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WSTÊP

Przemys³ spo¿ywczy nale¿y w województwie lubelskim do najwa¿niejszych
dziedzin gospodarki. Odnosi siê to zarówno do rozmiarów produkcji sprzedanej
jak i iloci funkcjonuj¹cych zak³adów oraz wielkoci zatrudnienia. Procesy restrukturyzacji przemys³u spo¿ywczego w okresie transformacji gospodarki przyczyni³y siê do poprawy technologii i jakoci jego produkcji. W wyniku przemian
nast¹pi³ rozwój asortymentowy i wzrost stopnia przetwarzania przemys³owego produkowanych wyrobów. Nast¹pi³a modernizacja przetwórstwa artyku³ów rolnych
w zakresie standardów weterynaryjnych, higienicznych i ochrony rodowiska.
Wp³yw przemys³u spo¿ywczego na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
by³ zawsze ogromny. Wynika to z faktu, i¿ jest on g³ównym odbiorc¹ p³odów
rolnych i ma wysoki udzia³ w zagospodarowaniu surowców rolniczych zarówno
rolinnych, jak i zwierzêcych. Z tego wzglêdu przemys³ spo¿ywczy jest wa¿nym
ród³em finansowania rolnictwa i wp³ywów finansowych do bud¿etu lokalnych
samorz¹dów.
Lokalizacja zak³adu spo¿ywczego wykazuje silny zwi¹zek z jakoci¹ przestrzeni produkcyjnej i struktur¹ produkcji rolniczej danego obszaru. Zak³ady artyku³ów spo¿ywczych wymagaj¹ jednolitego surowca, co prowadzi do rejonizacji oraz koncentracji upraw i chowu zwierz¹t. Przetwórnie spo¿ywcze aktywizuj¹
wiêc tereny wiejskie, które w coraz wiêkszym stopniu specjalizuj¹ siê w okrelonej produkcji rolnej.
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Obecne tendencje w zakresie wytwarzania i konsumpcji ¿ywnoci stawiaj¹
coraz wy¿sze wymagania dotycz¹ce jakoci produkowanych artyku³ów. Wzrastaj¹ce wymogi co do zawartoci poszczególnych sk³adników pokarmowych i ograniczenia ska¿eñ w produkowanej ¿ywnoci zmuszaj¹ zak³ady wytwórcze do stawiania wysokich wymagañ jakociowych producentom surowców. Spe³nienie ich
jest mo¿liwe w warunkach harmonijnej wspó³pracy rolników z zak³adem przetwórczym (Kapusta 2000).
Produkcja przemys³owa, prowadzona na du¿¹ skalê, stwarza wiele zagro¿eñ
dla otaczaj¹cego zak³ady rodowiska przyrodniczego. G³ównymi czynnikami zanieczyszczaj¹cymi rodowisko s¹ odpady, cieki i py³y wytwarzane podczas procesów produkcyjnych.
Oddzia³ywanie zak³adu przemys³owego na rodowisko przyrodnicze jest
w pañstwach Unii Europejskiej podstawowym kryterium mo¿liwoci jego funkcjonowania. Stale wzrastaj¹ naciski na przestrzeganie zaostrzonych norm i wymagañ w dziedzinie ochrony rodowiska. Wzrasta jednoczenie zrozumienie dla
wdra¿ania takich dzia³añ, które nie tylko przyczyniaj¹ siê do ochrony rodowiska, ale równie¿ przynosz¹ zak³adowi produkcyjnemu wymierne efekty ekonomiczne (Siekierski, Dudek 1996).
Niniejsze opracowanie jest prób¹ ukazania przetwórstwa spo¿ywczego w kontekcie rozwoju zrównowa¿onego obszarów wiejskich województwa lubelskiego. Przedstawione tu analizy dokonane zosta³y na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Lublinie z 2001 roku oraz materia³ów uzyskanych w losowo wybranych zak³adach przemys³owych  cukrowni (lata 19942000) i mleczarni (lata
19882001).
STRUKTURA PRZEMYS£U SPO¯YWCZEGO
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Obecn¹ strukturê przemys³u spo¿ywczego w województwie lubelskim, bardzo zró¿nicowan¹ i rozdrobnion¹ w wyniku prywatyzacji zak³adów pañstwowych oraz prywatnych inwestycji, tworz¹ przemys³y: cukrowniczy, miêsny, mleczarski, piekarski, t³uszczowy, m³ynarski, warzywno-owocowy, ch³odniczy, jajczarsko-drobiarski, ziemniaczany, piwowarski, cukierniczy, koncentratów spo¿ywczych i in. Przemys³ spo¿ywczy mo¿na wiêc uznaæ za dobrze rozwiniêty
strukturalnie. Wystêpuj¹ bowiem prawie wszystkie istniej¹ce w tej ga³êzi bran¿e
(ryc. 1). S¹ tu zarówno du¿e przedsiêbiorstwa przetwórcze o zasiêgu krajowym,
jak i zak³ady rednie i ma³e o lokalnym charakterze.
W roku 2001 zak³ady przemys³u spo¿ywczego zatrudnia³y 23,2 tys. osób, tj.
25% ogó³em pracuj¹cych w przemyle województwa lubelskiego. Odsetek ten
jest znacznie wy¿szy ani¿eli w kraju, zatrudnieni w tej ga³êzi przemys³u w Polsce
stanowili bowiem tylko 16%. Produkcja sprzedana artyku³ów spo¿ywczych
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w 2001 r. przekroczy³a 30% wartoci sprzeda¿y ca³ego przemys³u w województwie lubelskim (w kraju 20%).
Analiza wielkoci produkcji wa¿niejszych wyrobów przemys³u spo¿ywczego w województwie lubelskim wskazuje na wysoki udzia³, bo wynosz¹cy powy¿ej 10% produkcji krajowej, artyku³ów przemys³u miêsnego, ch³odniczego, cukrowniczego, m³ynarskiego i mleczarskiego. Lubelski przemys³ spo¿ywczy produkuje 211,7 tys. ton cukru, 228,5 tys. ton m¹ki pszennej, 21,5 tys. ton sera
dojrzewaj¹cego, 44,9 tys. ton warzyw mro¿onych, 13,4 tys. ton wo³owiny (tab. 1).
Tab. 1. Produkcja wa¿niejszych wyrobów przemys³u spo¿ywczego w 2001 r.
The production of major goods of food industry in the Lublin voivodship in 2001
Wyszczególnienie
Miêso i tusze (ubój ) w t:
Wo³owe
Wieprzowe
Drobiowe
Warzywa mro¿one w t
Mleko spo¿ywcze normalizowane w hl
mietana normalizowana w hl
Mas³o w t
Sery dojrzewaj¹ce w t
Ser wie¿y niedojrzewaj¹cy i twaróg w t
Jogurt w hl
M¹ka pszenna w t
M¹ka ¿ytnia w t
Pieczywo wie¿e w t
Cukier w przeliczeniu na bia³y w t

Ogó³em
13 453
49 247
3 389
44 995
623 372
195 516
11 515
21 528
20 862
58 867
228 521
18 601
110 605
211 770

Udzia³ w produkcji
krajowej w %
10,1
6,6
0,9
14,5
4,7
9,8
7,5
12,9
7,6
2,8
10,8
7,2
6,7
13,7

ród³o: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, US w Lublinie, 2002.

W przetwórstwie spo¿ywczym liczbowo dominuj¹ ma³e i rednie firmy,
wiêkszoæ jednak produkcji realizuj¹ du¿e zak³ady przemys³owe. Poziom koncentracji tego przemys³u jest zró¿nicowany w poszczególnych kierunkach przetwórstwa spo¿ywczego. S¹ dzia³y, w których du¿e firmy uzyska³y ju¿ przewagê.
Nale¿y do nich m.in. produkcja wyrobów spirytusowych, piwa, soków i napojów
owocowo-warzywnych, koncentratów spo¿ywczych, olejów i margaryn, jogurtów, makaronów, przetworów drobiowych. S¹ te¿ takie, w których podstawowe
znaczenie maj¹ ma³e i rednie wytwórnie lokalne, np. produkcja tradycyjnych
wyrobów mleczarskich, miêsnych, przetworów owocowo-warzywnych, pieczywa czy przemia³ zbó¿.
Ma³e (zatrudniaj¹ce do 50 osób) firmy przemys³u spo¿ywczego funkcjonuj¹
przede wszystkim na obszarach wiejskich. Powstaj¹ z inicjatywy osób prywatnych, anga¿uj¹cych swój w³asny kapita³. Rozwijaj¹ siê g³ównie te dziedziny przetwórstwa, które nie wymagaj¹ wiêkszych nak³adów kapita³owych i skomplikowanej technologii.
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W roku 2001 na obszarach wiejskich województwa lubelskiego produkty
¿ywnociowe wytwarza³o ponad 2,6 tys. firm, przy czym w 99% nale¿a³y one do
prywatnych w³acicieli.
Zagraniczne inwestycje w przemyle spo¿ywczym województwa lubelskiego s¹ niewielkie. Przedmiotem inwestycji zagranicznych w województwie lubelskim s¹ g³ównie zak³ady przetwórstwa owoców i warzyw (Domañski 2001).
Do wa¿niejszych zak³adów spo¿ywczych dzia³aj¹cych na terenach wiejskich
województwa lubelskiego zaliczaj¹ siê: cukrownia Garbów, cukrownia Klemensów w Szczebrzeszynie; zak³ady owocowo-warzywne: Materne  Polska
w £opatkach (gmina W¹wolnica), Zak³ady Przetwórstwa Owocowego w Urzêdowie, Spó³dzielnia Ogrodnicza w Bobach (gmina Urzêdów); zak³ady przetwórstwa owocowo-warzywnego: Agro-Pal w Dominowie (gmina G³usk), Agros
(gmina Janów Podlaski), zak³ad produkcji i le¿akowania win Ambra w Woli
Du¿ej (gmina Bi³goraj), kompleks zbo¿owo-m³ynarski Smoryñ(gmina Frampol), zak³ad T³uszcze Rolinne Bolmar SA w Bodaczowie (gmina Szczebrzeszyn), Osmofrost w Osmolicach (gmina Strzy¿ewice), Fruktosad sp. z o.o.
 zamra¿alnia owoców w Ratoszynie (gmina Chodel), FruktoMaj sp. z o.o. 
ch³odnia owoców i warzyw w Granicach (gmina Chodel) i zak³ad w Milejowie,
zak³ad przetwórstwa miêsnego Kompleks w Leniczówce (gmina Ruda Huta) ,
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe Feliks w Rossoszu, Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego w Wierzejkach (gmina Trzebieszów) (ryc. 1).
Ma³e i rednie (zatrudniaj¹ce do 200 osób) przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego pe³ni¹ w uk³adzie gmin rolê stymulatora zrównowa¿onego rozwoju.
Przetwarzaj¹c bowiem miejscowe surowce rolnicze i rozszerzaj¹c funkcje gospodarstw rolnych o przetwórstwo, przyczyniaj¹ siê do pe³niejszego wykorzystania
potencja³u wytwórczego rolnictwa. Tworz¹c miejsca pracy w zawodach zwi¹zanych z otoczeniem rolnictwa, ograniczaj¹ bezrobocie i poprawiaj¹ warunki ¿ycia
ludnoci wiejskiej. Poszukuj¹c dla siebie nisz produkcyjnych, wzbogacaj¹ lokaln¹ ofertê - produkcyjn¹ i handlow¹, artyku³ów spo¿ywczych. Wreszcie anga¿uj¹c drobne i rozproszone kapita³y wspólnie ze rodkami publicznymi, mog¹ realizowaæ inwestycje w dziedzinie infrastruktury spo³ecznej, technicznej i ochrony
rodowiska. S¹ wiêc bardzo wa¿nym czynnikiem przemian obszarów wiejskich
i ich ewolucji w kierunku rozwoju zrównowa¿onego.
POWI¥ZANIA MIÊDZY PRZEMYS£EM SPO¯YWCZYM
A ROLNICTWEM (NA WYBRANYCH PRZYK£ADACH)

Powi¹zania miêdzy przemys³em spo¿ywczym a rolnictwem wywo³uj¹ ró¿norodne skutki spo³eczne i ekonomiczne, przyspieszaj¹c proces modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich. Poszczególne bran¿e przemys³u spo¿ywczego wypracowa³y sobie specyficzne formy wspó³pracy z producentami surowców, z któ-
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Ryc. 1. Zak³ady przemys³u rolno-spo¿ywczego w województwie lubelskim; 1  cukrownie, 2 
zak³ady olejarskie, 3  zak³ady miêsne, 4  ch³odnie, 5  wytwórnie napojów i wód mineralnych,
6  browary, 7  zak³ady tytoniowe, 8  zak³ady ziemniaczane, 9  przetwórnie owocowo-warzywne, 10  zak³ady zbo¿owe i m³yny, 11  mleczarnie
The establishments of agriculture and food industry in the Lublin voivodship; 1  sugar factories,
2  oil production plants, 3  meat processing plants, 4  cold stores, 5  plants producing soft
drinks and mineral water, 6  breweries, 7  tobacco companies, 8  potato factories, 9  fruit and
vegetable processing plants,10  grain processing companies and mills, 11  dairies
ród³o: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, t. I, BPP, Lublin 2002
ze zm.
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rych najbardziej rozpowszechniona jest kontraktacja. Rolnik, wytwarzaj¹c surowiec na zamówienie, produkuje zgodnie z wymogami zamawiaj¹cego, który okrela
nak³ady, technikê i technologiê, a tak¿e wiadczy us³ugi doradcze i dostarcza
niezbêdne rodki do produkcji. Pozytywne efekty kontraktowania przejawiaj¹ siê
w redukcji ryzyka produkcji surowca rolniczego, zwiêkszeniu efektywnoci tej
produkcji oraz u³atwieniu dostêpu do rodków finansowych i inwestycyjnych.
Kontrakt reguluje poda¿ surowca pod wzglêdem iloci, terminu dostawy, a tak¿e
cech jakociowych. Zatem rolnik w mniejszym stopniu nara¿ony jest na wahania
cen. Do gospodarstwa dociera najnowsza technika, technologia i wiedza. Wdra¿ane s¹ nawyki przestrzegania sposobów technologicznych, zapewniaj¹cych wysok¹ jakoæ surowca, a tym samym tak¿e wysok¹ cenê. Wymagania zdrowotne
wymuszaj¹ przestrzeganie re¿imów zwi¹zanych ze stosowaniem rodków produkcji. W ramach wspó³pracy przetwórni z rolnikami dochodzi do korzystnego
zagospodarowania wytwarzanych w zak³adzie produktów odpadowych do celów
produkcyjnych w rolnictwie (Kapusta 2000).
Wymagania zmieniaj¹cego siê rynku narzucaj¹ przedsiêbiorstwom przemys³u spo¿ywczego rozwój w kierunku inwestowania w bazê surowcow¹. Inwestycje te powinny przejawiaæ siê w formie zakupów materia³u siewnego lub w ich
finansowaniu, zakupie rodków produkcji oraz specjalistycznego wyposa¿enia
technicznego dla gospodarstw rolnych, doradztwie, prowadzeniu nadzoru i kontroli technologii upraw, a tak¿e w formie udzielania rolnikom gwarancji cenowych w ramach prawid³owego funkcjonowania infrastruktury rynkowej. Efektem tego rodzaju wiêzi rynkowej jest przesuniêcie i jednoczesne koordynowanie
decyzji dotycz¹cych produkcji z rolnika na przedsiêbiorstwo danej bran¿y przetwórstwa (Pilarczyk 1996).
Przemys³ cukrowniczy. W województwie lubelskim d³ug¹ tradycjê dobrej
wspó³pracy z producentami surowca maj¹ cukrownie. Przemys³ cukrowniczy
przyczyni³ siê znacz¹co do postêpu w rolnictwie i podnoszenia kultury rolnej
poprzez doradztwo, szkolenia z zakresu technologii uprawy buraka cukrowego
i zaopatrzenie rolników w rodki do produkcji, a przede wszystkim do rejonizacji
i koncentracji upraw buraka cukrowego. Nale¿y tu podkreliæ, i¿ w latach 90.
postêp w zakresie koncentracji uprawy jest wyrany. Tendencja ta zostanie przedstawiona na przyk³adzie cukrowni Strzy¿ów, zlokalizowanej w po³udniowej
czêci gminy Horod³o, nad rzek¹ Bug, przy miêdzynarodowej drodze ³¹cz¹cej
Zamoæ z granic¹ pañstwa w Zosinie. W roku 2000 w cukrowni Strzy¿ów
przeprowadzono badania dotycz¹ce organizacji bazy surowcowej. Badana cukrownia jest zak³adem du¿ym, zatrudnia bowiem ponad 300 sta³ych pracowników. W kampanii cukrowniczej 1999/2000 przetworzy³a 173,6 tys. ton buraka
cukrowego i wyprodukowa³a 22 tys. ton cukru bia³ego. Okaza³o siê, ¿e w tej
cukrowni zapewnieniem zaplecza surowcowego zajmuje siê pion surowcowy i obejmuje swoim dzia³aniem plantacje buraka cukrowego po³o¿one w 94 wioskach,
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w obrêbie 7 gmin, podzielonych na 16 rejonów plantacyjnych (tab. 2, ryc. 2).
Skup buraków jest prowadzony w 10 punktach o ³¹cznej pojemnoci 110 tys. ton
(tab. 3). Do zadañ dzia³u surowcowego nale¿y m.in. kontraktacja (podzia³ na rejony plantacyjne i zawieranie umów na dostawy surowca), opieka agrotechniczna
i zaopatrzenie rolników w rodki produkcji (nasiona, rodki ochrony rolin), kontrola zasiewów i pomiary plantacji. Polityka s³u¿b surowcowych jest ukierunkowana na powiêkszanie powierzchni plantacji i zmniejszanie liczby plantatorów
(tab. 4, 5).
W analizowanych latach 19961999 liczba plantatorów cukrowni Strzy¿ów zmala³a z 3759 (1996 r.) do 2231(1999 r.), tj. o 1528, a wiêc o ponad 40%.
Najwiêkszy spadek liczby plantacji, o ponad 80%, zanotowano w przedziale wielkoci 01 ha, ich liczba zmniejszy³a siê bowiem z 1520 (1996 r.) do 285 (1999 r.),
czyli o 1235.
Tab. 2. Liczba plantatorów i powierzchnia uprawy buraka cukrowego cukrowni Strzy¿ów
w 2000 r.
Gmina
Do³hobyczów
Grabowiec
Horod³o
Hrubieszów
Mircze
Trzeszczany
Uchanie
Razem

Liczba plantatorów
22
345
374
787
2
390
172
2092

Area³ uprawy (w ha)
43,10
588,10
809,90
763,03
145,00
683,80
325,20
4358,13

The number of sugar beet growers and sugar beet cultivation area of sugar factory Strzyzow
ród³o: Materia³y i zestawienia dzia³u surowcowego cukrowni.

Systematycznie zwiêksza siê natomiast powierzchnia redniej plantacji. W roku
1999 wynosi³a bowiem 1,82 ha, a wiêc o 0,17 ha wiêcej ani¿eli w 1996 roku i a¿
o 0,45 ha wzros³a w stosunku do 1994 roku.
Tab. 3. Punkty skupu buraków cukrowych w 2000 r.
Purchasing centres of sugar beet in 2000
Punkty skupu
Czumów
Grabowiec
Janki Moniatyckie
Nieledew
Szpiko³osy
Stefankowice
Teratyn
Trzeszczany
Tuczêpy
Plac fabryczny Strzy¿ów

Pojemnoæ w tys. ton
7
12
8
8
9
12
10
12
3
38

ród³o: Materia³y i zestawienia dzia³u surowcowego cukrowni.

Odleg³oæ od cukrowni w km
20
40
25
25
16
25
30
28
48
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Ryc. 2. Rejon plantacyjny cukrowni Strzy¿ów w 2000 r.
The area of sugar beet plantations of sugar factory Strzy¿ów
ród³o: Opracowanie w³asne, na podstawie danych udostêpnionych przez cukrowniê w Strzy¿owie
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Tab. 4. Powierzchnie i plony buraka cukrowego plantacji cukrowni Strzy¿ów
w latach 19941999
The cultivation area and crops of sugar beet of the plantations of sugar factory Strzy¿ów
in the years 19941999
Lata
rednia
powierzchnia
plantacji w ha
Plony z 1 ha w dt

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1,37

1,46

1,65

1,69

1,74

1,82

382

378

384

363

323

324

ród³o: Materia³y i zestawienia dzia³u surowcowego cukrowni.

Z planów dotycz¹cych organizacji bazy surowcowej wynika, i¿ celem dzia³añ w tym zakresie jest koncentracja uprawy buraka cukrowego. Zak³ada siê
bowiem eliminacjê ma³ych plantacji, a zw³aszcza po³o¿onych z dala od cukrowni, oraz wzrost powierzchni poszczególnych plantacji. Cukrownia zmierza do
tworzenia sta³ych wiêzi z plantatorami poprzez zawieranie wieloletnich umów
kontraktacyjnych z najlepszymi producentami i grupami producenckimi. Na podstawie informacji dzia³u surowcowego mo¿na stwierdziæ, ¿e kontynuowane bêd¹
szkolenia plantatorów oraz poradnictwo w zakresie agrotechniki uprawy, dostarczany bêdzie materia³ siewny i rodki ochrony. Udzielana bêdzie pomoc w zakupie maszyn do uprawy i zbiorów buraka cukrowego.
Tab. 5. Liczba plantatorów cukrowni Strzy¿ów wed³ug wielkoci plantacji
The number of sugar beet growers of sugar factory Strzy¿ów according to the plantation area
Lata
1996
1997
1998
1999

Liczba
plantatorów
3759
3281
2850
2231

0 1
1520
859
541
285

Plantatorzy wed³ug wielkoci plantacji (ha)
12
25
1452
618
1474
765
1300
865
1083
735

>5
169
183
144
128

ród³o: Materia³y i zestawienia dzia³u surowcowego cukrowni.

Przemys³ mleczarski. W przemyle mleczarskim z kolei dominuj¹ spó³dzielnie od dawna silnie powi¹zane z dostawcami surowca. Opieraj¹ siê na dostawie mleka g³ównie z gospodarstw o ma³ej liczbie krów, a zatem i o niewielkiej
produkcji. Inicjatorem dzia³añ integracyjnych i doskonal¹cych bazê surowcow¹
jest zak³ad przetwórczy. Dzia³ania mleczarni w zakresie organizacji bazy surowcowej zmierzaj¹ w kierunku koncentracji produkcji i skupu mleka, a wiêc ograniczenia liczby producentów surowca i zwiêkszenia skali produkcji u jednego dostawcy. Tendencja ta przedstawiona zostanie na przyk³adzie Spó³dzielni Mleczarskiej BIOMLEK w Che³mie, która prowadzi dzia³alnoæ na terenie 44 gmin
województwa lubelskiego (ryc. 3). Podstawê bazy surowcowej tej mleczarni stanowi¹ g³ównie indywidualne gospodarstwa rolne. Polityka s³u¿b surowcowych
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jest ukierunkowana na powiêkszanie dostawy mleka od jednego dostawcy i zmniejszanie liczby dostawców (tab. 6, 7). W roku 2001 ju¿ 58,1% skupionego mleka
pochodzi³o od rolników, którzy dostarczali powy¿ej 10 tys. litrów (w 2000 r. 
50,5%). Systematycznie ronie rednia dzienna dostawa: w 1998 r.  13,9 litrów
mleka od jednego dostawcy, w roku 1999  15,2 l, w 2000  17,4 l, a w 2001 
21,2 l. Spó³dzielnia prowadzi szkolenia i udziela pomocy w zakresie nowoczesnych metod hodowli byd³a mlecznego i organizacji gospodarstw specjalistycznych (10 krów i wiêcej), zaopatrzenia w materia³ hodowlany, pasze, urz¹dzenia,
sprzêt oraz inne rodki produkcji. Proponuje rolnikom rozwój gospodarstw w oparciu o rodki w³asne, rodki Spó³dzielni oraz kredyty preferencyjne. Prowadzi
tak¿e serwis zootechniczno-weterynaryjny w zakresie doradztwa ¿ywieniowego,
zdrowotnoci krów, jakoci produkowanego mleka, wymagañ rodowiskowych
i sanitarno-weterynaryjnych obór. Zadaniem serwisu jest równie¿ udzielanie pomocy rolnikom w uzyskaniu certyfikatu sanitarno-weterynaryjnego. Poza sfer¹
polityki spó³dzielni, jak dotychczas, pozostaj¹ natomiast narastaj¹ce problemy
utylizacji gnojowicy i odchodów.
Tab. 6. Liczba dostawców i wielkoæ skupu mleka Spó³dzielni Mleczarskiej BIOMLEK w latach
19882001
The number of suppliers and quantity of milk purchase of Dairy Cooperative BIOMLEK
in the years 19882001
Rok
1988
1995
2000
2001

Liczba dostawców
Ogó³em
1988 = 100
10042

6191
61,6
4678
46,6
4295
42,7

Skup mleka w tys. litrów
Ogó³em
1988 = 100
39151

25526
65,2
29689
75,8
33115
84,5

rednia dostawa
mleka (w litrach)
3898
4123
6346
7710

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów i zestawieñ dzia³u surowcowego spó³dzielni
mleczarskiej.
Tab. 7. Liczba dostawców Spó³dzielni Mleczarskiej BIOMLEK wed³ug iloci dostawy mleka
The number of suppliers of Dairy Cooperative BIOMLEK according to the quantity of milk
supply
Rok
1995
2001

Liczba
dostawców
6191
4295

Dostawcy wed³ug iloci dostawy mleka (w tys. litrów)
<3
310
1020
>20
3052
2752
348
39
1435
1998
597
265

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów i zestawieñ dzia³u surowcowego spó³dzielni
mleczarskiej.

Z przeprowadzonych badañ w cukrowni Strzy¿ów i mleczarni Biomlek
wynika, ¿e przetwórnie spo¿ywcze, dbaj¹c o jakoæ surowców i stabilnoæ ich
dostaw, zainteresowane s¹ rozwijaniem wspó³pracy z du¿ymi gospodarstwami

Przemys³ spo¿ywczy a rozwój zrównowa¿ony obszarów wiejskich województwa lubelskiego

267

Ryc. 3. Rejon skupu mleka mleczarni BIOMLEK w Che³mie, 2001 r.
The area of milk purchase of Dairy Cooperative BIOMLEK in Chelm in 2001
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez Spó³dzielniê Mleczarsk¹
Biomlek w Che³mie.

268

Jadwiga Antoszek

rolnymi, zdolnymi do realizacji ich zamówieñ. Przewiduje siê, ¿e liczba dostawców surowców do poszczególnych przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego bêdzie mala³a (Morkis 2000).
Proces koncentracji upraw i produkcji surowca prowadzi zatem wielu rolników, szczególnie posiadaj¹cych mniejsze gospodarstwa, do utraty mo¿liwoci
zbywania swoich produktów. Powoduje to spadek ich dochodów i ubo¿enie znacznej czêci mieszkañców obszarów wiejskich. Taka sytuacja powinna wiêc sk³aniaæ w³acicieli ma³ych i rednich gospodarstw rolnych do tworzenia i rozwijania
grup producenckich.
Zrzeszanie siê producentów rolnych, wynikaj¹ce z wymagañ przemys³u spo¿ywczego, mo¿e byæ tak¿e wykorzystane przez rolników do w³¹czania siê w proces przygotowania ¿ywnoci. Niska skala produkcji uniemo¿liwia efektywne
wykorzystanie urz¹dzeñ do sortowania surowców, mechanicznego pakowania,
przetwórstwa, transportu i sprzeda¿y. Zespo³owe dzia³anie rolników mo¿e ten
problem czêciowo rozwi¹zaæ (Juchniewicz, Grzybowska 2000).
Przemys³ spo¿ywczy mo¿e przyczyniæ siê do aktywizacji gospodarczej i rozwoju przedsiêbiorczoci na obszarach wiejskich. Mo¿e siê to odbywaæ poprzez
przenoszenie niektórych funkcji przedsiêbiorstw poza teren ich zak³adów produkcyjnych. Stwarza to mo¿liwoci zwiêkszenia zatrudnienia w czynnociach
us³ugowych, np. transportu, napraw, remontów.
ZAGRO¯ENIA DZIA£ALNOCI PRZEMYS£U SPO¯YWCZEGO
DLA OBSZARÓW WIEJSKICH

Przemys³ spo¿ywczy wytwarza ró¿norodne produkty ¿ywnociowe, korzystaj¹c z szerokiej bazy surowcowej, materia³ów i technologii. Zró¿nicowanie
przemys³u spo¿ywczego przejawia siê nie tylko bogat¹ gam¹ produkowanych
artyku³ów, ale tak¿e wieloma rodzajami zanieczyszczeñ powstaj¹cych w procesie
produkcyjnym. Szkodliwe odpady poprodukcyjne, cieki, emisje gazów i py³ów
do atmosfery, przyczyniaj¹ siê do degradacji rodowiska przyrodniczego, pogarszaj¹ warunki ¿ycia i zdrowie ludnoci.
Iloæ wytworzonych przez przemys³ spo¿ywczy zanieczyszczeñ i odpadów
zale¿y od struktury bran¿owej, od postêpu technologicznego i gospodarki odpadami. Nie wszystkie bran¿e przemys³u maj¹ jednakowy wp³yw na rodowisko.
Do wywieraj¹cych niewielki, ujemny wp³yw na rodowisko nale¿¹ przemys³y
zbo¿owo-m³ynarski i produkuj¹cy koncentraty spo¿ywcze. W ma³ym stopniu
korzystaj¹ one z zasobów naturalnych i nie powoduj¹ wiêkszych zanieczyszczeñ
zwi¹zanych z procesami technologicznymi. Du¿y, ujemny wp³yw na rodowisko
przyrodnicze wywieraj¹ przemys³y: cukrowniczy, mleczarski, miêsny, t³uszczowy, drobiarski, piwowarski, utylizacyjny (Zegar 1997).
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Zanieczyszczenia, wynikaj¹ce z dzia³alnoci produkcyjnej przemys³u spo¿ywczego, najbardziej grone dla rodowiska to cieki, które powstaj¹ w toku
produkcji oraz mycia zbiorników i pomieszczeñ produkcyjnych. Odpady natomiast powstaj¹ce w przemyle spo¿ywczym nie s¹ niebezpieczne, jednak ich koncentracja powoduje problemy z w³aciwym zagospodarowaniem i utylizacj¹. Problemy z odpadami maj¹ przetwórnie miêsa, ziemniaków, buraków cukrowych,
o najmniejszym stopniu konwersji surowca na produkt ostateczny, natomiast przemys³y t³uszczowy czy mleczarski wytwarzaj¹ niewielkie iloci odpadów w stosunku do zu¿ywanego surowca.
Przemys³ cukrowniczy jest specyficznym przemys³em, gdy¿ iloæ cieków
zanieczyszczaj¹cych rodowisko jest uzale¿niona od terminu kampanii cukrowniczej. Produkcja cukru w poszczególnych cukrowniach charakteryzuje siê zró¿nicowanym zu¿yciem wody, bo od 0,3 do 51 m3/t buraków cukrowych i a¿ od 1 do
420 m3/t cukru (tab. 8). £adunek zanieczyszczeñ czêsto zale¿y od czasu kontaktu
surowca z wod¹, najwy¿szy jest wówczas, gdy uszkodzony surowiec pozostaje
w wodzie, np. podczas hydrotransportu. Iloæ odpadów sta³ych jest uzale¿niona
od jakoci buraków cukrowych oraz stosowanych technologii i waha siê od 20 do
40% masy surowcowej (tab. 8).
Zanieczyszczenia pochodz¹ce z mleczarni nale¿¹ do grupy cieków organicznych, wystêpuj¹cych w postaci wodnych roztworów, zawiesin koloidalnych
i drobnych cia³ sta³ych. Ich stê¿enie zale¿y od iloci zu¿ywanej wody, rodzaju
i iloci wytworzonych produktów, gospodarki produktami ubocznymi. Innym zagro¿eniem, które stwarza przemys³ mleczarski, jest ska¿enie mikrobiologiczne,
uzale¿nione od stanu sanitarnego pomieszczeñ produkcyjnych, kanalizacji ciekowej, jakoci mikrobiologicznej surowców, a tak¿e higieny osobistej pracowników. Wskanik iloci wytwarzanych cieków przez poszczególne mleczarnie waha
siê od 0,6 do 24,7 litrów na 1 litr przetwarzanego mleka, a wartoæ rednia
wskanika cieków wynosi 4,5 l/l (Cavey 1998).
Produkcja miêsa charakteryzuje siê bardzo du¿ym zu¿yciem wody, które
rednio wynosi 25 m3/t wbc (wagi bitej ciep³ej), przy czym wystêpuje znaczne
zró¿nicowanie wielkoci zu¿ycia, bo od 6 do 60 m3/t wbc (tab. 8), nawet w zak³adach o podobnych skalach i profilach produkcji. Dzia³alnoæ ubojowa i przetwórstwo miêsa staj¹ siê wiêc ród³em znacznej iloci cieków, zawieraj¹cych
substancje organiczne i zawiesiny. Podczas uboju powstaje od 1,8 do 3,3 m3
cieków w przeliczeniu na 1 sztukê, zale¿nie od rodzaju ubijanego ¿ywca. Powa¿nym zagro¿eniem, które stwarza przemys³ miêsny, jest ska¿enie mikroorganizmami, w tym chorobotwórczymi. Jednym z wa¿nych elementów funkcjonowania zak³adów miêsnych w rodowisku pozostaje problem emisji zanieczyszczeñ gazowych. Oprócz typowych gazów ogólnoprzemys³owych przemys³ miêsny charakteryzuj¹ specyficzne gazy odlotowe (Konieczny, £yczyñski, Pospiech
1997).
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Tab. 8. Zanieczyszczenia powstaj¹ce w przemys³ach cukrowniczym, mleczarskim i miêsnym
Waste and pollutants produced by sugar, dairy and meat industries
Wyszczególnienie
Niebezpieczne
zwi¹zki
chemiczne
Zu¿ycie
jednostkowe
wody
cieki
Zanieczyszczenia
(max. mg/l)
Emisje
do
atmosfery
(ród³a)

Odpady sta³e/osady
Jednostkowa iloæ

Problemy
Sezonowoæ
Zu¿ycie jednostkowe
energii elektrycznej

Przemys³ cukrowniczy
Przemys³ mleczarski
Kwas siarkowy, wodoro- Kwas azotowy, kwas
tlenek sodu, siarka, for- siarkowy, wodorotlenek
maldehyd
sodu, amoniak, sole
0,35 1 m3/t buraków
cukrowych
1420 m3/t cukru
BZT (16 000),
CHZT (34 000),
N (300), P (16)
Gazy spalinowe (kot³ownie), py³y (suszarnia wys³odków, pakowanie
cukru, wapieñ, brykietowanie), tlenek i dwutlenek wêgla (piec wapienny i salturacja)
2040% buraków, osady
stanowi¹ 50%, 99% odpadów jest sprzedawanych
B³oto sp³awiakowe i defekosoturocyjne, zanieczyszczenia glebowe,
osady ciekowe
Trzy miesi¹ce (padziernik, listopad, grudzieñ)
0,020,05 MWh/t buraków

320 m3/t

Przemys³ miêsny
Wodorotlenek sodu,
kwas solny, gazowy
amoniak, rodki odka¿aj¹ce
660 m3/t wbc

BZL (2200),
TS (500),
EE (1300)
Gazy spalinowe (kot³ownie), py³y (mleko w proszku, kazeina)

BZT(3000),
CHZT (4000),
EE (2500), SS (2000)
Gazy spalinowe (kot³ownie), dym (komory wêdzarnicze), odory (magazyn ¿ywca, ubój)

Ma³e iloci i zró¿nicowane, g³ównie ¿u¿el

0,8 t/t wbc
¿u¿el

S³odka i kwasowa serwatka, osady ciekowe

Szczecina, nawóz, rogi,
gruczo³y, osady ciekowe

Dwukrotnie wiêcej w
okresie lata
0,60,8 MWh/t produktu

Brak
1520 MWh/t wbc

ród³o: Cavey A. i in., 1998, Ochrona rodowiska w przemyle spo¿ywczym. Przewodnik ogólny. FAPA, Warszawa.

Wyjciem, które stwarza szansê zmniejszenia zanieczyszczeñ i zagro¿eñ rodowiskowych, jest idea zrównowa¿onego rozwoju. Daly (1990) sformu³owa³ trzy
zasady reguluj¹ce korzystanie ze rodowiska i zasobów naturalnych, zgodnie z wymogami rozwoju zrównowa¿onego. Po pierwsze, dziêki ograniczeniu ogólnej
skali u¿ycia zasobów nale¿y wymusiæ zmianê charakteru postêpu technicznego.
Zasada ta odnosi siê do fizycznych rozmiarów nak³adów i produktów w gospodarce. Po drugie, poprzez gospodarowanie zasobami naturalnymi na poziomie
zapewniaj¹cym maksymalny poziom przychodu nale¿y zapobiegaæ ich wyczerpywaniu. Oznacza to, ¿e stopa pozyskania zasobów nie powinna przekraczaæ ich
stopy przyrostu naturalnego, a emisje odpadów nie powinny przekraczaæ pojemnoci asymilacyjnej rodowiska. Trzecia zasada odnosi siê do zasobów nieodnawialnych i stanowi, ¿e konieczne jest utrzymanie zasobu kapita³u przyrodniczego
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na sta³ym poziomie przez pozyskiwanie jego sk³adników nieodnawialnych w tempie
odpowiadaj¹cym stopie tworzenia odnawialnych substytutów.
W przemyle spo¿ywczym problem ten przejawia siê w koncepcji czystszego wytwarzania i minimalizacji odpadów. Redukcja zanieczyszczeñ u ród³a jest,
zgodnie z ide¹ rozwoju zrównowa¿onego, w³aciwym sposobem podejcia do
problemu odpadów. Zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów wymaga ograniczenia, eliminacji lub recyklingu substancji zanieczyszczaj¹cych, a wiêc
dobrych metod wytwarzania oraz proekologicznych metod zarz¹dzania w dziedzinie gospodarki wod¹, energi¹, chemikaliami i sposobach czyszczenia urz¹dzeñ, a tak¿e postêpowania z odpadami i ciekami.
UWAGI KOÑCOWE

Przemys³ spo¿ywczy mo¿e odegraæ rolê czynnika sprawczego w zrównowa¿onym rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego jako stymulator
procesów gospodarczych i ten rodzaj dzia³alnoci gospodarczej, który przyczynia
siê do modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich, ale pod warunkiem, ¿e bêdzie on nowoczesny, a jego uci¹¿liwoæ dla rodowiska niewielka.
Integracja przemys³u spo¿ywczego i rolnictwa powinna byæ postrzegana jako
szansa wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Istniej¹ce i tworz¹ce siê
na styku przemys³u spo¿ywczego i rolnictwa relacje stanowi¹ podstawê do rozwoju ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci.
Zdaniem wielu autorów (B. Gradziuk, P. Gradziuk 2001), przemys³ spo¿ywczy oddzia³uje nierównomiernie na wykorzystanie zarówno zasobów surowcowych jak i pracy, a tak¿e powoduje du¿e koszty spo³eczne, wynikaj¹ce z negatywnego wp³ywu na rodowisko przyrodnicze. Powstaj¹ce rozwi¹zania innowacyjne powinny zatem zmierzaæ do zrównowa¿onego rozwoju przemys³u spo¿ywczego, uwzglêdniaj¹c koniecznoæ ograniczenia zu¿ycia surowców nieodnawialnych i zmniejszenia strumienia odpadów zanieczyszczaj¹cych rodowisko, tak by
spe³niaæ unijne standardy w zakresie ochrony rodowiska.
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SUMMARY

The above paper has attempted to present food processing in the context of sustainable development of the rural areas of the Lublin voivodship. The research and analysis comprised the
structure of the food processing industry in the Lublin voivodship as well as the forms, range and
effects of the cooperation between particular food processing plants and producers of raw materials. The paper has also shown the threats of the activity of food processing industry to the rural
areas.
Food industry can be considered to be well developed in terms of its structure. It comprises
almost all kinds of branches of the existing food industry (Fig.1). These include both large food
processing companies spread all over the country and local medium and small plants. The medium
and small food processing plants operate mainly in rural areas. They process local agricultural raw
materials, thus making food processing another function of farms. Therefore, they significantly
raise the productive potential of agriculture. Through creating working places within the jobs
connected with agriculture, they limit unemployment and improve living conditions of rural population. They are a very important factor stimulating transformations of rural areas and their evolution towards sustainable development.
Integration links between agriculture and food industry bring about a variety of social and
economic changes. As a result they accelerate the process of modernization of agriculture and rural
areas. On the basis of exemplary dairies and sugar factories, there was conducted a detailed analysis of the issue of the cooperation between food processing plants and producers of raw materials.
It proved that, in terms of the base of raw materials, both dairies and sugar factories aimed at the
concentration of the production of a particular raw material (Tab. 4, 5, 6, 7). Food processing
plants are deeply concerned about the quality of raw materials as well as the stability of their
supplies. Therefore, they are interested to develop cooperation with large farms capable of supplying their orders. A situation like that should make the owners of medium and small farms create and
develop producer groups.
Large-scale production poses numerous threats to the natural environment surrounding the
plants. What affects the environment worst is sugar, dairy and meat industries (Tab. 8). The concept of sustainable development is a solution to this problem, as it opens a possibility of decreasing
environmental pollution and threats. H.E. Dealy formed the rules regulating the use of the environment and natural resources with respect to the requirements of sustainable development. As for
food industry, the requirements comprise more hygienic production, reduction in the use of nonrenewable resources and decrease in the amount of waste polluting the environment.

