
 154

Wioletta Wróblewska1 

Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa 

Uniwersytet Przyrodniczy 

Lublin 

Produkcja cebul i bulw kwiatowych w Polsce i wybranych 
krajach Unii Europejskiej 

Flower bulbs production in Poland and in selected countries in 
the European Union 

Synopsis. Przedstawiono stan i zmiany produkcji cebul i bulw kwiatowych w Polsce  

i poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz okre lono perspektywy dalszego jej rozwoju. 

Przeprowadzone analizy obejmuj  zmiany powierzchni reprodukcyjnej cebul i bulw kwiatowych w 

poszczególnych krajach, zmiany struktury obszarowej gospodarstw, struktury gatunkowej upraw i 

jako ci cebul i bulw kwiatowych. Powy sze zjawiska okre lono przy wykorzystaniu indeksów 

jednopodstawowych i wska ników procentowych. 

S owa kluczowe: produkcja cebul i bulw kwiatowych, Polska, Unia Europejska 

Abstract. This work presents the current state and changes in flower bulbs’ production in Poland and 

in selected EU member states, as well as prospects for its further development. The analyses concern 

the changes in flower bulbs’ production area in respective countries, the changes in the farms’ land 

use structure, in the proportions of species grown and the quality of flower bulbs. The above-

mentioned phenomena were displayed by using single base and percentage indices.  
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Wst p 

Zainteresowanie ozdobnymi ro linami cebulowymi na wiecie jest ogromne. 

Konieczno  wzrostu produkcji ro lin ozdobnych w dzisiejszych czasach jest rzadko 

kwestionowana, bowiem wraz ze wzrostem popytu w wielu krajach ro nie znaczenie 

ekonomiczne tych ro lin. Wzrost popytu na kwiaty, w tym cebulowe, jest stymulowany 

rozwojem gospodarczym i zwi zanym z tym wzrostem dochodów ludno ci. 

W konsekwencji zwi ksza si  zapotrzebowanie na materia  wyj ciowy ro lin cebulowych 

w ród producentów kwiatów ci tych, ostatecznych odbiorców i firm urz dzaj cych tereny 

zieleni [Jab o ska 2001].  

Jedynym krajem, gdzie prowadzi si  dok adn  rejestracj  powierzchni reprodukcji 

cebul i bulw kwiatowych jest Holandia. W przypadku innych krajów brak jest w pe ni 

wiarygodnych danych. Poszczególne ród a i ró ni autorzy podaj  mniej lub bardziej 

ró ni ce si  dane dotycz ce powierzchni upraw. Dost pne oficjalne dane na temat rynku 

materia u wyj ciowego ro lin cebulowych i bulwiastych w wi kszo ci krajów s  ogólne  

i niepe ne. Wycinkowe badania w tym zakresie prowadzone s  sporadycznie. Pomimo 
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wszystkich powy szych nie cis o ci, prezentowane dane pozwalaj  na ocen  poziomu 

produkcji cebul i bulw kwiatowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. 

Celem pracy jest ocena poziomu produkcji materia u wyj ciowego ozdobnych ro lin 

cebulowych i bulwiastych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz ocena 

perspektyw rozwoju tego dzia u produkcji kwiaciarskiej. 

Materia  i metoda 

ród em informacji odnosz cych si  do Polski by y publikacje naukowe, 

popularnonaukowe i prace magisterskie. Ponadto prezentowane wyniki wykorzystuj  

materia  zgromadzony w trakcie szerszych bada  dotycz cych rynku materia u 

wyj ciowego ozdobnych ro lin cebulowych i bulwiastych w Polsce i Holandii w ramach 

projektu „Transfer wiedzy jako szansa rozwoju rolnictwa ma ych i rednich 

przedsi biorstw”, wspó finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

oraz z bud etu pa stwa w ramach Dzia ania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i 

Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Podstaw  powy szych bada  stanowi y dane empiryczne, pochodz ce z bada  ankietowych 

przeprowadzonych w latach 2004-2006 w ród 30 krajowych gospodarstw zajmuj cych si  

reprodukcj  cebul i bulw kwiatowych w Polsce. 

Dane liczbowe do analiz innych krajów pochodzi y z roczników AIPH (Association 

Internationale des Producteurs de L’Horticulture), Tuinbouwcijfers, Land-en 

tuinbouwcijfers, z publikacji urz dów statystycznych tych krajów, publikacji naukowych i 

stron www. 

W pracy przedstawiono stan i zmiany produkcji cebul i bulw kwiatowych w Polsce  

w latach 1980 i 2004 i w wybranych krajach Unii Europejskiej w zale no ci od dost pno ci 

danych w poszczególnych latach okresu lat 1980-2005. Wybór powy szego okresu wynika   

z dwóch przes anek: lata 80. charakteryzowa y si  w Polsce dynamicznym rozwojem 

produkcji cebul i bulw kwiatowych, a 2004 rok to przyst pienie Polski do Unii 

Europejskiej i wzrost konkurencji mi dzynarodowej. 

W zale no ci od dost pno ci danych w analizie uwzgl dniono przemiany w 

powierzchni reprodukcyjnej cebul i bulw kwiatowych, strukturze obszarowej gospodarstw, 

strukturze gatunkowej upraw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej na tle przede 

wszystkim Holandii. Ponadto w pracy dokonano krótkiej oceny i porównania jako ci 

zdrowotnej materia u wyj ciowego ro lin cebulowych w Polsce i Holandii. Wybór 

Holandii, jako kraju porównawczego, by  wyborem celowym. Bior c pod uwag  fakt, e 

jest to wiatowy lider w tej dziedzinie produkcji kwiaciarskiej i e wypracowano w nim 

najlepiej na wiecie funkcjonuj cy rynek materia u wyj ciowego kwiatów cebulowych, 

jego analiza mo e s u y  jako wzorzec dla producentów krajowych.  
Kierunek i dynamik  zmian analizowanych zjawisk okre lono w zale no ci od 

dost pno ci danych przy wykorzystaniu indeksów jednopodstawowych i wska ników 

procentowych.  
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Wielko  produkcji 

Najwi kszymi w Unii Europejskiej producentami cebul i bulw kwiatowych s  

Holandia, Wielka Brytania, Francja i Polska, przy czym wyst puj  znaczne ró nice mi dzy 

nimi w wielko ci area u przeznaczanego pod reprodukcj  (rys.1). Szczególnie widoczna 

jest dysproporcja w porównaniu z Holandi . W 2005 roku cebule kwiatowe reprodukowane 

by y w Holandii na powierzchni 22 987 ha, czyli wi kszej ni  w pozosta ej trójce pa stw. 

Dysproporcja ta jeszcze bardziej zwi kszy si , je eli uwzgl dnimy ró nice w ca kowitej 

powierzchni analizowanych pa stw. Ca kowita powierzchnia Holandii jest 5,8-krotnie 

mniejsza od powierzchni Wielkiej Brytanii, 13,1-krotnie mniejsza ni  Francji, 7,5-krotnie 

mniejsza ni  Polski [Rocznik Statystyczny GUS 2007].  

 

 

Uwaga: Niemcy 1984      , 1988        ,  1993        , Belgia 2002      (tylko begonia), 

Wielka Brytania  2002          , Polska 2004 

Rys. 1. Powierzchnia upraw cebul i bulw kwiatowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w wybranych 

latach okresu 1980-2005, ha 

Fig. 1. Cultivation area of flower bulbs in selected EU countries and selected years between 1980-2005, hectare 

ród o: AIPH, Tuinbouwcijfers, Land-en tuinbowcijfers, [Buschman 2005], [Jab o ska 2006], Defra Statistics 

Holandia postawi a na rozwój produkcji cebul i bulw kwiatowych, na co wskazuje 

d ugookresowa tendencja zmian powierzchni reprodukcyjnej. W latach 1980-2005 

powierzchnia ta wzros a o 8 680 ha, czyli o 60,67% (tab. 1). Zaznaczy  jednak nale y, e w 

2006 roku po raz pierwszy od wielu lat odnotowano spadek area u reprodukcyjnego  

w tym kraju, który osi gn  wielko  19 119 ha. Zmiany na rynku cebul kwiatowych  

w Holandii wywo uj  zaostrzone przepisy dotycz ce ochrony rodowiska. Celem 

przepisów wydanych przez rz d holenderski w latach 90. by o m.in. ograniczenie zu ycia 

rodków ochrony ro lin o 60% do 2000 roku i ich emisji o 90% [Stokkers 1992, van 

Aartrijk 1997]. Jak podaje De Vroomen [1997], ograniczenia takie z jednej strony skutkuj  

w ni szych plonach z hektara, z drugiej mog  przy piesza  proces wzrostu skali produkcji 
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w gospodarstwach. Utrudnione warunki funkcjonowania bran y cebulowej w Holandii 

zmuszaj  do poszukiwania nowych rozwi za  produkcyjnych. Przyk adem s  badania 

chocia by nad integrowan  produkcj  cebul kwiatowych, których celem jest z jednej strony 

opracowanie bezpiecznych dla rodowiska sposobów upraw, z drugiej zapewnienie 

producentom wystarczaj cych dochodów [Stokkers 1992; van Aartrijk 1997]. Innym 

rozwi zaniem jest przenoszenie produkcji cebul i bulw kwiatowych do innych krajów. 

Wielka Brytania to drugi co do wielko ci area u producent cebul i bulw kwiatowych  

w Unii Europejskiej, z area em upraw w 2005 roku oko o 5 726 ha. Statystyki dotycz ce 

tego kraju podaj  czn  powierzchni  upraw cebul i ci tych kwiatów cebulowych, która 

skoncentrowana jest w rejonie Anglii i Walii (oko o 70% ca kowitego area u) [Gac 2004]. 

Jednak powierzchnia upraw w tym rejonie obni a si . W latach 1988-2005 zmala a o 11% 

(czyli o 575 ha), ale ro nie area  upraw w innych rejonach. Pomimo tego wzrostu zwi ksza 

si  dystans mi dzy powierzchni  upraw w Wielkiej Brytanii a Holandii. W 1980 roku 

uprawy ro lin cebulowych w Wielkiej Brytanii stanowi y 27,34% area u holenderskiego, a 

w 2005 roku 24,91% (tab. 1). 

Du e trudno ci wyst puj  w okre leniu rzeczywistego area u produkcji cebul i bulw 

kwiatowych we Francji. W rocznikach AIPH jedna z ostatnich informacji dotyczy a 1990 

roku, zgodnie z któr  we Francji, w tym e roku, reprodukowano cebule i bulwy kwiatowe 

na 728 ha. Stanowi o to jedynie 4,46% powierzchni holenderskiej (tab. 1). Inne liczby 

podaj  De Hertogh i Le Nard [1993], szacuj c na pocz tku lat 90. powierzchni  

reprodukcyjn  cebul i bulw kwiatowych w tym kraju na 1285 ha. Zbli on  powierzchni  

upraw, mianowicie 1289 ha ale dla sezonu 2002/2003, podaje Buschman [2005] 

podkre laj c jednocze nie, e produkcja ta w du ej cz ci prowadzona jest przez 

producentów holenderskich. Ostatnie dane AIPH wskazuj  na powierzchnie upraw 1368 ha 

w 2005 roku. Uwzgl dniaj c jednak fakt, e Holendrzy traktuj  Francj  jako zaplecze 

produkcyjne o cieplejszym klimacie [Cecot 1999], szczególnie dla cebul lilii i tulipanów, 

których uprawa zajmuje blisko 54% ca kowitej powierzchni upraw cebulowych we Francji, 

rzeczywist  powierzchni  upraw mo na szacowa  na poziomie 600-700 ha.  

Na niewielkiej powierzchni w porównaniu z area em holenderskim uprawiane s  

cebule i bulwy kwiatowe w Danii, Belgii i Niemczech. W 1985 roku powierzchnia zaj ta 

pod reprodukcj  cebul kwiatowych w Danii wynosi a 1,66% powierzchni holenderskiej, 

niemiecki area  w 1993 roku 1,5% area u holenderskiego, a w 2005 roku 0,5%, belgijski w 

2002 i 2006 roku odpowiednio 0,89% i 0,08%. Systematycznie zwi ksza si  równie  

dystans mi dzy powierzchni  upraw w wymienionych krajach i w Holandii. 

W przypadku Polski, wed ug AIPH, w 1985 roku materia  wyj ciowy ozdobnych 

ro lin cebulowych i bulwiastych produkowano na 640 ha. Na pocz tku lat 90. wed ug 

szacunków De Hertogha i Le Narda [1993] area  tych upraw wynosi  990 ha, za  wed ug 

Kubiaka [1996] w po owie lat 90. 650 ha. Na podobny poziom, ale dla 1998 roku, wskazuje 

Baas [2004], szacuj c powierzchni  reprodukcji na 670 ha. Odmienne s  równie  opinie 

specjalistów co do area u upraw po 1998 roku. Wed ug danych Stowarzyszenia 

Producentów Ozdobnych Ro lin Cebulowych w 2000 roku uprawiano w Polsce cebule i 

bulwy kwiatowe na powierzchni 455 ha, a Buschman [2005] szacuje, e w sezonie 

2002/2003 reprodukcja tulipana, lilii, narcyza, mieczyka i dalii zajmowa a w Polsce jedynie 

335 ha. Znacznie wi ksz  wielko  tego area u, bo wynosz c  1600 ha, szacowa a 

Jab o ska [2004] na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego, ale po dokonaniu 

weryfikacji na podstawie w asnych bada  ocenia a j  na 1000-1200 ha [Jab o ska 2006]. 

Przeprowadzone w 2005 roku szerokie badania empiryczne wskazuj , e area  upraw w 
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Polsce wynosi  oko o 1000 ha [Wróblewska 2007]. Przyjmuj c za wiarygodne t  ostatni  

wielko  uzna  nale y, e powierzchnia reprodukcyjna w Polsce stanowi a w 2004 roku 

jedynie 4,35% area u holenderskiego (tab. 1) i 17,46% area u brytyjskiego. 

Tabela 1. Zmiany w powierzchni upraw cebul i bulw kwiatowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej  

w wybranych latach okresu 1980-2005 

Table 1. Changes in the cultivation area of flower bulbs in selected EU countries and in selected years in the 

period 1980-2005 

                                                        Lata 
     Kraj 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

 Dynamika zmian (rok 1980 = 100) 

Holandia 

Wielka Brytania 

Francja  

Belgia 

Dania 

Niemcy  

Polska 

100,00 

100,00 

100,00 

 100,001) 

100,00 

100,00 

- 

105,23 

109,49 

100,50 

127,40 

76,69 

101,42) 

100,00 

114,06

104,53

91,00 

96,8 

- 

58,143)

- 

126,41 

- 

- 

- 

- 

126,054) 

- 

157,57 

119,20 

- 

91,321) 

- 

- 

- 

160,67 

146,41 

171,00 

- 

- 

- 

153,805) 

 Relacja powierzchni w wybranych krajach do powierzchni w Holandii (Holandia = 100) 

Wielka Brytania 

Francja  

Belgia 

Dania 

Niemcy  

Polska 

27,34 

5,59 

1,534) 

2,29 

1,50 

- 

28,44 

5,34 

1,85 

1,66 

1,452) 

4,25 

25,05 

4,46 

1,30 

- 

0,773) 

- 

- 

- 

- 

- 

1,504) 

- 

20,68 

- 

0,894) 

- 

0,50 

- 

24,91 

5,95 

- 

- 

- 

4,355) 

Uwaga:  1)  tylko begonia 2) 1984, 3) 1988, 4) 1993,  5) 2004 

ród o: opracowania w asne na podstawie [AIPH... 1981 itd.], [Jab o ska 2006], [Wróblewska 2007] 

Struktura obszarowa gospodarstw 

Dominacja Holandii w produkcji materia u wyj ciowego ozdobnych ro lin 

cebulowych i bulwiastych przejawia si  nie tylko wzrostem powierzchni upraw. Tendencj  

na holenderskim rynku jest tak e sta e zmniejszanie si  liczby gospodarstw zajmuj cych si  

produkcj  cebul i bulw kwiatowych. W latach 1980-2005 zmala a ona o 44,26%, co przy 

wzro cie powierzchni upraw o 60,67% oznacza o wzrost statystycznej wielko ci 

gospodarstwa w badanym okresie z 2,91 ha do 10,56 ha (tab. 3). 

Tendencj  obserwowan  w ród du ych producentów cebul i bulw kwiatowych jest 

zmiana struktury obszarowej gospodarstw b d ca skutkiem systematycznego obni ania si  

ilo ci gospodarstw ma ych obszarowo, a wzrostu liczebno ci wysoko-towarowych 

gospodarstw. Obserwowana tendencja jest wynikiem koncentracji produkcji na skutek 

systematycznego wzrostu kosztów produkcji. Szybszy wzrost cen rodków produkcji, a 

szczególnie p ac ni  cen cebul i bulw kwiatowych zmusza do zwi kszania produktywno ci 

ziemi i wydajno ci pracy, co osi ga si  poprzez wprowadzanie post pu, innowacji 

technicznych i technologicznych. Wa na jest efektywno  ich wykorzystania, co umo liwia 

wi ksza skala produkcji. Pozwala ona na obni enie kosztów jednostkowych oraz na 

zwi kszenie dochodu rolniczego z prowadzonej dzia alno ci.  

Zmiany struktury obszarowej gospodarstw reprodukuj cych cebule i bulwy kwiatowe 

widoczne s  przede wszystkim w Holandii. O ile w 1980 roku gospodarstwa do 1 ha upraw 

stanowi y blisko 40,00% ogó u gospodarstw, to w 2005 roku 16,40% (tab. 2.). Jeszcze 
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wi ksze zmiany zasz y w gospodarstwach najwi kszych tj.  >5 ha. W analizowanych latach 

ich udzia  wzrós  16,40% do blisko 50,00% ogólnej liczby gospodarstw. 

W Wielkiej Brytanii równie  obserwowane by y zmiany struktury obszarowej 

gospodarstw. Dost pne dane, obejmuj ce jedynie lata 1985, 1992 i 1995, wskazuj , e 

liczba gospodarstw zajmuj cych si  tego typu produkcj  kwiaciarsk  zmala a w okresie 

1985-1995 z 2255 do 1493, czyli o 33,79%, podczas gdy powierzchnia upraw wzros a  

o 3,44%. Efektem tego by  wzrost redniej powierzchni gospodarstwa z 2,17 ha do 3,39 ha, 

czyli o 56,22%. Z analizy struktury obszarowej gospodarstw zajmuj cych si  produkcj  

cebul i ci tych kwiatów cebulowych w gruncie w Wielkiej Brytanii wynika, e w latach 

1985-1995 udzia  najmniejszych obszarowo gospodarstw w ca kowitej liczbie gospodarstw 

zmala  z 62,08% do 53,05%. W badanym okresie wzrós  nieznacznie udzia  gospodarstw  

z area em od 1 do 5 ha i powy ej 5 ha, z odpowiednio 28,07% do 31,08% i z 8,07% do 

13,06%. 

Równie  w strukturze grupy krajowych gospodarstw zajmuj cych si  reprodukcj  

cebul i bulw kwiatowych dominowa y podmioty bardzo ma e obszarowo (<1 ha). W 2004 

roku stanowi y ponad 54,00% liczby analizowanych gospodarstw. Jedynie 13,3% i 33,3% 

podmiotów gospodarowa o na areale odpowiednio > 5 ha i 1-5 ha. redni area  upraw cebul 

kwiatowych w badanej populacji wynosi  w 2004 roku 2,09 ha. Jednak w latach 1980-2004 

redni area  reprodukcyjny cebul i bulw kwiatowych w badanych gospodarstwach wzrós  

ponad 4-krotnie. Wzrost skali produkcji by  wymuszany szybszym wzrostem cen rodków 

produkcji i p ac ni  cen cebul i bulw wi kszo ci gatunków. Przyk adowo, w latach 1991-

2001 wyst powa a tendencja szybszego wzrostu p ac i cen ci gnika ni  cen skupu 

wi kszo ci gatunków cebul i bulw kwiatowych [Wróblewska 2005]. 

Przedstawione analizy wyra nie pokazuj  rosn ce znaczenie gospodarstw wi kszych 

obszarowo, a wycofywanie si  z produkcji ogrodników uprawiaj cych kwiaty cebulowe na 

ma ych obszarach. Du e gospodarstwa maj  najwi ksze mo liwo ci osi gania wy szej 

efektywno ci produkcji i obni ania kosztów jednostkowych, co stawia je na wy szym 

poziomie konkurencyjno ci. Wzrasta w efekcie konkurencyjno  ca ego sektora. Jak 

wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, najbardziej konkurencyjny z tego punktu 

widzenia jest sektor materia u wyj ciowego ro lin cebulowych w Holandii. Tu redni area  

reprodukcji cebul w 1989 roku by  blisko 4 razy wi kszy ni  we Francji, a w 1995 roku 

prawie 2 razy wi kszy ni  w Wielkiej Brytanii. Ale najwi ksze rozdrobnienie gospodarstw 

wyst puje w Polsce. Z danych Spisu Rolnego 2002 wynika, e rednia powierzchnia 

gospodarstwa z uprawami kwiaciarskimi w gruncie wynosi a 0,12 ha (tab.3). Do upraw 

tych GUS wlicza cebule kwiatowe i wszystkie uprawy kwiatów ci tych, trudno wi c na 

podstawie tych danych okre li  jak  powierzchni  maj  gospodarstwa tylko reprodukuj ce 

cebule kwiatowe. Przyjmuj c jednak za wiarygodne wyniki bada  empirycznych 

dotycz cych redniej powierzchni upraw w Polsce (2,09 ha) i tak by aby ona ponad 5 razy 

mniejsza ni  w Holandii. Jest to poziom redniej plantacji w Holandii z 1975 roku 

[Jab o skiej 2000a]. 

Struktura gatunkowa  

Analiza struktury gatunkowej upraw w Holandii odzwierciedla zmiany zachodz ce  

w skali Europy i wiata. W Holandii gatunkiem dominuj cym w uprawach cebul 
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kwiatowych jest od lat tulipan. W 2005 roku udzia  area u reprodukcji cebul tulipana 

stanowi  45,90% powierzchni reprodukcyjnej ogó em. Na kolejnych miejscach w 2005 

roku plasowa a si  lilia (18,80%), narcyz (7,67%), mieczyk (5,99%), hiacynt (5,48%), 

krokus (2,77%) i irys (2,35%). Relatywnie du a cz  powierzchni reprodukcyjnej, tj. 

11,04%, przeznaczona by a pod upraw  „pozosta ych” gatunków (tab. 4). W latach 1980-

2005 najbardziej widoczne zmiany w strukturze gatunkowej upraw cebul i bulw 

kwiatowych odnotowano w przypadku lilii, jej udzia  w ogólnym areale reprodukcji w 

badanych latach wzrós  2,6-krotnie 

Tabela 2. Struktura obszarowa gospodarstw prowadz cych reprodukcj  cebul i bulw kwiatowych w Holandii, 

Wielkiej Brytanii i Polsce w latach 1980 i 2004, % 

Table 2. Distributon of farms producing flower bulbs in Holland, Great Britain and Poland by cultivated area, in 

1980 and 2004, % 

 Rok, kraj 

1980 2004 Powierzchnia 

upraw  
Holandia Wielka Brytania2) Polska Holandia1)  Wielka Brytania 3)  Polska 

0,01-0,5 ha   22,34 9,83 

 0,5-1 ha   15,64 
62,08 - 

6,57 
53,05   54,33 

 1-2 ha   20,97 9,88 

 2-3 ha   12,21 9,47 

 3-5 ha   12,45 

28,07 - 

14,61 

31,08   33,33 

  >5 ha   16,40 8,07 - 49,64 13,06   13,33 
1)2005 rok 2) 1985 rok 3)1995 

ród o: obliczenia w asne na podstawie bada  w asnych oraz danych zaczerpni tych z roczników [Land-en 

tuinbouwcijfers... 2007], i [Defra... 2005]. 

Tabela 3. rednia powierzchnia reprodukcji cebul i bulw kwiatowych przypadaj ca na jedno gospodarstwo  

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w wybranych latach okresu 1980-2005, ha 

Table 3. Average area of flower bulbs production per farm in selected EU countries and years, hectare  

                                                 Rok Kraj 

  1980   1985   1989   1995   1999   2001   2005 

Holandia 

Wielka Brytania1) 

Belgia 

Polska 

Francja 

  1,36 

    - 

    - 

    0,492) 

    - 

  3,65 

  2,17 

    - 

    - 

    - 

  4,20 

    - 

    - 

    - 

  1,30 

  5,85 

  3,39 

    - 

0,30-0,50 

    - 

   7,81 

     - 

   1,00 

     - 

     - 

  9,02 

    - 

    - 

   0,123) 4) 

      - 

 10,56 

    - 

    - 

    2,09 2)3) 

    - 

 1) uprawy cebul i ci tych kwiatów cebulowych, 2) [Wróblewska 2007], 3) 2004, 4)uprawy kwiatów w gruncie 

 ród o: opracowania w asne na podstawie: Holandia i Belgia [AIPH... 1981 i nast.; Tuinbouwcijfers... 1985 i nast.; 

Land-en tuinbouwcijfers... 2007], Wielka Brytania [Defra... 2005], Polska [Fatel 1997; Jab o ska 2004; Wróblewska 

2007], Francja [Kleijn i Heybroek 1992]. 

W przypadku Wielkiej Brytanii dane dotycz ce powierzchni upraw poszczególnych 

gatunków podawane s  jedynie dla Anglii i Walii, a ponadto, jak ju  zaznaczono, jest to 

czny area  produkcji cebul oraz uprawy kwiatów ci tych. W zwi zku z tym nie mo na 

dok adnie okre li  area u przeznaczanego pod poszczególne uprawy. Mo liwa jest jedynie 

ocena znaczenia poszczególnych gatunków. Najwi kszy udzia  w produkcji ro lin 
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cebulowych w Anglii i Walii, wynosz cy 83,69%, mia y narcyzy, które w 2005 roku 

uprawiane by y na powierzchni 3900 ha. Najbardziej dynamicznym zmianom podlega  

area  upraw z grupy „pozosta ych” gatunków, który zmniejszy  si  w latach 1988-2005  

o 50,55%. Jego udzia  w ca kowitej powierzchni upraw cebulowych spad  w latach 1988-

2005 z 24,33% do 13,52%. Mieczyk, gatunek o niewielkim znaczeniu, zajmowa  w 2005 

roku jedynie 2,79% powierzchni ca kowitej.  

Równie  w Polsce wzrostowi powierzchni upraw cebul i bulw kwiatowych towarzysz  

zmiany struktury gatunkowej produkcji, aczkolwiek zawsze dominuj cym gatunkiem by  

tulipan. Jednak jego udzia  w strukturze upraw cebulowych obni a  si  z 80,27% w 1980 

roku do 63,62% w 2004 roku. Nieznacznie, bo z 4,84% do 4,67% obni y  si  tak e udzia  

cebul lilii. Wzrós  natomiast udzia  powierzchni reprodukcyjnej narcyza, mieczyka  

i „pozosta ych” gatunków, odpowiednio z 3,07%, 4,84%, 6,96 % w 1980 roku do 9,55%, 

10,91% i 11,25% w 2004 roku. W ród pozosta ych gatunków reprodukowano materia  

wyj ciowy krokusa, dalii, zimowita, czosnku, szafirka i hiacynta.  

Tabela 4. Struktura gatunkowa upraw cebul i bulw kwiatowych w Holandii, Wielkiej Brytanii i Polsce w latach 

1980 i 2004, % 

Table 4. Distribution of cultivated area by species of flower bulbs in Holland, Great Britain and Poland in 1980 

and 2004, % 

 Rok, kraj 

1980 2004 
Gatunek 

 Holandia 
Wielka 

Brytania 1) 
Polska Holandia 2) 

Wielka 

Brytania 3) 
Polska 

Tulipan 43,76 - 80,27 45,90 - 63,62 

Narcyz 10,50 73,09 3,07 7,67 83,69 9,55 

Lilia 7,34 - 4,84 18,80 - 4,67 

Mieczyk 16,48 2,58 4,84 5,99 2,79 10,91 

Pozosta e 20,82 24,34 6,96 21,64 13,52 11,25 

1)1988, 2)3)2005 

ród o: badania w asne i opracowania w asne na podstawie [AIPH... 1981 i nast.; Land-en tuinbouwcijfers... 2007; 

Defra... 2005] 

Jako  cebul i bulw kwiatowych 

Drugim obok ceny czynnikiem, który decyduje o zakupach produktów jest jako . Pod 

wzgl dem jako ci handlowej w latach 1990-2003 nie obowi zywa y na krajowym rynku 

adne standardy jako ciowe cebul i bulw kwiatowych, ale powszechne by y zasady 

sortowania cebul wed ug rednic, b d ce nawykiem z okresu obowi zywania Polskiej 

Normy [Jab o ska 2001]. W badanej populacji klasyfikacj  materia u wed ug Polskiej 

Normy stosowa o 92,59% producentów, a znajomo  wymaga  jako ciowych dotycz cych 

materia u wyj ciowego kwiatów cebulowych wed ug standardów unijnych deklarowa o 

46,67% badanych. Standardy te zosta y wprowadzone Rozporz dzeniem nr 315/68 i 

dotycz  wszystkich produktów zawartych w kodzie CN 0601 10 taryfy celnej, czyli cebul, 

bulw, korzeni bulwiastych, karp i k czy. Okre laj  one wymagania jako ciowe, zasady 

pakowania i oznakowania materia u oraz wymagania dotycz ce klasyfikacji rozmiarów 
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[Jab o ska 2000b]. Standardy te to jedynie wymagania minimalne, poniewa  dla 

podniesienia pozycji konkurencyjnej cz sto europejscy producenci stosuj  zaostrzone 

kryteria oceny jako ci. Wy sze wymagania obowi zuj  w Holandii, gdzie ka da partia 

towaru otrzymuje ocen  w skali czterostopniowej, opartej o wysokie standardy jako ci, 

oraz wiadectwa zdrowotno ci wydawane na podstawie trójstopniowej inspekcji  

w gospodarstwie. Tylko cebule zakwalifikowane do klasy Ekstra i I mog  by  

przeznaczone do reprodukcji, pozosta e klasy II i III tylko do p dzenia [Orlikowska 1997]. 

Krajowi producenci przywi zuj  coraz wi ksz  wag  do zdrowotno ci materia u.  

W badanych gospodarstwach kontrol  ich zdrowotno ci w 2004 roku przeprowadzi o 60% 

producentów, podczas gdy w 1990 roku tylko 42,31%. Wi kszo  z nich, bo 63,67% 

dokonywa a kontroli przekazuj c próbki gleby i materia  nasadzeniowy do analiz, ale 

36,33% przeprowadza o jedynie wizualn  ocen  podczas kwitnienia i po zbiorze. Istotnym 

jest, e w 2004 roku w 33,33% z liczby badanych gospodarstw mia y miejsce urz dowe 

kontrole zdrowotno ci przeprowadzone przez Inspekcj  Ochrony Ro lin i Nasiennictwa. 

Organ ten, po wej ciu Polski do Unii Europejskiej, urz dowo odpowiedzialny jest za 

sprawowanie kontroli i nadzoru fitosanitarnego nad przestrzeganiem okre lonych 

wymogów i procedur przez podmioty zajmuj ce si  produkcj  m.in. cebul kwiatowych. 

Materia  wyj ciowy kwiatów cebulowych musi bowiem spe nia  okre lone wymagania 

zdrowotne, aby móg  by  przemieszczany na obszarze Wspólnoty. Potwierdzeniem 

spe niania tych wymaga  jest zaopatrzenie go w paszport ro linny. W dokument ten 

zapatrywany jest materia  jedynie podmiotów wpisanych do urz dowego rejestru 

producentów, przeznaczany do dalszej produkcji komercyjnej (Rozporz dzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zagro enia wprowadzania i 

rozprzestrzeniania si  organizmów kwarantannowych). W badanej populacji systemem 

urz dowej rejestracji obj tych by o jedynie 36,67% analizowanych gospodarstw.  

Podsumowanie 

Unijn  produkcj  materia u wyj ciowego cebulowych i bulwiastych ro lin ozdobnych 

zdominowa a Holandia z powierzchni  upraw oko o 4 razy wi ksz  ni  w Wielkiej Brytanii 

i oko o 18 razy wi ksz  ni  we Francji. Polska plasuje si  na 4 pozycji w ród europejskich 

producentów cebul i bulw kwiatowych, jednak area  ten stanowi tylko oko o 4% area u 

holenderskiego. W Polsce, podobnie jak w wi kszo ci krajów Unii Europejskiej, szybszy 

wzrost cen rodków produkcji i p ac ni  cen cebul wi kszo ci gatunków kwiatów 

wymusza  b dzie wzrost skali produkcji. Ju  zaobserwowane korzystne zmiany w sferze 

produkcji wiadcz  o dostosowywaniu si  krajowych producentów do coraz bardziej 

konkurencyjnych warunków gospodarowania. Rozwój produkcji cebul i bulw kwiatowych 

w Polsce ma perspektywy rozwoju, jednak w skali Europy i wiata bezkonkurencyjna 

pozostanie Holandia. Niemniej jednak przypuszcza  mo na, e holenderska powierzchnia 

upraw cebul kwiatowych b dzie dalej wzrasta a, ale z wolniejsz  dynamik . Cz  upraw 

b dzie przenoszona do innych krajów Unii Europejskiej. W Polsce w okresie 5 lat 

obecno ci w Unii Europejskiej nie zaobserwowano, wbrew obawom krajowych 

producentów, zjawiska lokowania holenderskiej produkcji cebul i bulw kwiatowych. 

Wielka Brytania b dzie utrzymywa a pozycj  drugiego w Europie producenta cebul 

kwiatowych, przede wszystkim narcyzów. 
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