5,43±0,66ab 6,35±0,59a 

Pektyny 1,88±0,29ab 1,61±0,07b 1,80±0,45abc 1,98±0,07a 1,45±0,55abc 2,04±0,28ad 

Procent frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej 

Frakcja błonnika 

nierozpuszczalna 
71,35±7,87ac 73,90±4,76a 66,31±6,78acd 70,46±7,66ac 68,59±4,96ac 78,05±6,50a 

Frakcja błonnika 

rozpuszczalna 
4,13±0,42a 2,88±0,37b 5,23±0,65c 3,84±0,19a 3,01±0,20b 3,82±0,18a 

Wyróżniki     L199   L250  L206 L235  L193   
Pestka w 

łupinie 

Sucha masa(% ś.m.) 52,37±5,56a 54,47±5,33a 50,77±5,22a 51,16±4,98a 39,23±2,50bc 37,42±1,56c 

Zawartość składników odżywczych w % suchej masy 

Tłuszcz 34,94±4,94a 32,73±4,16a 35,45±3,47a 37,71±2,99a 38,33±3,00a 35,89±4,77a 

Białko 41,99±5,00a 43,33±5,00a 42,43±3,78a 42,44±3,99a 42,61±4,00a 44,31±4,45a 

Błonnik pokarmowy 6,68±0,58gh 7,76±0,70gh 7,70±0,79g 7,54±0,70h 6,57±0,60h 8,95±0,65h 

Popiół 6,02±0,78a 6,32±0,39a 5,89±0,56ab 5,45±0,33ab 6,16±0,55a 4,92±0,43b 

Pektyny 2,25±0,10a 1,40±0,10c 2,38±0,30a 2,40±0,12de 2,83±0,31aef 3,18±0,44f 

Procent frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej 

Frakcja błonnika 

nierozpuszczalna 
77,85±5,67a 70,90±7,00a 45,87±4,32b 62,39±6,09acd 51,16±6,21d 74,10±7,00a 

Frakcja błonnika 

rozpuszczalna 
3,76±0,18a 3,89±0,40a 4,57±0,32ac 3,91±0,42a 4,43±0,29ac 4,30±0,88ac 

a,b,c,d…, wartości średnie w wierszach oznaczonymi odmiennymi indeksami literowymi różnią się między sobą 
istotnie na poziomie p<0,05 
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a,b,c,d…, mean values in lines marked with different letter indices differ significantly at the level of p <0.05 

Ze względu na ilość wody oraz jej właściwości, które różnią ją od innych składników jest 

ona ważnym czynnikiem, który wpływa nie tylko na zmiany fizyczne, chemiczne i biologicznie, 

ale również na jakość nasion. Zawartość wody decyduje w dużym stopniu o trwałości surowców 

i produktów. Po procesie suszenia pestki uzyskują bezpieczną technologicznie zawartość wody 

na poziomie poniżej 7 % [Ardabili i in. 2011]. Ze względu na różną zawartość wilgotności w 

badanych odmianach i rodach nasion dyni, ilości poszczególnych składników chemicznych 

wyrażono w przeliczeniu na „suchą masę” (s.m.) 

Zawartość tłuszczu. Tłuszcz zawarty w nasionach dyni jest jednym z wartościowszych 

olei roślinnych i wykorzystywany jest w gastronomi i przemyśle spożywczym, farmaceutycznym 

i kosmetycznym. [Ardabili i in. 2011]. Większość źródeł literaturowych wskazuje, że składnik ten 

dominuje w suchej masie nasion różnych odmian i rodów dyni. Z licznych badań wynika, że 

istnieje korelacja pomiędzy ilością tłuszczu i białka [Wróblewska 2012, Roszkowska 2015]. 

Zestawione w tabeli 1 wyniki wskazują, że ilość tłuszczu w badanych nasionach różnych 

odmian i rodów nieznacznie się różniła. Ustalono, że najwięcej tłuszczu zawiera pestka odmiany 

Junona (43,56 % s.m.), a najmniej pestka dyni ród L250 (30,73 % s.m.). Uzyskane wyniki można 

porównać z danymi literaturowymi. Według Daniewskiego i in. [2002] zawartość tłuszczu w 

pestkach dyni wynosi 41 %. Natomiast według badań prowadzonych przez Rezig i in. [2012] ilość 

tłuszczu w pestkach dyni wynosi 31,6 %. Różnice w zawartości tłuszczu mogą wynikać z 

odmienności odmian na jakich prowadzono doświadczenie. Zawartość tłuszczu w nasionach dyni 

można porównać do ilości tłuszczu w nasionach słonecznika i orzechów laskowych. Dla 

słonecznika zawartość tłuszczu wynosi 53 % a dla orzechów laskowych 62 %. Oznaczone ilości 

tłuszczu pozwalają zaliczyć pestki dyni do surowców olejarskich, z której opłaca się wydobywać 

olej. Do surowców olejarskich zalicza się te, które w swoim składzie zawiera więcej niż 15 % 

tłuszczu. 

Zawartość białka. Białko jest kolejnym ważnym ilościowo składnikiem suchej masy 

nasion dyni, a niektórzy autorzy wskazują nawet na jego dominujący udział w suchej masie 

nasion. Srbinoska i in. [2012], Nawirska-Olszańska i in. [2013] podają, że nasiona dyni są cennym 

źródłem białka, przeciętnie zawierają około 52 % s.m. W badanych przez nas nasionach i rodach, 

najmniejsza zawartość białka występowała w pestce odmiany Glejsdorf (39,89 % s.m.). Najwięcej 

białka jest natomiast w pestkach odmiany łuskowej (44,31 % s.m.) i rodu L250 odpowiednio 43,33 

g/100 s.m.). Według badań prowadzonych przez Rezig i in. [2012] ilość białka w pestkach dyni 

wynosi średnio 33,9 %. Istnieje ścisła zależność pomiędzy ilością tłuszczu i białka. 
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Wyniki innych autorów wskazują, że zawartość białka mieści się w przedziale od 25,4 do 

45,5 % [Ardabili i in. 2011; Srbinoska i in. 2012; Nawirska-Olszańska i in. 2013]. Dane te oraz 

badania własne, wskazują na dużą zmienność zawartości białka w pestkach dyni, która może 

wynikać ze zróżnicowania odmianowego, zmienności środowiskowej (rejon uprawy, część 

świata, warunki wzrostu i nawożenia roślin) oraz stopnia ich dojrzałości [Achu i in. 2005]. 

Zawartość pektyn. W badanych odmianach i rodach ilości pektyn były bardzo zbliżona i 

mieściła się w przedziale od 1,4 do 3,18 % s.m. Najmniejszą ilością pektyn oznaczono w 

nasionach rodu L250 (1,40 % s.m.) a najwięcej oznaczono w nasionach z łuską (3,15 % s.m.).  

Zawartość błonnika pokarmowego. Błonnik pokarmowy jest składnikiem, który pełni 

ważne funkcje w organizmie ludzkim, reguluje perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom. Nasiona 

dyni ze względu na wysoką zawartość tego składnika pokarmowego zalecane są w profilaktyce 

leczenia chorób związanych z układem pokarmowym (np. przy leczeniu guzków krwawniczych, 

zaburzeniach pracy jelit). Zawartość błonnika pokarmowego we wszystkich odmianach i rodach 

nasion była nieznacznie zróżnicowana i mieściła się w przedziale od 6,78 do 8,95 % s.m. 

Największą ilość błonnika oznaczono w nasionachh z łuską. Według badań prowadzonych przez 

Rezig i in. [2012], ilość włókna pokarmowego w pestkach dyni wynosi ok. 22 %. Błonnik 

pokarmowy tworzyły substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie. Dominowała 

frakcja nierozpuszczalna (tab.1), którą tworzą celuloza, hemicelulozy, lignina, składniki 

towarzyszące. Natomiast frakcję rozpuszczalną tworzą pektyny, obojętne gumy, hemicelulozy, 

śluzy roślinne i polisacharydy [Rezig i in. 2012]. 

Zawartość składników mineralnych. Składniki mineralne tzw. popiół uzupełniają 

niedobory mikro- i makroelementów w codziennej diecie. Składniki mineralne nie tylko 

uczestniczą we wszystkich ważnych proces życiowych (wspomagają pracę erytrocytów, regulują 

gospodarkę hormonalną) ale także poprawiają wygląd skóry, włosów i paznokci. Pestki dyni są 

bogatym źródłem mikro- i makroelementów najwięcej zawierają pestki ród L238 i L250, 

odpowiednio 6,35 i 6,32 % s.m. Najmniejszą ilość mikro- i makroelementów oznaczono w 

pestkach odmiany Glejsdorf (4,90 % s.m.) i pestkach w łupince (4,92 % s.m.). Według badań 

prowadzonych przez Rezig i in. [2012], ilość składników mineralnych w pestkach dyni wynosi 

3,96 %. 

Podsumowanie i wnioski 

 

 
Analiza zgromadzonych wyników pozwoliła na zrealizowanie podstawowego celu 

badawczego jakim było scharakteryzowanie wybranych składników chemicznych w pestkach 
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dwunastu różnych odmian i rodów dyni. Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że nasiona 

dyni są bogatym źródłem wielu ważnych składników odżywczych, które wykazują pozytywny 

wpływ na zdrowie człowieka. Błonnik pokarmowy reguluje perystaltykę jelit oraz wspomaga 

pracę układu sercowo-naczyniowego, składniki mineralne usprawniają funkcjonowanie 

organizmu, a pektyny działają odtruwająco. Nasiona dyni ze względu na dobrą trwałość i 

zawartość składników odżywczych są poszukiwanym surowcem nie tylko przez przemysł 

spożywczy, ale również kosmetyczny i farmaceutyczny. W ostatnich latach przeprowadzono 

wiele badań w celu podkreślenia korzyści leczniczych oleju z nasion jak i samych nasion dyni. 

1. Przeprowadzone badania 3 odmian i 8 rodów i jednej próby nasion z łuską wykazały, że 

istnieje zależność pomiędzy ilością białka i tłuszczu. Wszystkie genotypy różnią się 

zawartością oleju na poziomie od 2 do 13 % s.m. 

2. Duża zawartość białka i błonnika pokarmowego wskazuje na wysoką wartość suchej masy 

beztłuszczowej tzw. makuchu i możliwość jego wykorzystania w przemyśle spożywczym. 

3. Wyniki oceny składu chemicznego nasion wykazały, że nie można uznać żadnej z odmian 

za reprezentatywną. Aby określić, która odmiana dyni będzie spełniać wymogi rentowności, 

należy wziąć pod uwagę nie tylko zawartość tłuszczu i skład chemiczny, ale również takie 

czynniki jak plonowanie danej odmiany dyni oraz wydajność ilości nasion. 

 

Bibliografia 

 

1. Achu M. B., Fokou E., Tchiégang C., Fotso M., Tchouanguep F. M. 2005. Nutritive value of 

some Cucurbitaceae oilseeds from different regions in Cameroon. African Journal of 

Biotechnology, 4(11): 1329-1334. 

2. Ardabili A. G., Farhoosh R., Haddad Khodaparast M. H. 2011. Chemical composition and 

physicochemical properties of pumpkin seeds (Cucurbita pepo subsp. pepo var. Styriaka) 

grown in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 1053-1063. 

3. Dadej R., Jędrzejczak-Dadej A. 2008, Farmakoterapia łagodnego rozrostu stercza – leki 

oryginalne a odtwórcze, Geriatria, (2):349-357. 

4. Daniewski M., Balas J., Pawlicka M., Filipek A., Mielniczuk E., Jacórzyńsk B. 2002. 

Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych wybranych rynkowych produktów 

przekąskowych (pestki, orzechy), Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, (3), 53: 237-241. 

5. Folch J., Lees M., Sloane Stanley G. H. 1957. A simple method for isolation and purification 

of total lipids from animal tissues, J. Biol. Chem. 226 (1): 497-509. 



 

14 

 

6. Nawirska-Olszańska A., Kucharska A., Sokół-Łętowska A. 2010. Frakcje włókna 

pokarmowego w owocach derenia właściwego (Cornus mas l.), Żywność. Nauka. 

Technologia. Jakość (69), 2: 95-103. 

7. Nawrot J.2009. Surowce roślinne stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego, 

Herba polonica (4):217-218. 

8. Niewczas J., Mitek M. 2007. Wpływ przechowywania nowych odmian dyni olbrzymiej na 

wybrane parametry składu chemicznego, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.5 (54): 155-

164. 

9. Niewiadomski H. 1984.Surowce tłuszczowe. WN-T, Warszawa 157-159. 

10. Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A. 1973. Technologia produktów 

owocowych i warzywnych. Tom I, wydanie III. PWR i L, Warszawa. Metoda oznaczania 

pektyn metodą Morrisa. 

11. Rezig L, Chouaibi M, Msaada, K, Hamdi S. 2012. Chemical composition and profile 

characterisation of pumpkin (Cucurbita maxima) seed oil. Industrial Crops and Products 

37:82-87. 

12. Roszkowska B. 2015. Doskonalenie metody otrzymywania oleju z nasion dyni 

z uwzględnieniem wydajności procesu i jakości produktu końcowego. Rozprawa doktorska 

UWM Olsztyn. 

13. Rutkowska J. 2007. Oleje niepospolite, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 1:10-13. 

14. Wroniak M, Kwiatkowska M., Krygier K. 2006. Charakterystyka wybranych olejów 

tłoczonych na zimno. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.2 (47): 46-58. 

15. Wróblewska M. 2012. Charakterystyka chemiczna pestek z wybranych odmian dyni. Praca 

magisterska UWM Olsztyn 

16. Srbinoska M., Hrabovski N., Rafajlovska V., Sinadinović-Fišer S. 2012. Characterization of 

the seed and seed extracts of the pumpkins Cucurbita maxima D. and Cucurbita pepo L. from 

Macedonia. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 31(1): 65-78.  

17. Toboła P. 2010. Dynia oleista, PWRiL, Poznań, 197. 

18. Zadernowski R., Sosulski F. 1978. Composition of total lipids in rapeseed. Journal of the 

American Oil Chemists' Society, 55 (12): 870-872. 

 



 

15 

 

ZESZYTY NAUKOWE WSA w Łomży 74, s. 15-22 
    data przesłania 20.01.2019/ akceptacji artykułu 10.02.2019 

 

 
 

Kanat П .Тажен1, Е.И. Исламов1, Cepгaли M. Мирзакулов1, Анджей Борусиевич3, Ян 

Мицински4  
1 
Казахский Национальный  Aграрный Yниверситет в Алматы. Казахстан. 

2 
Высшa Школа Aгробизнеса в Ломжы, Польша. 

3 
Университет Варминcкo-Мазурcкий в Ольштыне. Факультет Биоинженерии Животных.  

Польша. 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВАХ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
MAIN DIRECTIONS FOR INTENSIFYING MILK PRODUCTION IN 

AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE GAMBLE REGION 

 
GŁÓWNE KIERUNKI INTENSYFIKACJI PRODUKCJI MLEKA 

W SPÓŁDZIELNIACH ROLNICZYCH W REGIONIE ŻAMBYLSKIM 

 

 
Aннотация 

 

В статье представлены основные направления развития агропромышленного 

комплекса Республики Казахстан в отрасли животноводства. В частности предложены 

механизмы по интенсификации производства молока в сельскохозяйственных 

кооперативах Жамбылской области Республики Казахстан. Описана краткая 

характеристика образования крестьянского хозяйства «Бектөбе» и «Жолдыбай», а так же 

вид хозяйственной деятельности и характеристика стада и его производствa. 

Ключевые слова: производство молока, производственные кооперативы, черно-белая 

порода, голштино-фризская порода, вес тела, жир 
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Summary 

 
 

The article presents the main directions of development of the agro-industrial complex of 

the Republic of Kazakhstan in the livestock industry. In particular, mechanisms for the 

intensification of milk production in agricultural cooperatives of the Zhambyl region of the 

Republic of Kazakhstan have been proposed. There was described a brief description of the 

formation of the farm "Bektөbe" and "Zholdybai", as well as the type of economic activity and 

characteristics and production of the herd.  

Keywords: milk production, production cooperatives, black and white breed, Holstein-Friesian 

breed, body weight, fat 

 
Streszczenie 

 
 

W artykule przedstawiono główne kierunki rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego 

Republiki Kazachstanu w branży hodowlanej. W szczególności omówiono mechanizmy 

intensyfikacji produkcji mleka w spółdzielniach rolniczych regionu Żambylskiego. Opisuje krótki 

opis powstawania gospodarstwa „Bektөbe” i „Zholdybai”, a także rodzaj działalności 

gospodarczej i wielkość stada oraz jego produkcyjność. 

Słowa kluczowe: produkcja mleka, spółdzielnie produkcyjne, rasa czarno-biała, rasa holsztyńsko-

fryzyjska, masa ciała, tłuszcz 

 

Введение 

 

Одной из важной отраслью сельского хозяйства, является животноводство. 

Значение этой отрасли промышленности определяется не только высокой долей ее в 

производстве валовой продукции, но и большим влиянием на экономику сельского 

хозяйства, на уровень обеспечения важными продутами питания. Разведение крупного 

рогатого скота, занимает одно из основных мест в животноводстве республики Казахстанa. 

Kрупный рогатый скот обладает высокой молочной продуктивностью. В Республике 

Казахстан, так же, как и во многих государствах Средней Азии и стран постсоветского 

пространства основными производителями молока являются сельскозозяйственные 

предприятия, в частности крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства.  

Во многих хозяйствах производство молока рентабельно и является основным 

источником ежедневной выручки. Но вместе с тем, прибыльность и 
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конкурентоспособность хозяйства достигается только при достаточно высокой 

продуктивности дойного стада и высоком качестве молока. От дойной коровы при 

правильном содержании и выращивании можно надоить в год от 5 до 6 тысяч килограмма 

молока и более при жирности молока выше 4 %.  

Многими, как отечественными так и ученными стран Европы и Азии в области 

животноводства научно обосновано и доказано в практике, что количество произведенной 

животноводческой продукции может расти как за счет улучшения условий кормления и 

увеличения численности скота, так и в результате улучшения качества самих животных. 

Не меньшее значение имеет и повышение продуктивности животных. Именно этот путь 

соответствует общему развитию сельского хозяйства, и в частности животноводства, его 

интенсификации. Интенсификация производства – это получение наибольшего количества 

продукции при меньших затратах кормов, энегоресурсов и труда. Основным путем 

интенсификации животноводства в республике является создание прочной кормовой базы, 

позволяющей обеспечить стабильное и полноценное кормление животных в соответствии 

с их физиологическими способностями. 

В соответствии с концепцией новой государственной программы развития 

агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы приоритетным направлением является 

увеличение объемов сельхозпроизводства с акцентом на наиболее востребованные на 

рынке конкурентноспособные продукции [1]. 

В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Қазахстана «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» также приведены 

основные направления развития агропромышленного комплекса. В частности сказано, что: 

1. аграрная политика долна быть направлена на координальное увеличение 

производительности труда и роста экспорта переработанной сельскохозяйственной 

продукции; 

2. интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением 

качества и экологичности продукции; 

3. для рывка в развитии, агропромышленный комплекс Жамбылской области 

также вносит свой вклад в аграрную политику страны.  

В частности, развитию племенного животноводства, повышению продуктивности и 

качества продукции животноводства в области уделяется огромное внимание. В 

ближайщей перспективе для загрузки перерабатывающих предприятий сырьем по 

госпрограмме «Дорожная карта бизнес-2020» запланировано открытие более 160 

заготовительных центров по сбору молока, шерсти и кожсырья [3]. 
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Увеличение экспорта мяса важная задача животноводства, комплексным 

планированием и реализацией этих работ в регионе занимается мясоперерабатывающие 

предприятия «Меркенский мясной комбинат», мясной комбинат «Оңтүстік халал 

тағамдары» в Жамбылском районе, и мясной комбинат «Первомайские деликатесы» 

Жуалинского района. С вводом в эксплуатацию комбината «Оңтүстік халал тағамдары» в 

области завершена работа по формированию мясного кластера и мясопродуктов [3]. 

Но вместе с тем, в настоящее время в области значительно снизились показатели 

производства молока, как сырья для молокоперерабатывающих предприятий. Не 

используются огромные ресурсы личных подсобных, мелких крестьянских и фермерских 

хозяйств. На их долю приходится до 70-90% производства молока. Нерешен вопрос 

заготовки и сбыта продукции. В не достаточной степени решаются вопросы заготовки 

коллорийных кормов, в частности, силоса и сенажа. Низкая доля переработки продукции. 

Перерабатываются менее 30% молока, а загрузка перерабатывающих предприятий 

составляет всего 20-50%. 

Низкое внедрение инновационных технологий при производстве молока и 

молочной продукции [3,4]. Для положительного решения вышеуказанных задач требуется 

вовлечение мелких и средних производителей в товарное производство, развитие 

масштабной сельхозкооперации для вовлечения личных подсобных хозяйств, 

крестьянских хозяйств, и фермерских хозяйств в товарное производство и создание 

действенной системы сбыта и переработки продукции.  

В этом направлении решается актуальная задача для Жамбылского региона 

«Интенсификация технологии производства молока в сельскохозяйственных 

производственных кооперативах» на практическом примере крестьянского хозяйства 

«Бектөбе» и крестьянского хозяйства «Жолдыбай».  

КХ «Бектөбе» зарегистрирована как хозяйство на правах собственности в 2014 году 

на базе колхоза имени Амангельды Жамбылского района Жамбылской области. от 

03.03.2014 г. №0000423. 

Земельно-пастбищные участки хозяйства расположены в юго-западной части 

территории Жамбылского района и состоит из нескольких равноудаленных участков. 

Основная часть хозяйства расположен в селе Бектөбе-1 разделенной от села Бектөбе-2 

объездной трассой республиканского значения. Оно расположена в 9 километрах от 

областного центра г.Тараз и 16 километрах от районного центра село Аса. 

Климат района резко континентальный с большими суточными и годовыми 

амплитудами колебания температуры воздуха. Зима холодная, не снежная, лето очень 
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жаркое. Самым холодные месяцы январь-февраль, самые жаркие – июнь-июль. 

Среднестатическая температура января -12°С, а в отдельные годы морозы доходят до -25-

35°С. Самая высокая температура июня - июля до +46+48°С. Снежный покров появляется 

в третьей декаде декабря, а иногда и в середине января. Особенностью климата является 

засушливость, сопровождаемая высокими температурами (5-6 из 10 лет), засухами в 

отдельные неблагоприятные годы. 

Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в недостаточной мере. 

Годовое количество осадков 186 мм, основное количество их выпадает в теплый период 

года ( дожди, апрель-октябрь). 

Продолжительность пастбищного периода 210-220 дней, с начало апреля до 

середины декабря месяца. В целом климатические условия (частая засуха) неблагоприятно 

сказывается на ведении стойлово-пастбищного животноводства, возделывании зерновых и 

кормовых культур. Что отражается в удое животных. 

В хозяйстве содержатся следующие породы высокоудойных молочных коров: 

Голштинская порода коров (рис.1)-самая популярная порода, выведенная в Америке 

и Канаде. Позже, благодаря полезным свойствам, стала популярна в Германии. Это самая 

распространенная молочная порода КРС в мире. Живая масса коровы достигает до 600 кг. 

Молочная продуктивность породы составляет 6500-7000 кг молока с примерной 

жирностью 3,7%. Для большей продуктивности скрещивается с черно-пестрой породой, 

благодаря чему увеличивается надой до 200 литров. Сегодня для улучшения породы в 

основном разводят бычков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фот. 1. Голштинская порода коров 

Примечание: собственная фотография 
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Phot. 1. Holstein-Friesian breed 

Source: Own photography 

 

Fot. 1. Krowa rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 

Źródło: Fotogra;fia własna 

 

Черно-пестрая порода (Фот. 2) была выведена путем скрещивания голландских 

черно-пестрых пород с местными. Популярность породы обусловлена 

обильномолочностью и хорошими мясными качествами. Породе характерно удлиненное 

туловище большого размера, глубокая грудь и широкая поясница. Масса телят при 

рождении достигает 35 кг. Порода выделяется высокой продуктивностью молока (в 

лучших стадах - 5500-6000 кг молока на корову в год) и низкой жирностью (около 3,5%). 

Коровы черно - пестрой породы обладают крепкой конституцией. Тип 

телосложения и внешний вид являются характерными для коров молочного направления 

продуктивности. Коровы этой породы имеют пропорциональное, несколько удлинённое 

туловище, эластичную кожу, объёмное вымя. Масть животных- черно - пестрая, но очень 

редко встречается красно - пестрая масть. Продуктивные качества черно-пестрого скота 

характеризуются такими показателями: живая масса полновозрастных коров 550-650 кг, 

быков-производителей - 850-960 кг. При использовании интенсивного выращивания 

среднесуточный прирост живой массы может достигать 900-1200 граммов и к 15-16 

месяцам животное может иметь вес 420-460 килограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фот. 2. Черно-пестрая порода коров 

Примечание: собственная фотография 

 

Phot. 2. Black and white breed 

Source: Own photography 
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Fot. 2. Krowa rasy czarno-białej 

Źródło: Fotogra;fia własna 

 

 

Удой — 3700-4500 кг за 305 дней лактации (в ведущих племенных заводах - 7000 кг 

молока и выше). Содержание жира в молоке колеблется от 2,5 до 4,8%. В молоке 

содержится 3,1-3,4% белка. 

Швицкая порода (Фот. 3) - порода крупного рогатого скота молочно-мясного 

направления. Выведена в Швейцарии в кантоне Швиц с местной бурой короткорогой 

породой скота. В Республику Казахстан животных швицкой породы начали завозить в 80 

годах 19 века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фот. 3. Швицкая порода коров 

Примечание: собственная фотография 

 

Phot. 3. Brown Swiss breed 

Source: Own photography 

 

Fot. 3. Krowa rasy Szwyckiej 

Źródło: Fotogra;fia własna 

 

Масть бурая или серая, шерсть вокруг носового зеркала и глаз светлее, на спине 

светлая полоса. Животные имеют крепкое сложение тела, хорошо приспосабливаются к 

различным климатическим условиям. Голова среднего размера, на шее складки кожи, грудь 

широкая и глубокая, круп широкий, длинный, вымя правильной формы. Живая масса коров 

570-600 кг, быков — 900-1000 кг. Среднегодовой надой 4000-4500 кг молока жирностью 

3,7-3,8 %. Животные скороспелые, имеют хорошие мясные качества. Убойный выход 56-

59%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D1%86_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD)
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОВЯДИНЫ МЯСНЫХ 

ПОРОД 

 
BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL OF BEEF MEAT BREEDS 

 
BIOTECHNOLOGICZNY POTENCJAŁ MIĘSA WOŁOWEGO 

 
 

Aннотация 

 

В статье дано сравнение основных биотехнологических свойств говядины 

отечественных и зарубежных мясных пород и определен потенциал их использования. 

Наиболее перспективными из мясных пород в Костанайской области являются 

отечественные породы казахской белоголовой, аулиекольской и импортная порода 

крупного рогатого скота абердин-ангус. Их говядина отличается высокими показателями 

качества и биотехнологически потенциалом дальнейшего использования, выработка 

натуральных полуфабрикатов из мяса с признаками «мраморности» является наиболее 

целесообразной и экономически выгодной. 

Ключевые слова: мясные породы, мраморность мяса, биотехнологический потенциал, 

антрекот 

Summary 

 
 

The article compares the main biotechnological properties of beef originating from 

domestic and foreign meat breeds and specifies the possibilities of their use. The most promising 
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meat breeds in the Kostanay region are the domestic breeds: white-headed and auliekol and from 

imported breeds: Aberdeen Angus. Beef obtained from these breeds is characterized by very good 

parameters of organoleptic assessment and high biotechnological potential used during the process 

of its processing. The most suitable and profitable are semi-products with meat, so-called " 

marbling". 

Keywords: meat breeds, marbling of meat, biotechnological potential, entrecote 

 

Streszczenie 

 
 

W artykule porównano główne biotechnologiczne właściwości wołowiny pochodzącej od 

krajowych i zagranicznych ras mięsnych i określono możliwości ich wykorzystania. Najbardziej 

obiecującymi rasami mięsnymi w regionie Kostanay są rasy krajowe: białogłowa i auliekolska, a 

z ras importowanych: Aberdeen Angus. Wołowina pozyskana od tych ras charakteryzuje się 

bardzo dobrymi parametrami oceny organoleptycznej i wysokim potencjałem 

biotechnologicznym wykorzystywanym podczas procesu jej przetwarzania. Najbardziej 

odpowiednie i opłacalne są półprodukty z mięsem tzw. "marmurkowatym". 

Słowa kluczowe: rasy mięsne, marmurkowatość mięsa, potencjał biotechnologiczny, antrykot 

 

Введение 

 

Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед сельскохозяйственной 

отраслью страны, является увеличение производства высококачественной говядины на 

основе отечественного генофонда. Основным резервом производства являются 

интенсификация скотоводства, повышение генетического потенциала мясной 

продуктивности животных, а также исследование и совершенствование 

биотехнологических свойств мясного сырья. Важная роль в решении этой проблемы 

отводится специализированным мясным породам, мясо которых обладает хорошими 

органолептическими показателями, более желательным соотношением мышечной, 

жировой и соединительной тканей. 

Наиболее широкое распространение в мясном скотоводстве Костанайской области 

получили отечественные породы казахской белоголовой и аулиекольской породы крупного 

рогатого скота, а также порода из зарубежа абердин-ангус. Специфические особенности 

животных этих пород и хорошая их приспособленность к трудным условиям обитания 

определили значимость выше указанных мясных пород в отечественном скотоводстве. Для 
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улучшения генотипов животных используются разнообразные методы (1).  

Животные отечественных и зарубежных пород хорошо приспособлены к резко 

континентальному климату, имеют повышенную резистентность к неблагоприятным 

факторам внешней среды и устойчивы к заболеваниям (2). Главные отличительные 

особенности – относительная великорослость, способность давать высокие приросты 

живой массы в течение более длительного периода и откладывать меньше жира в 

организме. Этот скот обладает высокой продуктивностью, по биологической ценности его 

мясо значительно превосходит мясо других пород (3). 

Наиболее важным достоинством данных мясных пород является «мраморность» 

мяса – вкрапления жира в мышечную ткань. 

 

Цель исследований 

 

Целью данной работы являлось выявление основных свойств говядины 

отечественных и зарубежных мясных пород и определение биотехнологического 

потенциала с целью повышения производства мяса с высокими потребительскими 

свойствами.  

 

Материал и методика исследований 

 

Объектом исследований были бычки казахской белоголовой, аулиекольской и 

абердин-ангуссой пород. В опыте использовались три группы по 3 головы в каждой. 

Химический и биохимический состав мякоти туши изучали по следующим 

методикам: 

- содержание влаги в образцах по ГОСТ 33319-2015 – высушиванием навески до 

постоянного веса при температуре 103±2 0 С;  

- содержание жира по ГОСТ 23042-86 – методом определения массовой доли жира в 

экстракционном аппарате Сосклета; 

- содержание белка по ГОСТ 25011-81 – методом определения массовой доли белка по 

Къельдалю; 

- содержание минеральных веществ (зола) по ГОСТ Р 53642-2009 – сухой минерализацией 

образцов в муфельной печи. 

Материалы исследований обработаны на ПК с использованием пакета программ «Microsoft 

Office». 
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Результаты исследований 

 

Было проведено исследование основных физических, химических, 

технологических качеств мясных пород, осуществлено их сравнение.  

В определении качества пищевых продуктов важную роль играет значение 

зрительных ощущений. Органолептическая оценка продукта – это обобщенный результат 

оценки его качества, выполненный с помощью органов чувств человека (4). При 

проведении органолептического анализа говядины было выполено сравнении наиболее 

важных показателей среди трех исследуемых пород по девятибалльной шкале (таблица 1). 

 

Таблица 1. Органолептический анализ мяса длиннейшей мышцы спины [%] 

Примечание: Опытные данные авторов 

 

Table 1. Organoleptic analysis of the meat of the longest back muscle [%] 

Source: Own study 

 

Tabela 1. Analiza organoleptyczna mięsa najdłuższego mięśnia pleców [%] 

Źródło: Badania własne 

 

Показатели  

Группы  

Абердин-ангус 
Казахская 

белоголовая 
Аулиекольская  

Внешний вид Очень хороший (8,0) Очень хороший (8,0) Хороший (7,5) 

Запах  
Очень хороший и 

сильный (8,7) 

Хороший и сильный 

(8,5) 

Хороший и сильный 

(8,2) 

Аромат  Приятный (8,5) Приятный (8,2) Приятный (8,0) 

Консистенция Нежная (8,0) Нежная (8,2) Достаточна нежная (7,8) 

Сочность  Сочное (8,0) Сочное (7,7) Достаточно сочное (7,5) 

Общая оценка качества 8,2 8,1 7,8 

 

Потребительские свойства мяса во многом зависит от химического состава. 

Ценность говядины определяется высоким содержанием в ней питательных веществ в 

легко усвояемой форме, необходимых для нормального функционирования организма. 

Основной составной частью мяса принято считать белки и жиры. На основании 

химического состава мякоти туш животных судят о физиологической зрелости мяса, его 

биологической ценности (5). 

Химический состав мяса животных во многом определяется их породой, генотипом, 

возрастом, уровнем кормления и содержания. В связи с этим изучение химического состава 

мякоти туш является необходимым этапом исследования свойств мяса.  
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Данные исследования химического состава длиннейшей мышцы спины приведены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Химический состав мяса длиннейшей мышцы спины [%] 

Примечание: Опытные данные авторов 

 

Table 2. The chemical composition of the meat of the longest back muscle [%] 

Source: Own study 

 

Tabela 2. Skład chemiczny mięsa najdłuższego mięśnia pleców [%] 

Źródło: Badania własne 

 

Показатели 

Группы 

Абердин-ангус 
Казахская 

белоголовая 
Аулиекольская 

Влага 72,8±1,63 74,4±0,44 73,6±0,11 

Протеин 19,5±1,38 20,7±1,26* 18,9±0,33* 

Жир 6,7±0,31 4,4±0,11 6,6±0,15 

Зола 1,0±1,33 0,4±0,94 0,9±0,15 

*p<0,01 

 

Высокое количество влаги говорит о наибольшей сочности мяса породы казахской 

белоголовой породы. Наибольшее содержание белковой части в длиннейшей мышцы 

спины казахской белоголовой породы при малом содержании жировой части позволяет 

сделать вывод о более оптимальном процентном соотношении белковой и жировой части 

у данной породы по сравнению с другими.  

Мясо отечественных и зарубежных пород обладает наиболее высокими 

физическими, химическими, технологическими и кулинарными качествами. Говядина 

полученная от пород казахская белоголовая и аулиекольская должна использоваться для 

наиболее ценных мямных продуктов. Выработка натуральных полуфабрикатов из их мяса 

является целесообразным и экономически выгодным (рисунок 1). 

 

   

 

 

 

 

                              а)              б)                    в) 
Рисунок 1. Натуральный полуфабрикат – антрекот: а) абердин-ангус;  б) казахская белоголовая;   в) 

аулиекольская 

Примечание: Опытные данные авторов 
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Figure 1. Natural semi-finished product - entrecote: a) Aberdeen-Angus; b) Kazakh white-headed; c) 

Auliekolskaya 

Source: Own study 

 

Rysunek 1. Naturalny półprodukt - antrykot: a) Aberdeen-Angus; b) Kazachski białogłowa; c) Auliekolska 

Źródło: Badania własne 

 

Наиболее перспективными из мясных пород в Костанайской области являются 

отечественные породы казахской белоголовой, аулиекольской и импортная порода 

крупного рогатого скота абердин-ангус. Их говядина отличается высокими показателями 

качества и биотехнологически потенциалом дальнейшего использования, выработка 

натуральных полуфабрикатов из мяса с признаками «мраморности» является наиболее 

целесообразной и экономически выгодной. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДА РИДОМИЛ ГОЛД 

МЦ, ВДГ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 

 
EFFICIENCY OF APPLICATION OF FUNGICIDE RIDOMIL GOLD MC, 

EDC WHEN GROWING A TOMATO IN OPEN GROUND 

 
SKUTECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA FUNGICYDU RIDOMIL GOLD MC, 

VDG W UPRAWIE POLOWEJ POMIDORA 

 

 
Aннотация 

 

В статье приводится информация по оценке эффективности применения фунгицида 

Ридомил Голд МЦ, ВДГ при выращивании томата в открытом грунте. В опыте учитывалась 

доза и кратность обработок фунгицидом.  

По результатам исследований применение препарата оказало ингибирующее 

воздействие на возбудителей Phytophthora и Alternaria томата. Развитие Phytophthora и 

Alternaria в варианте с трехкратной обработкой препаратом Ридомил Голд МЦ, ВДГ  

(2,5 кг/га) было значительно меньше, чем в контрольном варианте и составило 24,5 % и 

19,8 % соответственно. Биологическая эффективность применения препарата была на 

уровне 68,9 % и 55,5 %. Прибавка урожая томата в двух варианта опыта составила 30,2 % 

и 35,4 %. 

Ключевые слова: выращиваниe томата в открытом грунте, возбудитель, фунгициды. 
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Summary 

 
 

The article provides information on the evaluation of the effectiveness of the use of the 

fungicide Ridomil Gold MC, EDC when growing tomatoes in open ground. The experiment took 

into account the dose and multiplicity of treatments with a fungicide. 

According to the results of research, the use of the drug had an inhibitory effect on the 

pathogens of Phytophtho-ra and Alternaria tomato. The development of Phytophthora and 

Alternaria in the variant with a threefold treatment with Ridomil Gold MC, EDC (2.5 kg/ha) was 

significantly less than in the control variant and was 24.5% and 19.8%, respectively. Biological 

efficacy of the drug was at the level of 68.9% and 55.5%. The yield increase of tomato in two 

variants of the experiment was 30.2% and 35.4%. 

Key words: growing tomatoes in open ground, pathogen, tomato pest, fungicides. 

 

Streszczenie 

 
 

Artykuł zawiera informacje na temat oceny skuteczności fungicydu Ridomil Gold MC, 

EDC w uprawie pomidorów w polu. W eksperymencie wzięto pod uwagę dawkę i różnorodność 

zabiegów środkiem grzybobójczym. 

Zgodnie z wynikami badań, stosowanie leku miało działanie hamujące na patogeny zarazy 

Phytophthora i Alternaria pomidora. Rozwój zarazy Phytophthora i Alternaria w wariancie z 

potrójnym leczeniem Gold Ridomil MC, EDC (2,5 kg.ha-1) był znacznie mniejszy niż w wariancie 

kontrolnym i wynosił odpowiednio 24,5% i 19,8%. Skuteczność biologiczna leku wynosiła 68,9% 

i 55,5%. Wzrost plonu pomidora w dwóch wariantach eksperymentu wynosił 30,2% i 35,4%. 

Kluczowe słowa: uprawa polowa pomidora, patogen, fungicydy. 

 

Введение 

 

Томат – одна из наиболее распространенных овощных культур. Ее широко 

возделывают как в защищенном, так и в открытом грунте. Однако расширение площадей 

томата в открытом грунте сдерживается требовательностью культуры к почвенно-

климатическим и агротехническим факторам, необходимым для роста и развития растений, 

а также высокой чувствительностью к наиболее распространенному заболеванию – 

фитофторозу. Потери урожая томата при эпифитотийном развитии нередко составляют 75 

– 100 % [1, 2]. Кроме того, на формирование урожая томата оказывает влияние поражение 
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растений альтернариозом. 

Фитофторозом поражаются как листья, стебли так и плоды. Пораженные 

фитофторозом плоды томата не пригодны для употребления в свежем виде и для 

переработки.  

Фитофтороз вызывает гриб Phytophthora infestans (Mont.) de Bary из класса 

Oomycetes, порядка Peronosporales, семейства Phytophtoraceae. Возбудитель болезни 

обладает высокой энергией размножения.  

Альтернариоз поражает томаты в различные сроки его выращивания. Симптомы 

развиваются на надземных частях растений: стеблях, листьях, черешках, плодоножках, 

чашелистиках и плодах. В результате чего замедляется рост и развитие растений, 

снижается урожайность и ухудшаются технические характеристики плодов [5]. 

Возбудитель болезни – дейтеромицет Alternaria solani Sorauer. При оптимальной 

температуре (22–26 °С) и наличии капельно-жидкой влаги не менее 2 ч конидии 

прорастают инфекционными ростками, которые проникают в ткани растений через устьица 

[6].  

Обе болезни наиболее вредоносны при раннем проявлении и высокой скорости 

развития в течение вегетационного периода.  

Одним из эффективных способов борьбы с данными видами болезней является 

химический метод [3, 4]. Поэтому основные задачи защитных мероприятий снижение 

распространения и развития болезней томата при их выращивании. Из имеющихся средств 

защиты особое внимание заслуживают препараты, оказывающие эффективное действие 

против распространения фитофтороза и альтернариоза [7]. Необходимость в подборе и 

изучении препаратов, оказывающих положительное влияние в борьбе с фитофторозом и 

альтернариозом томата является актуальным.  

Цель исследований – оценить биологическую и хозяйственную эффективность 

фунгицида Ридомил Голд МЦ, ВДГ в борьбе с фитофторозом и альтернариозом томата в 

открытом грунте.  

 

Материал и методика исследований 

 

Объекты исследований: Phytophthora infestans – возбудитель фитофтороза и 

Alternaria solani, Alternaria alternatа – возбудитель альтернариоза томата. 

Исследования проводили на опытном поле кафедры плодоовощеводства УО 

«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» с соблюдением всех 
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агротехнических требований по уходу за культурой [8, 9, 10]. 

Погодные условия в годы исследований были благоприятными для развития 

изучаемых болезней, что позволило объективно оценить эффективность фунгицида в 

борьбе с фитофторозом и альтернариозом томата.  

Почва участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Содержание подвижных 

форм фосфора – 352,9 мг/кг почвы, калия 248 мг/кг почвы, гумуса – 2,3 %, рН 5,9. 

Размер опытной делянки 10 м2, повторность – 4-кратная. 

Схема опыта включала следующие варианты: вариант без обработки фунгицидами; 

Метаксил, СП (эталон) – 2,0 кг/га; Метаксил, СП (эталон) – 2,5 кг/га; Ридомил Голд МЦ, 

ВДГ – 2,0 кг/га; Ридомил Голд МЦ, ВДГ – 2,5 кг/га. 

Первая обработка – профилактическая, при наступлении погодных условий 

благоприятных для развития и распространения возбудителей болезней. Вторую и третью 

обработки проводили через 7–10 дней после предыдущей. 

Норма расхода рабочей жидкости составляла 300 л/га. Препараты против болезней 

растений применяли 29.06; 11.07; 23.07.2018 г. по вегетации в фазы: бутонизации, цветения 

и роста растений. 

Опрыскивание проводили с помощью ранцевого опрыскивателя Jacto. 

Учеты проводили 29.06; 11.07; 23.07; 03.08.2018 г. в соответствии с методическими 

указаниями по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве [11]. 

 

Результаты исследований 

 

Первая профилактическая обработка проводилась на фоне незначительного 

развития болезни, при появлении на отдельных листьях мелких пятен.  

На дату учета 11.07.2018 г. признаки фитофтороза на растениях томата были 

отмечены во всех вариантах опыта. Однако, в варианте с обработкой препаратом Ридомил 

Голд МЦ, ВДГ, степень развития болезни при норме расхода препарата 2,0 кг/га была ниже 

и составила 26,0 % при норме 2,5 кг/га – 24,8 %. В контрольном варианте это показатель 

был на уровне 31,3 %. 

Дальнейшие наблюдения показали, что действие препарата Ридомил Голд МЦ, ВДГ 

сдерживало развитие болезни, а варианте с нормой расхода 2,5 кг/га оказывало 

ингибирующие действие на развитие фитофтороза. На период учета 03.08.2018 г. 

распространенность фитофтороза на растениях томата составила 100,0 %, что было связано 

благоприятными погодными условиями для роста и развития патогена (таблица 1). Однако 

степень развития болезни в контрольном варианте и в вариантах с использованием 
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препаратов, существенно различалась. Так в варианте без обработки растения были 

поражены на уровне 78,8 %, а в вариантах с использованием эталона Метаксил, СП, при 

нормах расхода 2,0 кг/га и 2,5 кг/га – 30,0 % и 30,8 % соответственно. Степень поражения 

томата, обработанного препаратом Ридомил Голд МЦ, ВДГ с нормой расхода 2,0 кг/га и 

2,5 кг/га была на уровне 26,5 % и 24,5 % соответственно. В дальнейшем на обработанных 

вариантах наблюдалось снижение интенсивности развития болезни и увеличение 

биологической эффективности препаратов. Самый высокий показатель эффективности 

(68,9 %) был в варианте с использованием препарата Ридомил Голд МЦ, ВДГ при норме 

расхода 2,5 кг/га.  

 

Таблица 1. Биологическая эффективность препарата Ридомил Голд МЦ, ВДГ против Phytophthora 

томата [см] 

Примечание: Опытные данные авторов 

 

Table 1. Biological efficacy of the drug Ridomil Gold MC, VDG against tomato Phytophthora [cm] 

Source: Own study 

 

Tabela 1. Skuteczność biologiczna leku Ridomil Gold MC, VDG przeciwko zarazie Phytophthora pomidora 

[cm] 

Źródło: Badania własne 

 

Варианты опыта 

Развитие болезни, % на дату 

учёта 

Биологическая эффективность, %  

на дату учёта 

11.07 23.07 03.08 11.07 23.07 03.08 

Контроль (без обработки)  31,3 69,5 78,8 – – – 

Метаксил, СП (эталон) 

(2,0 кг/га) 
29,3 29,8 30,0 6,4 57,1 61,9 

Метаксил, СП (эталон) 

(2,5 кг/га) 
29,8 31,5 30,8 4,8 54,7 60,9 

Ридомил Голд МЦ, ВДГ 

(2,0 кг/га) 
26,0 27,0 26,5 16,9 61,2 66,4 

Ридомил Голд МЦ, 

ВДГ(2,5 кг/га) 
24,8 25,3 24,5 20,8 63,6 68,9 

 

Первая профилактическая обработка против альтернариоза (таблица 2) на растениях 

томата проводилась на фоне отсутствия признаков болезни. 

 

Таблица 2. Биологическая эффективность препарата Ридомил Голд МЦ, ВДГ против Alternaria 

томата [см] 

Примечание: Опытные данные авторов 

 

Table 2. Biological efficacy of the drug Ridomil Gold MC, VDG against tomato Alternaria [cm] 

Source: Own study 

 

Tabela 2. Biologiczna skuteczność leku Ridomil Gold MC, VDG przeciwko Alternaria pomidora[cm] 

Źródło: Badania własne 
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Варианты опыта 
Развитие болезни, % на дату учёта 

Биологическая эффективность, % 

на дату учёта 

11.07 23.07 03.08 11.07 23.07 03.08 

Контроль (без обработки)  18,3 29,3 44,5 – – – 

Метаксил, СП (эталон) 

(2,0 кг/га) 
18,0 21,3 20,5 1,6 27,3 53,9 

Метаксил, СП (эталон) 

(2,5 кг/га) 
17,8 21,0 20,5 2,7 28,3 53,9 

Ридомил Голд МЦ, ВДГ 

(2,0 кг/га) 
18,0 24,0 23,0 1,6 18,1 48,3 

Ридомил Голд МЦ, 

ВДГ(2,5 кг/га) 
17,0 20,8 19,8 7,1 29,0 55,5 

 

На период учетов 11.07.2018 г. симптомы были отмечены во всех вариантах опыта. 

Степень развития альтернариоза томата составляла от 17,0 % в варианте с использованием 

препарата Ридомил Голд МЦ, ВДГ (норма расхода 2,5 кг/га) до 18,3 % – в контрольном 

варианте. 

На дату учета 03.08.2018 г. во всех вариантах отмечалось снижение степени 

развития болезни, в то время как в контрольном варианте отмечалось ее значительное 

увеличение – 44,5 %. Поражение растений в вариантах с применением препарата было в 

два раза меньше по сравнению с необработаннsми. Наиболее высокий показатель 

биологической эффективности – 55,5 % был в варианте с использованием препарата 

Ридомил Голд МЦ, ВДГ с нормой расхода 2,5 кг/га. Близкими по значению оказались 

варианты, где использовался эталон Метаксил, СП с различными нормами расхода. 

Биологическая эффективность составила 53,9 %. 

При применении фунгицидов на томате против фитофтороза и альтернариоза 

(таблица 3) отмечалось статистически достоверное увеличение ранней (НСР05 – 0,126), 

товарной (НСР05 – 0,202) и общей (НСР05 – 0,331) урожайности. Общая урожайность в 

варианте с применяемым препаратом Ридомил Голд МЦ, ВДГ против фитофтороза 

составила 6,1 т/га (норма расхода 2,0 кг/га) и 6,25 т/га (норма расхода 2,5 кг/га), в эталоне 

– 5,8 т/га и 5,9 т/га (соответственно), в контроле – 4,8 т/га. Прибавка к контролю в варианте 

с применением препарата Ридомил Голд МЦ, ВДГ составила 27,0 % и 30,2 % при 

изучаемых нормах расхода.  

При обработке культуры томата против альтернариоза отмечалось статистически 

достоверное увеличение ранней (НСР05 – 0,168), товарной (НСР05 – 0,391) и общей (НСР05 

– 0,708) урожайности. 

Товарная урожайность в варианте с применением препарата Ридомил Голд МЦ, ВДГ 

против альтернариоза составила 4,4 т/га и 4,8 т/га, в эталоне – 4,3 т/га и 4,5 т/га. Прибавка 

урожая в опытном варианте составила от 29,1 % до 35,4 %. 
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Таблица 3. Урожайность томата при применении препаратов против болезней [см] 

Примечание: Опытные данные авторов 

 

Table 3. Tomato yield when using drugs against diseases [cm] 

Source: Own study 

 

Tabela 3. Plonowanie pomidora podczas stosowania leków przeciwko chorobom[cm] 

Źródło: Badania własne 

 

Вариант опыта 

Норма  

расхода, 

кг/га 

Урожайность, т/га Прибавка к 

контролю, % (общая 

урожайность) ранняя товарная общая 

Фитофтороз 

Вариант без обработки фунгицидами 1,2 3,85 4,8 – 

Ридомил Голд МЦ, ВДГ 
2,0 1,40 4,20 6,10 27,0 

2,5 1,55 4,45 6,25 30,2 

Метаксил, СП (эталон) 
2,0 1,35 4,0 5,8 20,8 

2,5 1,42 4,15 5,9 19,7 

НСР05 0,126 0,202 0,331  

Альтернариоз 

Вариант без обработки фунгицидами 1,2 3,85 4,8 – 

Ридомил Голд МЦ, ВДГ 
2,0 1,9 4,4 6,2 29,1 

2,5 2,0 4,8 6,5 35,4 

Метаксил, СП (эталон) 
2,0 1,8 4,3 6,1 27,0 

2,5 2,1 4,5 6,2 29,1 

НСР05 0,168 0,391 0,708  

 

Испытания показали, что препарат Ридомил Голд МЦ, ВДГ обладает 

фунгицидными свойствами и оказывает ингибирующее действие на возбудителей 

фитофтороза и альтернариоза томата. Обработка растений томата способствует 

ограничению развития болезней и снижению их вредоносности. Развитие фитофтороза в 

варианте с трехкратной обработкой препаратом Ридомил Голд МЦ, ВДГ(2,5 кг/га) было в 

два раза меньше чем в контрольном варианте и составило 24,5 %. Биологическая 

эффективность применения препарата была на уровне 68,9 %. На развитие альтернариоза 

наибольшее ингибирующее воздействие оказало применение препарата в дозе 2,5 кг/га. 

Развитие болезни было на уровне 19,8 %, что в два раза меньше по сравнению в вариантом 

без обработки. Биологическая эффективность применения препарата составила 55,5 %. 

Прибавка урожая в двух варианта опыта находилась в пределах 30,2 % и 35,4 % 

соответственно. 

 

 

 



 

36 

 

Литературa 

 

1. Популяции Phytophthora infestans в Республике Марий ЭЛ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://books.google.by/books?id=o5DZqOrHIxoC&pg=PA193&lpg=PA193&dq=Специа

лизация+Phytophthora+infestans+(Mont)+de+Bary+-+возбудителя+фитофтороза – 

Дата доступа: 23.02.2019 

2. Халаева В. И. Экономические аспекты оптимизации защитной стратегии в контроле 

фитофтороза картофеля [Текст] / В. И. Халаева, М. И. Жукова // Земледелие и защита 

растений = Agriculture and Plant Protection : научно-практический журнал. - 2014. - № 

6. - С. 50-52 

3. Дьяков Ю. Т. Популяционная биология фитопатогенных грибов / Ю. Т. Дьяков. – 

М.:ИД «Муравей», 1998. – 384. 

4. Пересыпкин, В. Ф. Сельскохозяйственная фитопатология / В. Ф. Пересыпкин – М.: 

Колос, 1974. – 560 с. 

5. Альтернариоз томата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.pesticidy.ru/Альтернариоз_томата – Дата доступа: 24.02.2019 

6. Альтернариоз томата (Alternaria solani) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.avgust.com/atlas/b/detail.php?ID=2029 – Дата доступа: 24.02.2019 

7. Фитофтороз и альтернариоз картофеля: программа защитных действий [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_51936.doc – Дата доступа: 

24.02.2019 

8. Общепринятая технология ухода за культурой в соответствии Современные 

технологии в овощеводстве / А. А. Аутко [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 

овощеводства. - Минск : Беларус. навука, 2012. 

9. Белик В. Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве.- М.: 

Агропромиздат, 1992. 319 с. 

10. Методика полевого опыта в овощеводстве [Текст] / С. С. Литвинов; Российская 

академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт овощеводства". – Москва: [б. и.], 2011. – 648 с.  

11. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском 

хозяйстве / Науч.-практ. центр НАН Беларуси по земледелию; Институт защиты 

растений; ред. С. Ф. Буга – Минск, 2007. – 508 с. 

  

https://books.google.by/books?id=o5DZqOrHIxoC&pg=PA193&lpg=PA193&dq=Специализация+Phytophthora+infestans+(Mont)+de+Bary+-+возбудителя+фитофтороза
https://books.google.by/books?id=o5DZqOrHIxoC&pg=PA193&lpg=PA193&dq=Специализация+Phytophthora+infestans+(Mont)+de+Bary+-+возбудителя+фитофтороза
http://www.pesticidy.ru/Альтернариоз_томата
https://www.avgust.com/atlas/b/detail.php?ID=2029


 

37 

 

ZESZYTY NAUKOWE WSA w Łomży 74, s. 37-48 
data przesłania 18.02.2019/ akceptacji artykułu 10.03.2019 

 

 

 

Grzegorz Czapski1 
1 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

 
ANALIZA BEZROBOCIA W LATACH 2010-2018 NA OBSZARACH 

WIEJSKICH W POLSCE 

 

ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN 2010-2018 ON RURAL AREAS  

IN POLAND 

 

Streszczenie 

 
 

Artykuł porusza problematykę bezrobocia na obszarach wiejskich. Celem artykułu jest 

analiza aktualnej sytuacji zawodowej mieszkańców polskich wsi oraz analiza stanu bezrobocia na 

tych obszarach w ostatnich latach. W artykule dokonano przeglądu aktualnej struktury 

demograficznej ludności bezrobotnej zamieszkującej wsie oraz analizy wahań stóp bezrobocia 

wśród mieszkańców terenów wiejskich na przestrzeni lat 2010-2018. Wnioski z analizy posłużyły 

do określania rozmiarów i specyfiki problemu bezrobocia na wsiach. 

Słowa kluczowe: bezrobocie, wieś, stopa bezrobocia, obszary wiejskie 

 
 

Summary 

 

 
The article deals with the problem of unemployment in rural areas. The aim of the article 

is to analysis the current professional situation of Polish villagers and analysis the state of 

unemployment in these areas in recent years. At the article there is a review of the current 

demographic structure of the unemployed population living in villages and analysis of fluctuations 

in the unemployment rate among the inhabitants of rural areas over the period 2010-2018. The 

conclusions from the analysis were used to determine the size and specifics of the problem of 

unemployment in the villages. 

Key words: unemployment, village, unemployment rate, rural areas 
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Wstęp 

 

Zamieszkanie na terenach wiejskich zawsze przysparzało więcej trudności w znalezieniu 

pracy. Mieszkańcy wsi położonych w bliskiej lokalizacji miast są w lepszej sytuacji niż ci, 

zamieszkali w znacznej odległości od aglomeracji. Chęć podjęcia zatrudnienia przez ludność 

zamieszkującą obszary wiejskie często wiąże się z koniecznością migracji do miast. Dodatkowym 

czynnikiem utrudniającym znalezienie pracy jest często niższe wykształcenie osób mieszających 

na wsi. Wszystko to prowadzi do szerzenia się zjawiska bezrobocia na obszarach wiejskich. 

Artykuł został poświęcony tematyce tegoż zjawiska. W oparciu o dane statystyczne 

przeanalizowano zmiany w stopie bezrobocia na wsi w minionych latach oraz dokonano 

przeglądu struktury demograficznej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsiach. 

 

Teoretyczne zagadnienia związane z bezrobociem 

 

Jak zauważył J. Sobczak, bezrobocie jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, ze względu 

na jego wielowymiarowość oraz złożoność. Odmienne są definicje bezrobocia w ujęciu 

ekonomistów, politologów, statystyków, prawników czy socjologów [Sobczak 1998]. K. Mlonek 

uważa, że bezrobocie można rozpatrywać w kategorii podmiotowej oraz przedmiotowej. Ujęcie 

podmiotowe (z perspektywy osoby niepracującej) definiuje bezrobocie jako utrzymywanie stanu 

bezczynności zawodowej przez osoby zdolne do pracy oraz zgłaszające gotowość do podjęcia 

pracy, dla których dochody z pracy stanowią podstawę egzystencji. Z kolei ujęcie przedmiotowe 

(z perspektywy rynku pracy) określa pojęcie bezrobocia jako niezrealizowaną podaż pracy, która 

jest efektem braku równowagi pomiędzy popytem na pracę a podażą siły roboczej [Danecka 

2005]. 

Zgodnie z definicją „Leksykonu przedsiębiorczości” bezrobocie jest sytuacją, w której 

część osób będących w wieku produkcyjnym skłonnych jest do podjęcia pracy, ale nie znajduje 

zatrudnienia, mimo poszukiwań. „Słownik ekonomiczny i finansowy” określa bezrobocie jako 

przedłużający się, niepożądany stan pozostawania bez zatrudnienia, który wynika z niemożności 

znalezienia pracy”. Według „Encyklopedii powszechnej PWN” bezrobocie jest zjawiskiem braku 

pracy zarobkowej dla osób, które zdolne są do jej podjęcia i jej poszukują [Batorska 2005]. 

I. Reszke wyróżnia dwa sposoby definiowania bezrobocia:  
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 bezrobocie jako ogólna liczba osób, które zarejestrowane są we właściwych 

instytucjach specjalizujących się w obsłudze jednostek dotkniętych problemem braku 

zatrudnienia; 

 bezrobocie jako oszacowana w oparciu o badania sondażowe liczba osób, które w 

tygodniu wstecz przed badaniem nie była zatrudniona oraz wykazywała gotowość do podjęcia 

pracy i aktywność w zakresie jej poszukiwania [Reszke 1999]. 

Precyzyjniejszą definicję bezrobocia podaje Urząd Pracy. Zostały w niej ujęte osoby, które 

w jakiś sposób związane są z nieruchomościami rolnymi oraz pozarolniczą działalnością 

gospodarczą. W myśl tej definicji osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez zatrudnienia oraz 

niewykonująca żadnej pracy zarobkowej, która wykazuje zdolność oraz gotowość do podjęcia 

pracy w pełnym wymiarze godzin. Dodatkowo, osoba ta nie może pobierać nauki w szkole w 

formie dziennej i musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy odpowiednim dla 

miejsca swojego zameldowania oraz może zostać uznana za bezrobotną jeżeli: 

 ukończyła 18 r.ż., 

 nie przekroczyła 60 r.ż. w przypadku kobiet oraz 65 r.ż. w przypadku mężczyzn, 

 nie posiada prawa do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, nie pobiera 

świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków przedemerytalnych, zasiłków chorobowych, 

wychowawczych, macierzyńskich, 

 nie jest posiadaczem bądź właścicielem nieruchomości rolnej, której powierzchnia 

użytków rolnych przekracza 2 ha przeliczeniowe, 

 nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu wynikającemu ze stałej pracy jako 

domownik w gospodarstwie rolnym, którego powierzchnia użytków rolnych przekracza 2 ha, 

 nie podejmuje pozarolniczej działalności gospodarczej bądź nie podlega obowiązkowi 

zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego, 

 wykazuje niepełnosprawność, która pozwala na podjęcie zatrudnienia w minimum 

50% wymiaru czasowego pracy, który obowiązuje w danym zawodzie bądź służbie, 

 nie jest tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności 

[Batorska 2005].  

Interpretacja pojęcia bezrobocia wśród osób zamieszkałych tereny wiejskie przysparza 

więcej trudności. Możliwość przydzielenia statusu bezrobotnej osobie, która posiada 

nieruchomość rolną, możliwa jest w ściśle określonych przypadkach. Jeżeli stan majątkowy, pod 

którym rozumie się dochody, jakie przynosi lub może przynosić gospodarstwo rolne, przekracza 

określone wartości – osobie prowadzącej działalność rolniczą może nie przysługiwać status 
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bezrobotnej oraz otrzymanie wszelkich związanych z tych statusem uprawnień. Przyjmuje się, że 

posiadanie gospodarstwa rolnego znacznych rozmiarów (ponad 2 ha przeliczeniowe) stanowi 

wystarczające źródło utrzymania osoby ubiegającej się o status bezrobotnego oraz jej rodziny. 

Sama możliwość czerpania zysków z tak dużej nieruchomości rolnej wyłącza jego właściciela z 

prawa otrzymania statusu osoby bezrobotnej. Jeśli właściciel nieruchomości dobrowolnie nie 

wykorzystuje jej celem osiągania pożytku finansowego, to jest to traktowane przez ustawodawcę 

jako świadoma decyzja ekonomiczna zainteresowanego [Maciejko 2005].  

Kwestie statusu osoby bezrobotnej na obszarach wiejskich regulowane są w Ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Art. 2 tejże ustawy 

mówi o tym, że jako osobę bezrobotną można uznać osobę, która nie jest właścicielem bądź 

posiadaczem – samoistnym albo zależnym – nieruchomości rolnej (w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), której powierzchnia użytków rolnych 

przekracza 2 ha przeliczeniowe [Dz.U. 2004, Nr 99, poz. 1001]. Organ zatrudnienia zobowiązany 

jest więc do zbadania, czy osoba, która ubiega się o przyznanie jej statusu bezrobotnego 

legitymuje się prawem własności do nieruchomości rolnej oraz czy posiada prawo do władania 

rzeczą.  

W przypadku, gdy gospodarstwo rolne przekracza powierzchnię 1 ha przeliczeniowego, 

jego właściciel lub posiadacz podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Może on zostać ujęty 

w rejestrze osób bezrobotnych, lecz będzie zobowiązany do odprowadzania składek do KRUS. Z 

tego obowiązku zwolniony jest w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych 

[https://zielonalinia.gov.pl].  

Jeśli dana osoba jest właścicielem gospodarstwa rolnego liczącego powierzchnię ponad 2 

ha przeliczeniowych, może ona uzyskać status osoby poszukującej pracy. Nie ma jednak wówczas 

prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, nie może być zgłoszona do ubezpieczenia 

zdrowotnego ani nie ma opłacanych składek zdrowotnych [http://psz.praca.gov.pl].  

 

Sytuacja demograficzna w Polsce 

 

Pod koniec grudnia 2018 roku Polskę zamieszkiwało 38 411 tys. ludności. Przeważającą 

część – 60,06% (23 067,2 tys. osób) – stanowili mieszkańcy miast, natomiast pozostały odsetek – 

39,95% (15 343 tys.) – mieszkańcy wsi [Stańczak, Znajewska 2019]. W ogólnej liczbie ludności 

udział kobiet stanowi niezmiennie prawie 52,00%. Na 100 mężczyzn przypada średnio 107 kobiet 

(w miastach 111, na wsi 101) i ta tendencja nie zmienia się już od kilkunastu lat. Wśród 

mieszkańców wsi, przewaga kobiet zaczyna się dopiero od 64 roku życia, a w miastach już od 41 
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lat. Wynikać to może z migracji kobiet ze wsi do miast [Biały i in. 2019]. Dokładną strukturę 

zamieszkania mieszkańców Polski ukazuje rysunek 1. 

 

 

 
Rysunek 1. Ludność w Polsce w latach 1946-2018 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biały I., Cacko M., Derucka K., Łączyńska M., Skrzypczak I., 

Strzelecka H., Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 roku wyd. Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2019, s. 13. 

 

Figure 1. Population in Poland in 1946-2018 

Source: Own study based on: Biały I., Cacko M., Derucka K., Łączyńska M., Skrzypczak I., Strzelecka H., 

Economic activity of the Polish population IV quarter of 2018, wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

2019, p. 13. 

 

Rysunek 2020201 wskazuje, że znacząca zmiana w strukturze zamieszkania Polaków 

nastąpiła w roku 1965, kiedy to ilość mieszkańców miast zrównała się z ilością mieszkańców wsi. 

Przed tym rokiem przeważała liczba mieszkańców wsi, natomiast od tej pory to miasta zaczęły 

być chętniej wybieranymi miejscami zamieszkania. Od lat 90tych XX wieku liczba mieszkańców 

miast i wsi utrzymuję sie na podobnym poziomie. 

Rysunek 2 prezentuje udział procentowy osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat 

(kobiety)/64 lata (mężczyźni) w ogólnej liczbie mieszkańców miast i wsi na przestrzeni lat 2010-

2018. 
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Rysunek 2. Udział procentowy osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat (kobiety)/64 lata (mężczyźni) w 

ogólnej liczbie mieszkańców miast i wsi na przestrzeni lat 2010-2018 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS 

 

Figure 2. Percentage of people in working age (18-59 years (women)/64 years (men) in the total number of 

urban and rural residents over the period 2010-2018 

Source: Own study based on GUS reports 

 

Wiek produkcyjny wiąże się z podejmowaniem aktywności zawodowej. Z analizy rysunku 

2 wynika, że ilość osób w wieku produkcyjnym w Polsce spada, przy czym tendencja spadkowa 

wyraźniej widoczna jest w miastach. Przełomowy był rok 2013. Przed tym rokiem ilość osób w 

wieku produkcyjnym zdecydowanie większa była w miastach niż na wsiach, natomiast aktualnie 

dużo więcej osób w wieku produkcyjnym jest na wsiach. 

Rysunek 3 obrazuje zmiany stopy bezrobocia w latach 1992-2016 w miastach oraz na 

wsiach według badań BAEL.  

 
 

Rysunek 3. Zmiany stopy bezrobocia w miastach oraz na wsiach na przestrzeni lat 1992-2016 

Źródło: https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-bezrobocie-wedlug-bael,62,1.html (dostęp: 

31.06.2019) 

Figure 3. Changes in the unemployment rate in cities and in the countryside over the period 1992-2016 

Source: https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-bezrobocie-wedlug-bael,62,1.html (access: 

31.06.2019) 

 

Na podstawie analizy rysunku 3 można zaobserwować, że w latach 1992-2008 stopy 

bezrobocia w miastach były wyższe niż na wsiach. Po 2008 roku kreowały się różne tendencje, 

ale od 2013 roku stopa bezrobocia wyższa jest na wsiach. Warto zwrócić uwagę, że jak ukazano 

na rysunku 1, w analizowanym okresie liczba mieszkańców miasta była większa niż mieszkańców 
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wsi. 

Analizie podano również roczny procentowy przyrost naturalny w miastach i wsiach na 

przestrzeni lat 2010-2018. 

 

 

Rysunek 4. Roczny procentowy przyrost naturalny w miastach i wsiach na przestrzeni lat 2010-2018 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS 

 

Figure 4. Annual percentage birth rate in cities and villages over 2010-2018 

Source: Own study based on GUS reports 

 

Z analizy rysunku 4 wynika, że roczny procentowy przyrost naturalny znacznie różni się 

w miastach i na wsiach. W miastach jest on ciągle ujemny, co oznacza, że ogólna liczba ludności 

w miastach maleje. Skutki ujemnego przyrostu naturalnego w miastach będą także widoczne w 

niedalekiej przyszłości na rynku pracy. Starsi pracownicy odejdą na emeryturę i nie będzie 

wystarczającej liczby młodych osób, które będą w stanie ich zastąpić. Będzie to oznaczało 

zwiększenie się liczby miejsc pracy w miastach. Z kolei, jak wynika z wykresu, na wsiach 

obserwuje się dość wysoki, ciągle dodatni przyrost naturalny. Oznacza to, że ludności na wsi 

przybywa. Należy więc spodziewać się, że skoro przy aktualnym stanie ludności na wsiach 

występuje problem bezrobocia, to przy większej ilości ludności wiejskiej będzie on przybierał na 

sile. Bardzo prawdopodobne, że w przyszłości więcej osób zamieszkałych na wsiach zmuszonych 

będzie emigrować do miast za pracą. Wypełnią oni wówczas niedostatek pracowników w 

miastach, spowodowany niskim przyrostem naturalnym w miastach. 
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Bezrobocie na wsi w latach 2010-2018 

 

W 2018 roku na wsiach spadła liczba osób czynnych zawodowo w wieku produkcyjnym, 

która liczyła 6 771 tys. i była najniższa od 2012 roku. W latach 2016-2018 zauważalny jest wzrost 

osób biernych zawodowo, którzy w 2018 r. stanowili 5 377 tys. osób. Liczba osób biernych 

zawodowo stopniowo rośnie, powodem tych zmian może być coraz bardziej starzejące się 

społeczeństwo oraz coraz większa chęć i możliwość podejmowania dalszej edukacji po szkole 

średniej.  

Dokładną liczbę osób aktywnych zawodowo prezentuje tabela 1. 

 

Tabela 1. Aktywność ekonomiczna mieszkańców wsi według stanu na IV kwartałach w latach 2010-2018 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biały I., Cacko M., Derucka K., Łączyńska M., Skrzypczak I., 

Strzelecka H., Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 roku wyd. Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2019, s. 44-45. 

 

Table 1. Economic activity of village residents according to the state in the fourth quarters in 2010-2018 

Source: Own study based on: Biały I., Cacko M., Derucka K., Łączyńska M., Skrzypczak I., Strzelecka H., 

Economic activity of the Polish population IV quarter of 2018, wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019, 

p. 44-45. 

 

Rok 

 

Ogółem 

 

 

Aktywni zawodowo 

 

Bezrobotni 

 

 

Bierni 

zawodowo 

 

 

Współczynnik 

aktywności 

zawodowej 

 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

 

 

Stopa 

bezrobocia 

 

 

razem 

 

pracujący 

razem 

 

w wymiarze czasu 

pracy 

pełnym niepełnym 

w  tysiącach w % 

2010 11904 6578 5986 5413 574 591 5326 55,3 50,3 9 

2011 11997 6700 6045 5484 560 656 5296 55,8 50,4 9,8 

2012 12062 6803 6125 5582 543 678 5259 56,4 50,8 10 

2013 12115 6818 6156 5644 511 662 5297 56,3 50,8 9,7 

2014 12144 6829 6246 5770 475 583 5315 56,2 51,4 8,5 

2015 12159 6842 6325 5851 474 518 5317 56,3 52 7,6 

2016 12171 6862 6440 5941 498 422 5310 56,4 52,9 6,1 

2017 12172 6852 6497 5994 503 355 5320 56,3 53,4 5,2 

2018 12148 6771 6483 6032 452 287 5377 55,7 53,4 4,2 

 

W latach 2010-2018 roku wzrosła liczba osób aktywnych zawodowo z 6578 tys. osób w 

2010 roku do 6862 tys. osób w 2016. Na koniec 2018r. nastąpił jednak spadek i liczba ta wynosiła 

6771 tys. osób. W analizowanym okresie również zauważalne są wahania w liczbie osób 

bezrobotnych. W 2010 roku osób tych było 591 tys., a dwa lata później liczba ta wzrosła do 678 
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tys. osób i była największa w analizowanym okresie. W kolejnych latach nastąpiła poprawa 

koniunktury na rynku pracy, co spowodowało spadek liczby pozostających bez pracy do 287 tys. 

osób.  

W latach 2012-2018 nastąpił spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia mieszkańców 

wsi. Dokładny wymiar stopy bezrobocia w analizowanym okresie prezentuje rysunek 5. 

 

Rysunek 5. Stopa bezrobocia na wsi w latach 2010-2018 (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biały I., Cacko M., Derucka K., Łączyńska M., Skrzypczak I., 

Strzelecka H., Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 roku, wyd. Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2019, s. 44-45. 

 

Figure 5. The unemployment rate in the countryside in 2010-2018 (%) 

Source: Own study based on: Biały I., Cacko M., Derucka K., Łączyńska M., Skrzypczak I., Strzelecka H., 

Economic activity of the Polish population IV quarter of 2018, wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019, 

p. 44-45. 

 

Powyższy wykres obrazuje stopę bezrobocia na wsiach w Polsce w latach 2010-2018.  Od 

roku 2010 liczba osób bezrobotnych maleje. Można zauważyć, że na koniec roku 2018 była 

najmniejsza stopa bezrobocia w analizowanym okresie i wyniosła zaledwie 4,20%. 

Analizie podano również wskaźnik zatrudnienia na wsi w latach 2010-2018 w (%). 

Dokładny obraz prezentuje rysunek 6. 
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Rysunek 6. Wskaźnik zatrudnienia na wsi w latach 2010-2018 (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biały I., Cacko M., Derucka K., Łączyńska M., Skrzypczak I., 

Strzelecka H., Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 roku, wyd. Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2019, s. 44-45. 

 

Figure 6. Employment rate in the countryside in 2010-2018 (%) 

Source: Own study based on: Biały I., Cacko M., Derucka K., Łączyńska M., Skrzypczak I., Strzelecka H., 

Economic activity of the Polish population IV quarter of 2018, wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

2019, p. 44-45. 

 

Na podstawie rysunku 6 można stwierdzić, że wskaźnik zatrudnienia na wsi w latach  

2010-2018 stopniowo wzrasta z 50,30% (2010) do 53,40% (2017-2018), a wzrost ten wyniósł 

3,10%. Na koniec 2017 i 2018 roku wskaźnik zatrudnienia w analizowanym okresie był 

największy. 

 

Podsumowanie 

 

Analiza zgromadzonych danych wskazuje na znaczny spadek liczby bezrobotnych i stopy 

bezrobocia na wsi w latach 2010-2018. Aktualnie, stopa bezrobocia utrzymuje najniższą wartość 

w porównaniu z pozostałymi w tym okresie. Bezrobocie na terenach wiejskich wynosi niewiele 

ponad 4%, co stanowi bardzo dobry wynik. Należy mieć jednak na uwadze, że wskaźnik przyrostu 

naturalnego na obszarach wiejskich jest dość wysoki i cały czas dodatni, co oznacza, że w 

niedalekiej przyszłości liczba mieszkańców wsi gotowych do podjęcia pracy zwiększy się. 

Sposobem na opanowanie sytuacji rosnącego wówczas bezrobocia może być migracja ludności 

wiejskiej do miast, gdzie przyrost naturalny niezmiennie wykazuje ujemne wartości.  

Głównym powodem zjawiska bezrobocia na wsiach jest duża odległość od miast oraz brak 

dużych zakładów pracy. Bezrobocie na wsiach ma również swoje odzwierciedlenie w historii, 
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kiedy to do końca XX wieku funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), a ich 

zamkniecie spowodowało masowe zwolnienia i brak nowych miejsc pracy. Według danych w 

1990 roku w Państwowych Gospodarstwach Rolnych pracowało 395 tys. osób, a dziesięć lat 

wcześniej – 490,3 tys. osób [Bukraba-Rylska 2008]. Likwidacja tylu miejsc dla osób często słabo 

wykształconych i bez znacznego doświadczenia spowodowała duże bezrobocie oraz brak 

możliwości znalezienia zatrudnia w szybkim czasie. Często osoby te nie potrafiły się odnaleźć w 

nowej rzeczywistości i zostawały podopiecznymi punktów pomocy społecznej oraz biorcami 

świadczeń służących wsparciu finansowemu. 
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Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

2 COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

 
PRZEBIEG WARUNKÓW POGODOWYCH JAKO CZYNNIK 

LIMITUJĄCY POTENCJAŁ PLONOWANIA ODMIAN BOBIKU W 

WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2019 ROKU 

 

THE COURSE OF WEATHER CONDITIONS AS A FACTOR LIMITING 

THE YIRLD POTENTIAL OF FABA BEAN CULTIVARS IN THE 

PODLASKIE IN 2019 

 

Streszczenie 

 
 

W roku 2019 w polu doświadczalnym SDOO w Krzyżewie przeprowadzono 7 

doświadczeń z roślinami bobowatymi grubonasiennymi, w tym jedno doświadczenie z  bobikiem 

W doświadczeniu z bobikiem testowano 9 odmian, w większości pochodzących z polskiej 

hodowli. Analizowano przebieg warunków klimatycznych, które miały znaczący wpływ na 

osiągnięte plony nasion.  Zmienny przebieg warunków pogodowych, który określany jest już, jako 

zmianą klimatu jest czynnikiem, który determinuje uzyskane plony nasion. Spośród badanych 

odmian bobiku najwyższy plon uzyskały Granit i Capri, których plon wyniósł odpowiednio 41,8 

i 40,1 dt·ha-1, z kolei najniższe plony osiągnęły Albus i Bobas (33,3 i 31,5 dt·ha-1). 

Słowa kluczowe: bobik, plonowanie, odmiana, przebieg pogody, zmiana klimatu, rozwój roślin 

 
 

Summary 

 

 
In 2019, 7 experiments with coarse bean plants, including one field bean experiment, were 

conducted in the SDOO experimental field in Krzyżewo. 9 varieties were tested in the field bean 

experiment, most of them from Polish breeding. The course of climatic conditions was analyzed, 
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which had a significant impact on the achieved seed yields. The variable course of weather 

conditions, which is already referred to as climate change, is a factor that determines the seed 

yield obtained. Among the tested faba bean cultivars, the highest yield was obtained by Granit 

and Capri, whose yield was 41,8 and 40,1 dt·ha-1, respectively, while the lowest yields were 

achieved by Albus and Bobas (33,3 and 31,5 dt·ha-1). 

Key words: faba bean, variety, yielding, wheather course, climate change, development of plant 

 

Wstęp 

 

Bobik jest gatunkiem, który umożliwia produkcję wysokobiałkowych pasz dla wszystkich 

zwierząt hodowlanych, a także możliwość wykorzystania całych roślin i suszu z  łodyg w 

żywieniu bydła i owiec. Jest to gatunek, który również może być komponentem mieszanek 

międzygatunkowych z innymi roślinami pastewnymi, a w szczególności z wyką jarą, dla której 

jednocześnie pełni rolę podporową. W znaczących państwach UE tj. Hiszpanii czy Francji 

obserwuje się w ostatnich latach wzrost uprawy bobiku pomimo uzyskiwania zmiennych plonów. 

W Polsce bardzo wysoka tendencja zasiewu zbóż, intensyfikacja produkcji roślinnej i ciągłe 

uproszczenia w uprawie prowadzą do wzrostu zużycia zarówno nawozów mineralnych jak i 

pestycydów, co prowadzi do degradacji gleb. Wprowadzenie do zmianowania roślin bobowatych 

wysiewanych w plonie głównym jest jednym ze sposobów odbudowania prawidłowej struktury 

gleby. Bobik dzięki silnemu i dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu fitosanitarnie i 

fitomelioracyjnie wpływa na fizyczne właściwości gleby, zaś duży indeks powierzchni liści roślin 

i łanu prowadzi do poprawy jej właściwości biologicznych [Kulig i Zając 2007]. 

Według Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w roku 2019 w  

Krajowym rejestrze znajduje się 14 odmian bobiku, w tym 13 odmian w typie niesamokończącym 

(NK - odmiana ma nieograniczony genetycznie wzrost i przy wilgotnej oraz ciepłej pogodzie 

dłużej i mniej równomiernie dojrzewa), 1 odmiana samokończąca (SK - odmiana ma ograniczony 

genetycznie wzrost przez blokujący dalszy rozwój szczytowy kwiatostan, co przyspiesza i 

wyrównuje dojrzewanie roślin na polu). Wśród 14 odmian zarejestrowanych, 5 charakteryzuje się 

obniżoną zawartością tanin, które oznacza się skrótem NT (obniżona zawartość substancji 

garbnikowych, nadających gorzki posmak paszom). 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

Doświadczenie zostało zlokalizowane w polu doświadczalnym Stacji Doświadczalnej 
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Oceny Odmian w Krzyżewie. Prezentowane wyniki dotyczą jednoczynnikowego doświadczenia 

założonego w układzie z grupami odmian. Układ ten stosuje się wówczas, gdy chociaż jedna z 

badanych odmian różni się od pozostałych jakimś typem morfologicznym. W tym przypadku 

badane były odmiany tradycyjne i jedna samokończąca. Doświadczenie to założono w trzech 

powtórzeniach z 9 odmianami bobiku znajdującymi się w Krajowym Rejestrze. Odmiany te 

pochodziły z polskich i zagranicznych hodowli (Tab. 1). Nasiona zostały wysiane w glebę 

bielicową, wytworzoną z piasku gliniastego mocnego zaliczaną do kompleksu żytniego bardzo 

dobrego, klasy bonitacyjnej IV a, odczyn gleby 7,1. Zasobność gleby w P2O5 - bardzo wysoka 

(22,3), K2O - średnia (19,9), Mg - wysoka (11,7). Przedplonem pod doświadczenie był jęczmień 

jary. Na podstawie analizy glebowej ustalono dawki nawożenia mineralnego. Zastosowano 300 

kg·ha-1 Polifoski 6:20:30. Siew wykonano 05.04.2019 w  rozstawie rzędów 25cm. Poletko 6 

rzędowe o długości 11 m i szerokości 1,5 m. Po osiągnięciu przez odmiany dojrzałości żniwnej 5 

sierpnia przystąpiono do zbioru. 

 

Tabela 1. Bobik-odmiany badane w 2019 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z COBORU w Słupi Wielkiej 

 

Table 1. Faba bean-varieties tested in 2019 

Source: Own study based on data from the COBORU in Słupia Wielka 

 

Lp. Odmiana 

Rok 

wpisania do 

KR 

Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian 

zagranicznych) 

1 Albus 2002 HR Strzelce sp. z o.o., 99-307 Strzelce 

2 Bobas* 2002 DANKO HR sp. z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan 

3 Granit*SK 2006 HR Strzelce sp. z o.o., 99-307 Strzelce 

4 Amigo 2016 HR Strzelce sp. z o.o., 99-307 Strzelce 

5 Fernando 2016 HR Strzelce sp. z o.o., 99-307 Strzelce 

6 Fanfare* 2017 
SAATEN-UNION Polska Sp. z o.o., 

62-100 Wągrowiec 

7 Apollo* 2018 
SAATEN-UNION Polska Sp. z o.o., 

62-100 Wągrowiec 

8 Capri* 2018 
SAATEN-UNION Polska Sp. z o.o., 

62-100 Wągrowiec 

9 Diego 2019 HR Strzelce sp. z o.o., 99-307 Strzelce 

* odmiana wysokotaninowa 
SK odmiana samokończąca wysokotaninowa 

* high tannin variety 
SK high-tan self-finishing variety 
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Wyniki i dyskusja 

 

Przebieg warynków meteorologicznych 

Dane dotyczące warunków meteorologicznych uzyskano ze Stacji Doświadczalnej Oceny 

Odmian w Krzyżewie. Odczytu pomiaru dokonywano na wysokości 2 m od powierzchni ziemi. 

Warunki termiczno - wilgotnościowe panujące w sezonie wegetacyjnym 2019 dla odmian bobiku 

były niesprzyjające. Wczesne ruszenie wegetacji przyspieszyło przygotowanie pól 

doświadczalnych. Jednakże niewielkie opady atmosferyczne w III dekadzie marca i brak opadów 

deszczu w I i II dekadzie kwietnia, znacząco wpłynęły na wschody i początkowy rozwój roślin. 

Większe opady w II dekadzie maja poprawiają stan roślin bobiku. Bardzo suchy czerwiec, z 

wysokimi temperaturami powietrza (średnia miesiąca 20,7°C– najwyższa od 40 lat) spowodowały 

zasychanie pąków kwiatowych, co wpłynęło na mniejszą ilość zawiązanych strąków. Również 

ciepły lipiec rzutował na wcześniejsze dojrzewanie i mniejszą Masę Tysiąca Nasion, co 

skutkowało niższym plonem. 

Dane meteorologiczne przedstawiono na rysunku 1, jako sumę miesięcznych opadów oraz 

średnią temperaturę w okresie od marca do października w roku 2019. 

 

Rysunek 1. Średnia dobowa temperatura i suma opadów okresie od marca do października 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych meteorologicznych COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Figure 1. Average daily temperature and total rainfall from March to October 2019 

Source: Own study based on meteorological data of COBORU SDOO in Krzyżewo 
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Średni plon odmian bobiku w roku 2019 w doświadczeniach wyniósł 36,0 dt·ha-1 i był 

zdecydowanie niższy niż w roku 2018 (49,2 dt·ha-1) i w 2017 (56,5 dt·ha-1). 

Dla zobrazowania wyników plonowania odmian bobiku w województwie podlaskim 

zamieszczono plony, jakie uzyskano w sąsiedniej stacji Wrócikowo, która położona jest 

kilkanaście kilometrów od granic województwa podlaskiego (Tab. 2). 

 

Tabela 2. Plon nasion (dt·ha-1) bobiku w roku 2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SDOO w Krzyżewie i SDOO we Wrócikowie 

 

Table 2. Field bean yield (dt·ha-1) in 2019 

Source: Own study based on data from the SDOO in Krzyżewo and the SDOO in Wrócikowo 
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Wzorzec 36,9 35,1 36,0 36,0 49,2 56,5 47,2 42,6 

1 Albus 33,3 29,5 31,4 87 96 93 92 92 

2 Bobas * 31,5 40,8 36,1 100 97 104 100 99 

3 Amigo 36,6 28,9 32,7 91 101 98 97 96 

4 Fernando 34,8 31,5 33,1 92 96 99 96 94 

5 Fanfare * 38,7 46,1 42,4 118 95 102 105 107 

6 Apollo 38,0 33,8 35,9 100 109   105 

7 Capri 40,1 23,9 32,0 89 100   95 

8 Diego 36,8 29,0 33,0 92 103   98 

9 Granit *SK 41,8 52,5 47,2 131 96 101 109 114 

* odmiana wysokotaninowa 
SK odmiana samokończąca wysokotaninowa 

- wzorzec stanowi srednia wszystkich badanych odmian 

* high tannin variety 
SK high-tan self-finishing variety 

- the standard is the average of all tested varieties 

 

Analizując tabelę 2 stwierdzono, że średni plon uzyskany w Krzyżewie dla 9 odmian 

wyniósł 36,9 dt·ha-1, zaś we Wrócikowie był nieco niższy i kształtował się na poziomie  

36,1 dt·ha-1. Najwyżej plonującymi odmianami w Krzyżewie była odmiana samokończąca Granit 

i odmiana tradycyjna Capri, których plon był wyraźnie wyższy niż średnia ze wszystkich odmian 

i wyniósł odpowiednio 41,8 i 40,1 dt·ha-1. Z kolei najsłabiej plonującymi odmianami były Albus 
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i Bobas, które w Krzyżewie osiągnęły plony na poziomie 33,3 i 31,5 dt·ha-1. Zauważyć można, że 

odmiany bobiku bardzo znacząco zareagowały na warunki lokalne, gdyż plony nasion uzyskane 

w Krzyżewie i Wrócikowie są bardzo zróżnicowane.  

Rysunek 2 przedstawia średni plon odmian bobiku dla dwóch lokalizacji. Z rysunku 

odczytać można, że spośród badanych 9 odmian tylko 3 z nich (Bobas, Fanfare i Granit) osiągnęły 

plony wyższe niż średni plon ze wszystkich badanych odmian w dwóch lokalizacjach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Średni plon nasion (dt·ha-1) odmian bobiku w roku 2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SDOO w Krzyżewie i SDOO we Wrócikowie 

 

Figure 2. Average seed yield (dt·ha-1) of faba bean cultivars in 2019 

Source: Own study based on data from the SDOO in Krzyżewo and the SDOO in Wrócikowo 

 

Podleśny [2009] podaje, że decydującym czynnikiem, który ogranicza plonowanie bobiku 

jest niedobór opadów, szczególnie w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. Susza, która 

występuje w tym okresie powoduje zrzucanie pąków i kwiatów, co skutkuje redukcją plonu. 

Również Gniewowska [2017] uważa, że odpowiednia wilgotność gleby w okresie kwitnienia, 

zawiązywania i wypełniania nasion jest warunkiem dobrego plonowania bobiku. Doświadczenia 

przeprowadzone w 2019 roku zarówno w Krzyżewie, jak i we Wrócikowie potwierdzają 

powyższe stwierdzenia, gdyż przy intensywnym wzroście i pełni kwitnienia bobik reagował na 

deficyt wody zasychaniem kwiatów.  
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Zdaniem autorów [Podleśny 2001, Podleśny i Kocoń 2006] wstępne badania wykazują, że 

odmiany bobiku o zdeterminowanym wzroście słabiej plonują oraz są bardziej podatne na 

niedobór wody w glebie.  Przeprowadzone doświadczenia nie potwierdzają zdania zadania 

autorów, gdyż odmiana Granit (o zdeterminowanym wzroście) w dwóch lokalizacjach plonowała 

najwyżej spośród badanych odmian bobiku.  

Również Juzoń [2015] uważa, że jednym z najistotniejszych czynników abiotycznych 

będących przyczyną stresu jest zjawisko suszy. Niedobór wody powoduje zahamowanie wzrostu 

i rozwoju roślin, dochodzi do zaburzeń w transporcie cząsteczek wody, co prowadzi również do 

spadku wszystkich składowych plonu. 

Łabędzki i Leśny [2008] uważają, że produktywność i stabilność plonowania roślin 

bobowatych uwarunkowana jest przede wszystkim genetycznie, ale wielu autorów wskazuje, iż 

zmienność plonowania tych roślin wynikać może z wrażliwości na uwarunkowania klimatyczne. 

Testowane odmiany bobiku potwierdzają powyższe stwierdzenie, gdyż zmienne warunki 

pogodowe znacząco limitowały potencjał plonowania odmian bobiku w latach 2017-2019. 

 

Wnioski 

 

1. Przebieg warunków termiczno – wilgotnościowych w roku 2019 modyfikował wschody, 

wzrost i rozwój oraz plonowanie odmian bobiku. 

2. Uzyskane średnie plony nasion odmian bobiku w roku 2019 były najniższe z trzech ostatnich 

lat badań. 

3. Spośród 9 badanych odmian bobiku wysianych w SDOO w Krzyżewie najlepiej plonowały 

Granit i Capri, których plon wyniósł odpowiednio 41,8 i 40,1 dt·ha-1, z kolei najniższe plony 

osiągnęły Albus i Bobas (33,3 i 31,5 dt·ha-1). 

4. Znaczne różnice w plonowaniu pomiędzy odmianami i lokalizacją doświadczeń były efektem 

niekorzystnych warunków meteorologicznych podczas kwitnienia i  zawiązywania strąków. 
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UDZIAŁ OBROTU WEWNĘTRZNEGO W PRODUKCJI OGÓŁEM I 

JEGO WPŁYW NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW 

ROLNYCH 

 

SHARE OF INTERNAL WEAR IN TOTAL PRODUCTION AND ITS 

IMPACT ON THE RESULTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS 

 

 

Streszczenie 

 

Celem pracy jest ocena porównawcza zmian udziału obrotu wewnętrznego w produkcji 

ogółem w latach w gospodarstwach mlecznych, opasowych i wielokierunkowych (mieszane) o 

różnej wielkości ekonomicznej oraz jego wpływu na efektywność, dochodowość i rentowność.  

W pracy analizie poddano gospodarstwa prowadzące rachunkowość na potrzeby FADN, 

w latach 210-2017. W pracy stosowano terminologię i zasady podziału zbiorowości gospodarstw 

za systemem FADN-PL. Dokonano analizy zmian udziału obrotu wewnętrznego (zużycia 

wewnętrznego) w produkcji ogółem gospodarstw. Analizie poddano gospodarstwa o typach 

produkcyjnych TF8: krowy mleczne (5); zwierzęta trawożerne (6); mieszane (8). Uzyskane 

wyniki wskazują na systematyczny spadek znaczenia zużycia wewnętrznego w gospodarstwach 

o wszystkich badanych typach produkcyjnych. Obrót wewnętrzny negatywnie wpływa na 

efektywność wykorzystania nakładów pracy i rentowność kapitału własnego. 

Słowa kluczowe: obrót wewnętrzny, produkcja ogółem, efektywność, rentowność 

 

Summary 

 
The purpose of the work is a comparative assessment of changes in the share of internal 
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wear in total production in the years in dairy, fattening and multidirectional (mixed) farms of 

various economic size and its impact on efficiency, profitability and profitability. 

The study analyzes farms keeping accounts for the needs of FADN in the years 210-2017. 

The work used terminology and rules for the division of farm groups behind the FADN-PL system. 

An analysis of changes in the share of internal turnover (internal consumption) in total farm 

production was made. Farms with TF8 production types were analyzed: Milk (5); Other grazing 

livestock (6); Mixed (8). The obtained results indicate a systematic decrease in the significance of 

internal wear on farms of all explored production types. Internal turnover negatively affects the 

efficiency of the use of labor inputs and the return on equity. 

Key words: internal turnover, total production, efficiency, profitability 

 

Wprowadzenie 

 

Ekosystemy rolnicze są to układy otwarte, które otrzymujące z zewnątrz energię i materię 

oraz oddają energię i materię na zewnątrz. Przepływ materii obejmuje przepływ wody, składników 

pokarmowych w formie rozpuszczonej i formie stałej (składniki pokarmowe, materia organiczna, 

której podstawowym składnikiem jest węgiel), oraz gazowej. 

Dopływ materii i energii do ekosystemu rolniczego zachodzi: 

 drogami naturalnymi takimi jak: promieniowanie słoneczne, opad atmosferyczny, 

spływ powierzchniowy z terenów przyległych, dopływ gruntowy, wietrzenie minerałów 

glebowych, a także  

 w wyniku działań człowieka; energia i materia zawarta w nasionach, zwierzętach 

gospodarskich, nawozach, pestycydach, paszach oraz energia paliw zużywana do wykonywania 

prac uprawowych i innych czynności.  

Poprzez te dopływy człowiek podtrzymuje pojemność produkcyjną gospodarstwa rolnego 

na odpowiednim poziomie. Rolnik wpływa i kontroluje też wiele odpływów z systemu rolnego. 

Poprzez rolnicze praktyki, jak uprawa gleby, zmianowanie i ochronę gleby kontroluje stopień 

erozji i odpływ części stałych z systemu. Poprzez zbiór plonów, chów zwierząt i gospodarkę 

resztkami pożniwnymi kieruje odpływ składników pokarmowych z systemu. Poprzez drenowanie 

wpływa na wielkość i drogi odpływu wody z systemu rolniczego [Piekut, Pawluśkiewicz 2005]. 

Stopień ingerencji człowieka w środowisko naturalne oraz w procesy dopływu, przepływu 

i odpływu energii i materii w ekosystemach rolniczych zmieniał się wraz z uprzemysłowieniem 

rolnictwa. Zmieniał się wpływ rolnictwa na środowisko naturalne, jego rodzaj i zakres. 
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W krajach wysoko rozwiniętych dominuje rolnictwo przemysłowe. Ten typ rolnictwa jest 

wynikiem rozwoju cywilizacyjnego, wzrostu uprzemysłowienia i liczby ludności żyjącej w 

miastach. Zwiększone zapotrzebowania na żywność przyczyniło się do rozwoju technologii jej 

wytwarzania. Do ekosystemów rolniczych wprowadzana jest duża ilość biogenów i innych 

substancji. Zmniejsza się znaczenie czynników przyrodniczych (zasobów wewnętrznych) w 

wielkości produkcji rolniczej. Następuje powiększanie pól dla efektywnego wykorzystania coraz 

to większych i wydajniejszych maszyn. Naturalne i półnaturalne ekosystemy przekształcane są w 

intensywnie użytkowane agroekosystemy, wykorzystywane się do produkcji surowców 

rolniczych, przetwarzanych w procesach przemysłowych na artykuły żywnościowe. Spada liczba 

ludzi utrzymujących się z rolnictwa. Żywność jest dobrem powszechnie dostępnym. Długofalowe 

działanie intensyfikacji rolnictwa pociąga za sobą skutki w postaci coraz większego 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Uproszczone zmianowanie lub monokultura, wysokie 

nawożenie i duże dawki pestycydów oraz intensywna uprawa powodują degradację gleb. 

Zmniejsza się w nich zawartość substancji organicznej, maleje retencyjność wody i składników 

pokarmowych, wzrasta natomiast podatność na erozję. Obserwuje się silną fragmentację siedlisk. 

Przy dużej koncentracji produkcji zwierzęcej ilość składników pokarmowych wprowadzanych do 

gleby z nawozami organicznymi przekracza potrzeby pokarmowe roślin, czego konsekwencją jest 

wzmożony ich odpływ do wód powierzchniowych i gruntowych. Prowadzi to do zachwiania 

globalnej równowagi pomiędzy człowiekiem a naturą. Krytyka rolnictwa uprzemysłowionego 

dała podstawy do jego zmiany i wprowadzenia idei rolnictwa postindudtrialnego i 

zrównoważonego opartego między innymi na większym wykorzystaniu biotechnologii, 

informatyki w zarządzania produkcją i rynkiem, technologii i odpowiednich środków trwałych 

umożliwiających ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, 

międzynarodowy podział produkcji rolniczej i gospodarki żywnościowej umożliwiający w 

większym stopniu wykorzystanie naturalnych, lokalnych zasobów. Zmiany te miały również 

swoje skutki w organizacji gospodarstw. 

W miarę postępującej specjalizacji następuje zmniejszenie wpływu czynników 

przyrodniczych gospodarstwa na kierunek i skalę jego produkcji. Zanika obrót wewnętrzny, a 

systemy rolnicze (gospodarstwa) stają się układami przepływowymi. Doświadczenia wielu 

krajów wskazują, że zbyt daleko posunięta specjalizacja ma negatywny wpływ na środowisko 

przyrodnicze i stan zrównoważenia ekosystemów rolniczych [Piekut, Pawluśkiewicz 2005].  

Poglądy na zrównoważenie rolnictwa zmieniały się wraz z identyfikowaniem problemów 

rolnictwa industrialnego. Pierwszym najbardziej ostro wysuwanym zagadnieniem była potrzeba 

zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zmniejszenia presji na 
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wykorzystanie nieodnawialnych zasobów. Próbowano to rozwiązać przez zbilansowanie 

gospodarstw poprze odpowiedni płodozmian oraz ograniczanie rozmiarów produkcji zwierzęcej 

do możliwości zagospodarowania przez gospodarstwo odchodów bez ryzyka zanieczyszczenia 

gleby i wód oraz możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości pasz objętościowych [Krasowicz 

2006, Piekut, Machnacki 2006, Machnacki 2010, Zegar 2012]. 

Powszechnie wewnętrzne zbilansowanie gospodarstw i obrót wewnętrzny zapewniający 

równowagę między produkcją roślinną i zwierzęcą w gospodarstwach rolnych z produkcją 

zwierzęcą z punktu widzenia przyrodniczego traktowane jest jako zjawisko bardzo pożądane. 

Duży obrót wewnętrzny często jest przeciwwagą do uproszczeń i specjalizacji gospodarstw. Obrót 

wewnętrzy wiąże się z potrzebą posiadania większej ilości środków trwałych, mniejszego ich 

godzinowego wykorzystania, większej liczby działań podejmowanych w gospodarstwie, ryzyka 

związanego z każdym z nich. Wpływać może więc na gorszą konkurencyjność tych gospodarstw 

w stosunku do wysoko wyspecjalizowanych. Konkurencyjność gospodarstw jest definiowana 

niejednoznacznie [Dzikowska, Gorynia 2012, Kangan 2015]. Podmioty działające w rolnictwie 

są bowiem zróżnicowane pod względem struktury produkcji i organizacji oraz metod prowadzenia 

produkcji w obrębie tych samych gałęzi [Sikorska 2013, Józwiak, Ziętara 2012, Zegar 2012]. W 

przypadku różnych typów gospodarstw, w tym różnych typów produkcyjnych i gospodarstw o 

różnej intensywności potrzeba różnych wskaźników i mierników do oceny ich efektywności i 

konkurencyjności [Kulawik, 2008, Kulawik 2012]. W ocenie zarówno efektywności, 

konkurencyjności jak i trwałości w dobie wysokiego poziomu interwencjonizmu i subsydiowania 

rolnictwa istotne jest również uwzględnienie skali dopłat w uzyskiwanych wynikach 

ekonomicznych, jako element wsparcia preferowanych sposobów produkcji i działalności 

rolniczych. W przypadku gospodarstw wyposażonych w zasoby o małej możliwości ich 

wielokierunkowego wykorzystania na przykład TUZ, grunty podmokłe inne są metody oceny ich 

wydajności oraz efektywności technicznej stosowanych czynników produkcji [Poczta 2010]. 

Klasyczny pomiar uzyskiwania przewag konkurencyjnych w rolnictwie poszczególnych 

gospodarstw opiera się o ocenę kosztów działalności i ich rentowności, czy produktywności 

[Józwiak 2003, Ziętara 2014]. W pełnej ocenie sprawności działania gospodarstw i ich trwałości 

istotna jest również zdolność do odtwarzania potencjału produkcyjnego i inwestowania [Józwiak 

2014]. W ocenie efektywności różnych grup gospodarstw często łączy się efektywność finansową, 

techniczną i produktywność [Guzewicz i in 2007, Zieliński 2008]. Przedsiębiorstwa, dążąc do 

zwiększania swojej konkurencyjności, muszą również w coraz większym stopniu koncentrować 

się na poszukiwaniu efektywnych sposobów zarządzania swoimi zasobami w tym efektywnym 

wykorzystaniu nakładów pracy [Żmija, Domagalska-Grębys 2005]. 
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Cel, materiał badawczy, stosowane metody 

 

Celem pracy jest ocena porównawcza zmian udziału obrotu wewnętrznego w produkcji 

ogółem w latach w gospodarstwach mlecznych, opasowych i wielokierunkowych (mieszane) o 

różnej wielkości ekonomicznej oraz jego wpływu na efektywność, dochodowość i rentowność.  

W pracy analizie poddano gospodarstwa prowadzące rachunkowość na potrzeby FADN, 

w latach 210-2017. W pracy stosowano terminologię i zasady podziału zbiorowości gospodarstw 

za systemem FADN-PL. Dokonano analizy zmian udziału obrotu wewnętrznego (zużycia 

wewnętrznego) w produkcji ogółem gospodarstw, na którą składa się głównie produkcja roślinna 

i zwierzęca. Analizie poddano gospodarstwa o typach produkcyjnych TF8: krowy mleczne(5); 

zwierzęta trawożerne (6); mieszane (8). Dobór typów produkcyjnych był celowy z uwagi na duży 

udział w produkcji zwierzęcej pasz objętościowych, które mogą być produkowane w 

gospodarstwie, ale również mogą pochodzić z zakupu i w miarę intensyfikacji produkcji są 

zastępowane paszami o większej koncentracji energii i białka w jednostce objętości, w tym 

przemysłowymi paszami treściwymi. Analizowane typy gospodarstw różnią się stopniem 

specjalizacji. Najbardziej wyspecjalizowanym, skoncentrowanym przede wszystkim na 

produkcje mleka jest typ krowy mleczne. Typ zwierzęta trawożerne to grupa gospodarstw 

dwukierunkowych, skoncentrowanych na produkcję mleka, bydła opasowego i hodowlanego; 

niewielka ich część posiada jeszcze inne zwierzęta jak owce i kozy. Gospodarstwa o typie 

mieszanym to gospodarstwa wielokierunkowe bez wyraźnie zaznaczonej działalności 

dominującej (o różnym ich udziale w poszczególnych gospodarstwach). Występują tam często 

oprócz towarowej produkcji roślinnej produkcja zwierząt ziarnożernych i trawożernych. Na 

potrzeby bardziej szczegółowej analizy dokonano podziału tych gospodarstw pod względem 

wielkości ekonomicznej według systemu ES6_SO. Z badań wykluczono gospodarstwa małe i 

bardzo małe, oraz bardzo duże. Małe to gospodarstwa, które głównie prowadzone są jako 

dodatkowa działalność właściciela i jego rodziny, bardzo duże natomiast często nie mają już 

charakteru gospodarstw rodzinnych i w dużym stopniu, szczególnie skoncentrowane na produkcji 

zwierzęcej, oparte są o stałą pracę najemną. Analizą objęto więc gospodarstwa o następujących 

wielkościach mierzonych standardową produkcją wynikającą z prowadzonych działalności: 

średnio małe (25-50 tys. €); średnio-duże (50-100 tys. €); duże (100-500 ty.€). Wyniki badań w 

zakresie zmian udziału obrotu wewnętrznego przedstawiono graficznie na wykresach. Wykonano 

również analizy statystyczne zależności poziomu udziału obrotu wewnętrznego w produkcji 

ogółem z wybranymi wskaźnikami produktywności, efektywności i rentowności. Z uwagi na brak 
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normalności rozkładów zastosowano analizy nieparametryczne, między innymi użyto do analiz 

współczynnik korelacji Rang Spearmana. Wyniki tych analiz w formie tabelarycznej 

przedstawiono w niniejszej pracy. 

 

Wyniki badań 

 

Na wykresach 1-3 przedstawiono zmiany udziału obrotu wewnętrznego w produkcji 

ogółem gospodarstw według typów produkcyjnych i wielkości ekonomicznej w latach 2010-2017. 

 

Rysunek 1. Zmiany udziału obrotu wewnętrznego w produkcji ogółem w latach w gospodarstwach o typie 

„krowy mleczne” i różnej wielkości ekonomicznej  

Źródło: badania własne na podstawie danych FADN 

 

Figure 1. Changes in the share of internal wear in total production in the years in farms of the type "milk" 

and of different economic size 

Source: Own study based on data from the FADN 
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Rysunek 2. Zmiany udziału obrotu wewnętrznego w produkcji ogółem w latach w gospodarstwach o typie 

„Zwirzęta trawożerne” i różnej wielkości ekonomicznej  

Źródło: badania własne na podstawie danych FADN 

 

Figure 2. Changes in the share of internal wear in total production in the years in farms of the type " Other 

grazing livestock" and of different economic size 

Source: Own study based on data from the FADN 

 

 
 

Rysunek 3. Zmiany udziału obrotu wewnętrznego w produkcji ogółem w latach w gospodarstwach o typie 

„mieszane” i różnej wielkości ekonomicznej  

Źródło: badania własne na podstawie danych FADN 

 

Figure 3. Changes in the share of internal wear in total production in the years in farms of the type Mixed" 

and of different economic size 

Source: Own study based on data from the FADN 
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Rysunek 4 przedstawia zróżnicowanie udziału obrotu wewnętrznego w produkcji ogółem 

w roku 2017 według badanych typów produkcyjnych i wielkości ekonomicznej. 

 

 
Rysunek 4. Zróżnicowanie udziału obrotu wewnętrznego w % w produkcji ogółem w gospodarstwach o 

różnych typach produkcyjnych i wielkości ekonomicznej 

Źródło: badania własne na podstawie danych FADN 

 

Figure 4. Differentiation of the share of internal wear in % in total production on farms of various production 

types and economic size 

Source: Own study based on data from the FADN 
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rentowności. Analiza tabeli 1 wskazuje na duży negatywny wpływ poziomu obrotu wewnętrznego 

w produkcji ogółem na efektywność nakładów pracy ogółem i pracy własnej rolnika i rodziny. Ta 

zależność silnie ujawnia się we wszystkich badanych typach gospodarstw. Obrót wewnętrzny 

również negatywnie wpływa na rentowność kapitału własnego. Wbrew oczekiwaniom nie 

zwiększa efektywności wykorzystania nakładów materiałowo-energetycznych (zużycie 

pośrednie). W przypadku gospodarstw mlecznych okazał się istotny jego negatywny wpływ na 

produktywność kosztów ogółem. Również dla tego typu produkcyjnego wzrost udziału obrotu 

wewnętrznego w produkcji istotnie dodatnio wpływał na udział dopłat do działalności operacyjnej 

w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego.  

 

Tabela1. Korelacja udziału obrotu wewnętrznego w produkcji ogółem ze wskaźnikami produktywności 

efektywności i rentowności opisującymi badane typy gospodarstw 

Źródło: badania własne na podstawie danych FADN 

 

Table1. Correlation of the share of internal wear in total production with efficiency and profitability 

indicators describing the types of farms explored 

Source: Own study based on data from the FADN 
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Krowy mleczne -0,97 -0,58 0,94 0,52 0,84 -0,97 0,15 -0,89 -0,41 

Zwierzęta 

trawożerne 
-0,88 -0,45 0,85 0,26 0,42 -0,95 -0,18 -0,62 -0,71 

Mieszane -0,72 -0,02 0,54 0,32 0,16 -0,83 -0,10 -0,79 -0,62 

 

Zmienne w tabeli 1 oznaczają następujące wartości: 1 – wartość dodana netto na 1 godzinę 

nakładów pracy ogółem; 2 – produkcja ogółem na jednostkę kosztów ogółem; 3 – produkcja 

roślinna na jednostkę produkcji zwierzęcej (produkcja roślinna/ produkcję zwierzęcą); 4- zużycie 

pośrednie na jednostkę produkcji ogółem (czyli nakłady materiałowo- energetyczne wyrażone 

wartościowo na jednostkę wartości czyli zł produkcji ogółem); 5 – udział dopłat do działalności 

operacyjnej w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego; 6 – dochód z rodzinnego 

gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną rolnika i jego rodziny; 7 – wartość dodana brutto 
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na jednostkę zużycia pośredniego; 8 – dochód z rodzinnego gospodarstwa na jednostkę kapitału 

własnego (rentowność kapitału własnego); 9- wielkość ekonomiczna w euro 

 

Posumowanie 

 

Z ekologicznego punktu widzenia duży udział obrotu wewnętrznego w produkcji ogółem 

postrzegany jest pozytywnie, gdyż zwiększa poziom zbilansowania gospodarstwa, ogranicza 

nadmierny przepływ energii i materii przez gospodarstwo aktywizuje procesy zwiększające 

żyzność i potencjał produkcyjny gleb.  Duży obrót wewnętrzny zapobiega nadmiernym 

uproszczeniom produkcji w gospodarstwach i ogranicza procesy nadmiernej specjalizacji i 

koncentracji. Z ekonomicznego punktu widzenia natomiast przyczynia się do pogorszenia 

efektywności. Obrót wewnętrzny bowiem generuje potrzebę dodatkowych działań w 

gospodarstwie co pociąga za sobą konieczność zwiększenia nakładów pracy, zastosowania 

dodatkowych maszyn i urządzeń, czy zakupu dodatkowych usług. Zapotrzebowanie na pracę 

ujawnia się tylko okresowo, co jeszcze bardziej komplikuje proces wykorzystania jej zasobów. 

Na przykład sianokosy angażują pracę tylko w okresach maj-czerwiec i np. sierpień – wrzesień, 

a codzienna obsługa krów wymaga systematycznych jej nakładów codziennie. Wraz ze wzrostem 

płac w działach pozarolniczych oraz spadku bezrobocia zasoby wolnej pracy na rynku się kurczą 

i gospodarstwa dążą do uproszczenia produkcji, na co wskazują wyniki niniejszych analiz 

związane z systematycznym zmniejszaniem udziału obrotu wewnętrznego w gospodarstwach o 

różnych typach produkcyjnych w latach badań. Im bardziej wyspecjalizowane gospodarstwa i 

nastawione na większą intensywność i efektywność tym mniejszy poziom obrotu wewnętrznego. 

Udział zużycia wewnętrznego w produkcji ogółem wpływa zgodnie z wynikami badań 

negatywnie na efektywność wykorzystania nakładów pracy oraz rentowność kapitału własnego, 

nie  powoduje natomiast istotnej statystycznie poprawy efektywności wykorzystania nakładów 

materiałowo energetycznych. 
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych WSA 

 

1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są periodykiem 

naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym. 

2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich 

wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu, 

Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu. 

3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu. 

Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny. 

4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego cyklu 

wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, 

stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami. 

5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 

monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń 

naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości 

jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca każdego roku. 

Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów. 

6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie została 

zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na stronie 

internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno zawierać adres 

pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu powinna być zawarta 

zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy. 

7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii redaktora 

językowego. 

8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów w 

powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz „guest 

authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą 

demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów 

(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych 

itp.). 

9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku przez 

Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez Senat WSA. 

10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, zgodnie      z 

procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce Zeszyty 

naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu interesów, stanowiącą 

załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o wyniku oceny, zastrzegając 

sobie prawo do zachowania poufności recenzji. 

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, który 

zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla publikowanych 

materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do zatwierdzenia całość materiałów 

przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, współpracuje z Radą i innymi instytucjami w 

zakresie niezbędnym do zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu 

wydawniczego. 

12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania przyczyn. 

13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez redakcję, są 

zwracane Autorowi/Autorom. 

14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane 

publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach. 

15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty Naukowe 

WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły Agrobiznesu – 

www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa. 

http://www.wsa.edu.pl/
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Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA 

 

1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 

elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu wydawniczego 

prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad: 

- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów, 

- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4, 

- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt, 

- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt, 

- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 12 

pkt (bold), 

- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15 

wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt, 

- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt, 

- odstęp między wierszami – 1,5, 

- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki 

(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe, 

- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło, 

- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD, 

- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi), 

- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać 

schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów czy 

metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), wykaz 

piśmiennictwa. 

 

2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które muszą 

mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są cyfry 

arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2). 

 

3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, 

tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku pracy 

zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w przypadku 

pracy będącej częścią większej całości –  także jej tytuł, inicjał imienia i nazwisko redaktora. 

Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis dolny. 

 

4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji 

należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy 

(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady: 

- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie 

podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża. 

- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo PWN, 

Warszawa. 

- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności. 

Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37. 

- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r. 

- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz 

ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239. 

UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi 

http://www.4lomza.pl/
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Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji 

w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu 

 

Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna z 

zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w 

procedurach recenzyjnych w nauce *. 

 

Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne z wyrażeniem 

przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. Autor/Autorzy przesyłają 

utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje się na stronie internetowej 

WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie formalnej przez Naukową Radę 

Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem ich zgodności z wymaganiami 

wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu, jak również 

obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych 

recenzentów, którzy nie są członkami Rady, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. 

Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której 

zatrudniony jest Autor/Autorzy. Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk 

recenzentów. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach 

procesu wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o 

niewystępowaniu konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. 

Autor każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku 

procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź 

odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent. 

Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym 

numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA. 

 

* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011 
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Załącznik nr 1 

miejscowość, data.....................................................,............................. 
 

Oświadczenie Autora/Autorów 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA i ogłoszenie 

drukiem publikacji/pracy pt. 

................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

autorstwa: 

............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................ ............................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem i/lub 

w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego czasopisma, 

nie znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że wszyscy wymienieni 

Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do  druku. 

 
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”; 

· źródło finansowania publikacji:.................................................................................................. 

............................................................................................................................. .......................... 

· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział: 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji): 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................ ............................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

Imię i nazwisko podpis  data 

1................................................  ........................................ ......................... 

2............................................... ........................................ ......................... 

3............................................... ........................................ ......................... 

4.............................................. ......................................... ......................... 

 
Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego 

oświadczenia (głównego Autora pracy): 

............................................................................................................................. .......................... 

...................................................................................................................................................... . 

............................................................................................................................. .......................... 
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Załącznik nr 2. 

 

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW 

 
 

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności 

przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez 

zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny. 

 
Tytuł pracy.............................................................................................................................. .... 

Data.................................................... 

Konflikt nie występuje 

Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec 

Autora/Autorów: 

............................................................................ 

Podpis recenzenta 

* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................ ............................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

..................................................................................................................................... .................. 

Podpis recenzenta: 

...................................................................... 

 

 


