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Pozna  

Kierunki zmian produkcji zbó   w Polsce po integracji z Uni  
Europejsk  

Trends in changes in cereal production in Poland after 
integration with the European Union  

Abstract. The cereals are prevailing as a crop in the European Union member countries (EU-25). 

They cover more than 51 milion hectares, that is about 50% of arable land. Poland has the second 

place in the EU as far as the acreage of cereal production is concerned and third by the harvested grain 

crop (about 27 million tons). On the other hand, the yield from 1 hectare is rather low. In 2005 the 

grain yield was on average 32.3 dt/ha, that is 63% of the average yield in the EU member countries. 

The causes of such a low yield are mostly the poor natural and ecological conditions, the low 

technological level and the extremely small area of individual farms. Only the farms of large acreage, 

economically efficient, well managed and directed by good specialists disposing of a broad knowledge 

will be able to meet the competition pressure. One of the most important tasks will be the compliance 

with all EU standards, especially with respect to the quality of the final product. Integration with EU 

creates a chance to attain this goal if Polish agriculture is able to take advantage of the EU financial 

help. 
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Synopsis. W strukturze produkcji ro linnej krajów Unii Europejskiej (UE-25) dominuj  zbo a. 

Zajmuj  one ponad 51 mln ha, co stanowi oko o 50% gruntów ornych. Polska zajmuje 2 miejsce w 

krajach UE pod wzgl dem powierzchni uprawy zbó  (ponad 8 mln ha) i 3 miejsce pod wzgl dem 

wielko ci zbiorów (oko o 27 mln ton). Natomiast plony z jednego ha s  bardzo niskie. W 2005 r 

wynios y rednio 32,3 dt/ha, co stanowi 63% redniej unijnej wielko ci plonu ziarna. Przyczyn  tak 

niskich plonów s  m.in.: gorsze warunki przyrodniczo-siedliskowe, ni sze zaawansowanie 

technologiczne oraz du e rozdrobnienie gospodarstw. Presji konkurencyjnej b d  mog y sprosta  

tylko gospodarstwa du e obszarowo, silne ekonomiczne, elastycznie zarz dzane i prowadzone przez 

fachowców dysponuj cych du  wiedz . Jednym z wa niejszych problemów b dzie spe nienie 

wszelkich unijnych wymogów, szczególnie odnosz cych si  do jako ci produkcji. Integracja z UE 

stwarza mo liwo  osi gni cia tego celu poprzez wykorzystanie przez polskie rolnictwo dost pnych 

rodków finansowych.  

S owa kluczowe: zbo a, powierzchnia uprawy, zbiory, plony, wymogi unijne. 

Wst p

Polskie rolnictwo dysponuje trzecim co do wielko ci obszarem gruntów ornych w UE-

25. Ten ogromny potencja  nie jest jednak w pe ni wykorzystany. Wed ug Klepackiego 

[2005] róde  tego stanu nale y poszukiwa  w ekstensyfikacji produkcji, ni szym poziomie 

technologicznym i gorszych warunkach naturalnych. Jest wiele barier poprawy 

wykorzystania tego potencja u. W produkcji zbó  mo e to by  mi dzy innymi: niski 

poziom wsparcia produkcji rolniczej, s abo finansowany post p biologiczny, ma o 

efektywne doradztwo, opó nienia technologiczne, wadliwa struktura zasiewów (nadmiar 

                                                 
1 Doc.dr.hab., ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Maz. tel./fax. (022) 755 52 62, e-mail: a.a.kaliccy@hoga.pl

 57



zbó ), niska jako  produkcji, niedostosowanie do potrzeb odbiorcy, brak rodków na 

intensyfikacj  produkcji oraz niedostateczna, s abo aktualizowana wiedza producentów. 

Jednak w nowych warunkach jest szansa na ich pokonanie. Zdaniem Seremak-Bulge 

[Ewolucja... 2006] jedn  z przyczyn utrzymywania si  du ego area u uprawianych zbó , 

pomimo cz sto niskiej op acalno ci tej produkcji, jest brak realnej alternatywy dla zbó , 

zw aszcza w ma ych gospodarstwach. Wa nym problemem, z jakim musi si  upora  

rolnictwo, jest spe nienie wszelkich unijnych wymogów oraz pe ne dostosowanie 

warunków produkcji rolniczej do norm obowi zuj cych na jednolitym rynku. Umiej tne 

wykorzystanie dost pnych rodków pomocowych stwarza mo liwo  sprostania tym 

zadaniom [Chmielewska 2006]. Atuty polskiego rolnictwa takie jak: korzystniejsza 

sytuacja demograficzna, ni sze koszty pracy oraz mniejsza chemizacja przys oni y obawy, 

czy zdo amy spe ni  wymagania obowi zuj ce w UE [Gazi ski 2006]. Celem pracy jest 

ocena miejsca, jakie zajmuje Polska w produkcji zbó  na tle pa stw zrzeszonych w Unii 

Europejskiej, oraz uchwycenie zjawisk wp ywaj cych zarówno negatywnie jak i 

pozytywnie na dalszy rozwój tej dziedziny produkcji.  

Uwagi metodyczne 

W opracowaniu przedstawiono obecny stan uprawy zbó  w Polsce na tle globalnej 

produkcji w Unii Europejskiej. Omówiono wyniki bada  prowadzonych w Instytucie 

Ochrony Ro lin dotycz cych wp ywu agrofagów oraz warunków pogodowych na wielko  

i jako  plonu zbó . Uwzgl dniono równie  wyniki bada  i opinie innych autorów 

dotycz ce tego tematu. Podstawowe ród o danych liczbowych stanowi  Rocznik 

Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich [Rocznik... 2007].  

Produkcja zbó  w Polsce na tle produkcji w pa stwach cz onkowskich 
Unii Europejskiej 

Przygotowania Polski do cz onkostwa w Unii Europejskiej trwa y wiele lat. Jako 

pocz tek zmian nale y przyj  1989 rok. Na specyfik  polskiej transformacji rolnictwa, w 

porównaniu do innych krajów regionu, wp ywa a struktura w asno ci ziemi, która w oko o 

75% znajdowa a si  w posiadaniu rolników indywidualnych. W sektorze uspo ecznionym 

dominowa y pa stwowe gospodarstwa rolne [Gazi ski 2006]. Sektor prywatny 

charakteryzowa o du e rozdrobnienie. W Polsce w 2003 roku na ogóln  liczb  2 846 tys. 

gospodarstw rolnych 73,1% stanowi y gospodarstwa poni ej 5 ha, 23,1% gospodarstwa od 

5 do 20 ha, 3,1% gospodarstwa od 20 do 50 ha i 0,7% gospodarstwa powy ej 50 ha. W 

analogicznym okresie w UE z 9 871 tys. gospodarstw 61,9% by y to gospodarstwa poni ej 

5 ha, 23,0% gospodarstwa od 5 do 20 ha, 8,3% gospodarstwa od 20 do 50 ha i 6,8% 

gospodarstwa powy ej 50 ha [Rocznik... 2007]. W krajach UE-25 w produkcji ro linnej 

dominuj  zbo a. Uprawiane s  na obszarze ponad 51 mln ha. Polska zajmuje drugie 

miejsce pod wzgl dem powierzchni uprawy zbó , której jest ponad 8 mln ha i trzecie 

miejsce pod wzgl dem wielko ci zbiorów, zbieraj c oko o 27 mln ton. Natomiast plony z 1 

ha s  bardzo niskie. W 2005 roku wynios y rednio dla wszystkich zbó  32,3 dt/ha, co 

stanowi oko o 63% redniej unijnej wielko ci plonu ziarna. Przyczyn  tak niskich plonów 

s  gorsze warunki przyrodniczo-siedliskowe, ni sze zaawansowanie technologiczne oraz 
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du e rozdrobnienie gospodarstw [Rocznik… 2007]. Presji konkurencyjnej ze strony 

rolnictwa pa stw UE b d  mog y sprosta  tylko gospodarstwa du e obszarowo, silne 

ekonomicznie, elastycznie zarz dzane i prowadzone przez fachowców dysponuj cych du  

wiedz  [Krasowicz 2006].  

Uprawa zbó  na terenie UE-25 zajmowa a w 2005 roku powierzchni  51 152 tys. ha. 

Najwi kszy area  tych upraw mia a Francja (9 185 tys. ha, 17,9% powierzchni unijnej) 

nast pnie Polska (8 329 tys. ha, 16,3%) oraz Niemcy (6 839 tys. ha, 13,4% udzia u w UE). 

cznie trzy wy ej wymienione kraje cz onkowskie mia y oko o 50% powierzchni uprawy 

zbó  w UE. Zbiory zbó  w UE wynios y ogó em 261 679 tys. ton. Najwy szy udzia  w 

zbiorach nale y do Francji (24,5%), Niemiec (17,6 %) oraz  Polski (10,3%). Kraje te 

uzyskuj  ponad 50% ogólnych zbiorów zbó  w UE. Plony zbó  w UE-25 wynios y rednio 

51,2 dt/ha. Najwy sze plony uzyskano w Belgii (84,1 dt/ha), Holandii (84,0 dt/ha) i 

Wielkiej Brytanii (72,0 dt/ha). Polska zajmuje odleg e miejsce uzyskuj c 32,3 dt/ha, co 

stanowi 63% redniej unijnej wielko ci plonu zbó . 

Po ród uprawianych gatunków zbó  najwi kszy area  zajmowa a w UE pszenica 

(22029 tys. ha, 43,1%). Najwi kszy udzia  w tym areale mia y: Francja (24,0%), Niemcy 

(14,4%) i Polska (10,1%). Zbiory pszenicy wynios y ogó em 124 554 tys. ton, przy czym z 

tego 29,6% jest udzia em Francji, 19,0% Niemiec i 11,9% Wielkiej Brytanii. Plony 

pszenicy w UE-25 wynios y rednio 56,5 dt/ha. Najwy sze plony uzyska y Holandia (87,2 

dt/ha), Irlandia (84,3 dt/ha) oraz Belgia (82,7 dt/ha). Polska uzyskuj c redni plon w 

wysoko ci 39,5 dt/ha zajmuje odleg e miejsce po ród krajów unijnych.  

Istnieje jednak realna szansa uzyskania znacznie wy szych plonów, mimo gorszych 

warunków glebowo-klimatycznych jakie wyst puj  w Polsce. Z bada  prowadzonych w 

Instytucie Ochrony Ro lin w latach 1996 – 2005 na pszenicy ozimej wynika, e jest to 

gatunek bardzo wra liwy zarówno na wyst powanie agrofagów, jak i na niesprzyjaj ce 

warunki pogodowe. Jednak umiej tna ochrona upraw przynosi znacz cy wzrost plonu i 

popraw  jego jako ci. Pszenica ozima odmiany Kobra (1996 – 2000) uprawiana bez 

ochrony chemicznej wyda a rednio plon 49,2 dt/ha, natomiast po zastosowaniu 

fungicydów redni plon wyniós  56,5 dt/ha i by  wy szy o oko o 15%, czyli 7,3 dt/ha. W 

nast pnym cyklu bada  (2001 – 2005), prowadzonych na pszenicy ozimej odmiany Mikon, 

plon bez zabiegów wyniós  rednio 45.5 dt/ha, a w obiektach chronionych fungicydami 

58,3 dt/ha, co stanowi wzrost o oko o 28,0%, czyli 12,8 dt/ha. Ró nice mi dzy wzrostem 

plonu w efekcie stosowania fungicydów w badanych odmianach pszenicy ozimej wynikaj  

zarówno z ich ró nej wra liwo ci na wyst puj ce agrofagi jak i z du ej zmienno ci 

warunków pogodowych wyst puj cych w okresie bada . W obydwu cyklach bada  

niekorzystnie na plon i jego jako  wp ywa a d ugotrwa a susza [Jaczewska-Kalicka 2007]. 

J czmie  uprawiano w UE-25 na 13 057 tys. ha (25,5% area u zbó ). Najwi cej 

j czmienia uprawiano w Hiszpanii (3 150 tys. ha, 24,1% powierzchni tej uprawy w UE), 

Niemczech (1 947 tys. ha, 14,9%) i we Francji (1 602 tys. ha, 12,3%). W Polsce uprawiano 

j czmie  na powierzchni 1 113 tys. ha (8,5% powierzchni j.w.), co daje czwart  pozycj  w 

UE. Zbiory j czmienia wynios y ogó em dla UE-25 52 955 tys. ton. Najwi kszy udzia  w 

unijnej produkcji j czmienia mia y: Niemcy (21,9%), Francja (19,5%) i Wielka Brytania 

(10,4%). Udzia  Polski wyniós  6,8% ogólnych zbiorów unijnych. Plony j czmienia dla 

ca ej UE kszta towa y si  na poziomie 40,6 dt/ha, w tym w Belgii 76,6 dt/ha, we Francji 

64,5 dt/ha, w Holandii 63,6 dt/ha. W Polsce redni plon j czmienia wyniós  31,3 dt/ha, co 

da o 6 miejsce w UE. 
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yto w Unii Europejskiej zajmuje ogó em 2 446 tys. ha, z czego 1 415 tys. ha (57,8%) 

zajmuje powierzchnia tej uprawy w Polsce i 549 tys. ha (22,4%) w Niemczech. W 

pozosta ych krajach uprawia si  niewielkie ilo ci tego gatunku. Zbiory yta wynios y w 

Unii ogó em 7 598 tys. ton, w tym udzia  Polski wyniós  44,7% a Niemiec 36,8%. redni 

plon ziarna yta w UE wyniós  31,1 dt/ha. W Niemczech plon ziarna by  ponad dwukrotnie 

wy szy (50,9 dt/ha) ni  w Polsce. yto traktowane przez wiele lat jako uprawa 

ekstensywna staje si  obecnie towarem poszukiwanym. Gatunek ten ma znakomit  

perspektyw  jako zbo e do produkcji pieczywa o cennych walorach dietetycznych i 

prozdrowotnych. O ywienie zainteresowania producentów ytem wi e si  przede 

wszystkim ze wzrostem cen zbytu, zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Jak wynika z 

przedstawionego zestawienia, Polska jest znacz cym partnerem w produkcji zbó  na terenie 

Unii Europejskiej (tab. 1) [Rocznik… 2007]. 

Podsumowanie 

Krajowa produkcja zbó  ma charakter ekstensywny nie tylko na tle Wspólnoty, ale 

tak e s siednich krajów (np. Czechy). Du o ni sze plony zbó  w Polsce s  rezultatem 

mniejszego zu ycia rodków plonotwórczych (nawozy, rodki ochrony ro lin), 

niewielkiego wykorzystania kwalifikowanego materia u siewnego oraz silnego uzale nienia 

efektywno ci i jako ci plonów od warunków klimatycznych [Judzi ska 2006]. Z bada  

Instytutu Ochrony Ro lin wynika, e umiej tne stosowanie rodków ochrony ro lin 

uwzgl dniaj ce: uprawian  odmian , poziom nawo enia, sta e lustracje plantacji, ocen  

zagro enia i sygnalizowanie terminów zabiegów jest podstaw  osi gni cia wy szych i 

lepszych jako ciowo plonów ziarna. Obecnie programy ochrony ro lin uwzgl dniaj  

mi dzy innymi: post p w metodach diagnostycznych, upowszechnianie znajomo ci 

warto ci progów szkodliwo ci oraz tworzenie systemów wspomagaj cych podj cie decyzji 

o potrzebie zabiegów. Maj  wi c coraz mniej wspólnego z opini  o nadmiernym, 

zagra aj cym cz owiekowi i rodowisku stosowaniu chemicznych rodków ochrony ro lin. 

Przepisy Unii Europejskiej dotycz ce poziomu zawarto ci mikotoksyn w ziarnie zbó  

równie  s  niemo liwe do realizacji bez umiej tnego stosowania zabiegów chemicznych 

[Jaczewska-Kalicka 2007]. W nowoczesnej produkcji zbó , zgodnej  z wymaganiami Unii 

Europejskiej dotycz cymi higieny produkcji, ochrony rodowiska oraz bezpiecze stwa 

ywno ci, niezb dna jest opieka i pomoc doradców w realizacji optymalnych rozwi za . 

Program doradztwa rolniczego w zakresie norm sanitarnych i standardów jako ciowych 

zgodnych z wymaganiami UE przygotowano w ramach realizacji projektu PHARE/PL, 

korzystaj c z pomocy doradców z Irlandii Pó nocnej i Szkocji [Bartkowski 2004]. 

Uwarunkowania ekonomiczne i spo eczne powoduj  pog bienie ró nic regionalnych i 

decyduj  o zró nicowanych mo liwo ciach dostosowania produkcji ro linnej do realiów 

gospodarczych i zasad wspólnej polityki rolnej UE. Decyduj ce s  nast puj ce czynniki: 

struktura agrarna, rozproszenie produkcji, udzia  gospodarstw towarowych i poziom wiedzy 

fachowej. Konieczne jest wi c zró nicowanie zalece  agrotechnicznych i metod pracy 

doradczej [Krasowicz 2006]. W czenie Polski do jednolitego rynku europejskiego oraz 

obj cie sektora zbo owego regulacjami wspólnotowymi sprzyja jego rozwojowi. Celem ma 

by  wykreowanie oko o 50 tys. wysokotowarowych gospodarstw maj cych 35% udzia u  w 

powierzchni uprawy zbó  i 50% udzia u w krajowych zbiorach oraz dostarczaj cych oko o 

80% ziarna zbó  na rynek. Gospodarstwa takie b d  w pe ni przygotowane do konkurencji 
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na jednolitym rynku europejskim [Ewolucja... 2006]. Przysz o  polskiego rolnictwa 

powinny stanowi  du e gospodarstwa rodzinne, wielkoobszarowe gospodarstwa towarowe 

oraz gospodarstwa z dodatkow  dzia alno ci  (przetwórstwo). Zbo a jako dominuj ca 

ga , dobrane gatunkowo do potrzeb rynku, nie powinny przekracza  65% w strukturze 

zasiewów [Majewski 2005]. Zwraca si  uwag  na fakt, e w podejmowaniu decyzji 

produkcyjnych wa nym elementem jest klient i jego potrzeby. Tote  nale y dobrze pozna  

potrzeby rynku i oczekiwania odbiorców dotycz ce ilo ci i jako ci wyprodukowanego 

zbo a [Burzy ski 2006]. 

Tabela 1.  Powierzchnia, zbiory i plony zbó  w unii europejskiej 

Table 1. Sown area, production and yields of cereals in european union. 

Zbiory Plony z 1ha w dt 

W tys. t 
udzia  w UE 

% 

 Kraje 

Powierz-

chnia w 

tys. ha w 

2005 r. 

1995 2000 2005 1995 2000 2005 

Ogó em 

Unia Europejska (15) 

Unia Europejska (25) 

Polska 

35 663 

51 152 

  8 329 

180 069 

228 947 

  25 905 

216 930 

262 805 

  22 341 

202 376 

261 679 

  26 928 

X 

100,0 

  10,3 

50,0 

44,5 

30,2 

57,3 

48,9 

25,3 

56,7 

51,2 

32,3 

Pszenica 

Unia Europejska (15) 

Unia Europejska (25) 

Polska 

16 779 

22 029 

  2 218 

  87 714 

106 474 

    8 668 

105 663 

125 191 

   8 503 

102 582 

124 554 

     8 771

X 

100,0 

   7,0 

52,8 

49,2 

36,0 

58,7 

52,9 

32,3 

61,1 

56,5 

39,5 

yto 

Unia Europejska (15) 

Unia Europejska (25) 

Polska 

   838 

2 446 

1 415 

  6 144 

13 318 

  6 288 

  5 428 

10 220 

  4 003 

3 636 

7 598 

3 404 

X 

100,0 

  44,8 

43,5 

31,3 

25,6 

43,7 

27,5 

18,8 

43,4 

31,1 

24,1 

J czmie  

Unia  Europejska (15) 

Unia Europejska (25) 

Polska 

10 201 

13 057 

 1 113 

43 576 

52 410 

  3 278 

51 409 

58 665 

  2 783 

43 486 

59 955 

  3 582 

X 

100,0 

   6,0 

39,5 

36,9 

31,3 

48,0 

43,3 

25,4 

42,6 

40,6 

31,3 

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Rocznik... 2007] 
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