8.1

Cropland structure

Roœliny uprawne s¹ klasyfikowane wed³ug cech biologicznych, celów
produkcji, wymagañ siedliskowych i sposobów uprawy. Ze wzglêdu na
cele produkcji mo¿na je podzieliæ na: alimentacyjne (s³u¿¹ce spo¿yciu
przez cz³owieka), przemys³owe (dostarczaj¹ce surowców dla przemys³u)
i pastewne (uprawiane na potrzeby ¿ywienia zwierz¹t). Jest jednak wiele
roœlin, które maj¹ ró¿ne przeznaczenie, tj. mog¹ byæ po¿ywieniem cz³owieka i zwierz¹t oraz surowcem dla przemys³u (na przyk³ad niektóre
zbo¿a). W geografii rolnictwa roœliny uprawne dzielimy najczêœciej na:
zbo¿owe, okopowe, przemys³owe i pastewne, ale podzia³ ten oparty jest
na niejednolitych kryteriach (agrotechniczne – okopowe, przeznaczenie –
przemys³owe i pastewne, botaniczne – zbo¿owe). W niniejszym opracowaniu stosowany jest podzia³ tradycyjny u¿ywany przez G³ówny Urz¹d
Statystyczny, wed³ug którego wyró¿niamy: roœliny zbo¿owe, roœliny bulwiaste i korzeniowe, roœliny str¹czkowe, roœliny przemys³owe, roœliny
pastewne i warzywa.

Cereal production constitutes traditionally the essential branch of
crop production in Poland, and so the structure of crops on arable
lands is dominated by cereals, whose share amounts to approximately 72%. The shares of pulse, industrial and root crops are
decidedly smaller.

Powierzchnia zasiewów i plony podstawowych roślin uprawnych, 2007
Ziemiopłody
Zboża

Powierzchnia (tys. ha)

Plony (dt/ha)

8352,9

32,5

Ziemniaki

567,6

207,0

Buraki cukrowe

274,4

513,0

Rzepak i rzepik

796,8

26,7

Źródło: dane GUS.

Produkcja zbó¿ stanowi tradycyjnie g³ówn¹ ga³¹Ÿ produkcji roœlinnej
w Polsce, dlatego w strukturze zasiewów na gruntach ornych przewa¿aj¹
zdecydowanie roœliny zbo¿owe, których udzia³ w zale¿noœci od roku waha
siê na ogó³ od 70 do 75%. Zdecydowanie mniejszy udzia³ w strukturze
zasiewów maj¹ roœliny str¹czkowe, przemys³owe i pastewne. Mo¿na na tej
podstawie stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ obszaru kraju charakteryzuje wybitnie
zbo¿owy lub zbo¿owy kierunek u¿ytkowania gruntów ornych.

Uprawy o największej powierzchni zasiewów w gminach, 2002
Crops with the largest sown area in the communities, 2002

Struktura powierzchni zasiewów, 2007
Structure of the sown areas, 2007

8.2
Spoœród wszystkich roœlin uprawnych zbo¿a odznaczaj¹ siê najwiêkszymi
mo¿liwoœciami uprawy w ró¿nych warunkach przyrodniczych.
Poszczególne gatunki zbó¿ maj¹ odmienne wymagania klimatyczne,
glebowe i wodne. Wyró¿nia siê ponadto zbo¿a jare i ozime. Zbo¿a jare,
które kie³kuj¹ w temperaturze kilku stopni powy¿ej zera i wytrzymuj¹
przymrozki wiosenne nale¿¹ do roœlin wczesnego (wiosennego) siewu.
Zbo¿a ozime s¹ natomiast wysiewane jesieni¹. Po wykie³kowaniu
i wzroœcie przechodz¹ zimê w stanie wegetatywnym, a kwitn¹ i owocuj¹
w roku nastêpnym.
Ostatnie kilkanaœcie lat charakteryzuje wzrost powierzchni obsianej
zbo¿ami. Szczególnie silna ekstensyfikacja upraw wyst¹pi³a na gruntach
po Pañstwowych Gospodarstwach Rolnych, gdzie wobec braku faktycznego gospodarza, najbezpieczniej by³o uprawiaæ zbo¿a. Wzrasta³o te¿
znaczenie zbó¿ jako paszy dla zwierz¹t. W efekcie udzia³ zbó¿ w powierzchni zasiewów wzrós³ z oko³o 60% w 1990 r., do 72% w 2007 r.
Wzrasta³a przede wszystkim powierzchnia uprawy pszenicy i mieszanek
zbo¿owych, g³ównie kosztem ¿yta i owsa.
Najwy¿szy udzia³ zbó¿ w powierzchni zasiewów charakteryzuje
zachodni¹ i pó³nocno-wschodni¹ czêœæ kraju. Na obszarze Pojezierza

Pola zbóż wiosną (fot. J. Bański)
Crop fields in spring (by J. Bański)

Cereals

Wielkopolskiego i Pomorskiego, na Polesiu Lubelskim, WysoczyŸnie
Bia³ostockiej, Pojezierzu Dobrzyñskim oraz w pasie od Opola po £ódŸ
zbo¿a zajmuj¹ przeciêtnie ponad 80% powierzchni zasiewów.
Wœród zbó¿ najwiêksze znaczenie ma pszenica – w 2007 r. jej uprawa
zajmowa³a 2112 tys. ha. Koncentruje siê na Nizinie Œl¹skiej, Pogórzu
Karpackim, Wy¿ynie Ma³opolskiej i Lubelskiej, Nizinie Szczeciñskiej
oraz na dolnym Powiœlu, czyli na obszarach, gdzie s¹ dobre warunki
agroekologiczne i stosunkowo intensywne rolnictwo.
Pszenica wymaga odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. Ziemia
pod jej uprawê musi byæ dobrze przygotowana, a siew poprzedzony

Odsetek gospodarstw rolnych uprawiających zboża,
2002
Percentage of farms with grain crops cultivation, 2002

wyborem optymalnego do miejscowych warunków ziarna siewnego nale¿y wykonaæ w odpowiednim czasie. Spe³nienie tych warunków umo¿liwia na ogó³ osi¹gniêcie wy¿szej wydajnoœci z hektara ni¿ w przypadku
¿yta, jêczmienia lub owsa. Przeciêtne plony pszenicy ogó³em w 2004 r.
wynios³y 39,4 dt z 1 ha (kwintali z 1 hektara), ¿yta – 23,7 dt/ha,
jêczmienia – 32,5 dt/ha, owsa – 25,1 dt/ha.
Jêczmieñ uprawia siê w wiêkszych iloœciach w tych samych regionach
co pszenicê, ale koncentracja jego uprawy jest mniejsza. Najwiêcej jêczmienia uprawia siê w zachodniej Polsce, w tym g³ównie na Kujawach,
w Wielkopolsce i w mniejszych iloœciach na Pomorzu Zachodnim

Średnia powierzchnia upraw zbożowych
w gospodarstwie rolnym uprawiającym zboża, 2002
Average area of grain crops for a farm with grain crops
cultivation, 2002
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Rozmieszczenie uprawy pszenicy, 2002
Distribution of wheat crops areas, 2002

Kłos pszenicy (fot. J. Bański)
Ear of wheat (by J. Bański)

Rozmieszczenie uprawy jęczmienia, 2002
Distribution of barley crops areas, 2002

Kłos żyta (fot. J. Bański)
Ear of rye (by J. Bański)

Kłos owsa (fot. J. Bański)
Ear of oat (by J. Bański)

Rośliny zbożowe
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Rozmieszczenie uprawy żyta, 2002
Distribution of rye crops areas, 2002

i Dolnym Œl¹sku. Ogólna powierzchnia uprawy tego zbo¿a w 2007 r.
wynios³a 1232 tys. ha. Jêczmieñ ma szerokie wykorzystanie – s³u¿y do
celów pastewnych, konsumpcyjnych (jako surowiec do produkcji kasz)
oraz przemys³owych (przede wszystkim w browarnictwie). Ziarno jêczmienia zawieraj¹ce du¿e iloœci bia³ka jest doskona³¹ pasz¹ do tuczu trzody
chlewnej. Z kolei dla browarnictwa najkorzystniejszy jest jêczmieñ z nisk¹ zawartoœci¹ bia³ka. Jêczmieñ browarny wymaga bardzo dobrych gleb.
¯yto by³o przez d³ugi czas najwa¿niejszym zbo¿em w Polsce, ale zosta³o wyparte przez pszenicê. W 1960 r. powierzchnia zasiewów ¿yta wynosi³a oko³o 4,4 mln ha, w 1995 r. – 2,5 mln ha, a w 2007 r. ju¿ tylko
1,3 mln ha. W latach 1970. polskie rolnictwo dawa³o 25% œwiatowej
produkcji tego zbo¿a i kraj nasz pod tym wzglêdem zajmowa³ drugie
miejsce na œwiecie po by³ym Zwi¹zku Radzieckim. Rozpowszechnienie
¿yta wynika³o z jego ma³ych wymagañ glebowych i klimatycznych oraz
wielowiekowej tradycji. ¯yto jest upraw¹ „bezpieczn¹”, odporn¹ na niskie temperatury i choroby, ³atwo wykorzystuj¹c¹ sk³adniki pokarmowe

Rozmieszczenie uprawy pszenżyta, 2002
Distribution of wheat-rye crops areas, 2002

zawarte w glebie, dlatego wielu rolników nie podejmowa³o ryzyka
uprawy innych, bardziej wymagaj¹cych zbó¿.
Najwiêcej ¿yta uprawia siê obecnie w œrodkowej i wschodniej czêœci
kraju, przede wszystkim na Ziemi £ódzkiej, Mazowszu, Polesiu LubelPowierzchnia uprawy, plony i zbiory zbóż w Polsce, 2007
Zboże

Powierzchnia uprawy (tys. ha)

Plony (dt/ha)

Zbiory (tys. t)

Pszenica

2212

37,6

8317

Jęczmień

1232

32,5

4008

Żyto

1316

23,8

3126

583

25,1

1462

Mieszanki zbożowe

1505

28,3

4257

Pszenżyto

1260

32,9

4147

Kukurydza

257

66,9

1722

Owies

Źródło: dane GUS.

Siew jęczmienia (fot. J. Bański)
Barley swing (by J. Bański)
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Rozmieszczenie uprawy kukurydzy na ziarno, 2002
Distribution of areas with maize crops for grain
production, 2002

Rozmieszczenie uprawy owsa, 2002
Distribution of oat crops areas, 2002

skim i Podlasiu, czyli na terenach tradycyjnego, niskotowarowego i ma³o
intensywnego rolnictwa i niekorzystnych warunków agroekologicznych.
Skrzy¿owanie pszenicy z ¿ytem da³o pszen¿yto. Polska jest g³ównym
krajem uprawy pszen¿yta, które jako bardziej wydajne stopniowo wypiera uprawê ¿yta. W 2007 r. jego uprawa zajmowa³a 1260 tys. ha.
Najpowszechniej uprawiane jest w Wielkopolsce oraz na Kujawach
i SuwalszczyŸnie.
Wœród czterech podstawowych zbó¿ najmniej wymagaj¹cy jest owies,
który ma krótki okres wegetacji i znosi obfite opady. Dlatego uprawiany
jest g³ównie na obszarach, gdzie s³abe jakoœciowo gleby i trudne warunki
klimatyczne utrudniaj¹ uprawê innych zbó¿. Najwiêcej jest go we
wschodniej Polsce oraz w Górach Œwiêtokrzyskich i Karpatach. Owies
jest uprawiany g³ównie na paszê dla koni, tote¿ spadek ich pog³owia
spowodowa³ jednoczeœnie zmniejszanie siê powierzchni obsianej owsem.
W 1960 r. powierzchnia zasiewów owsa wynios³a 1,7 mln ha, a w 2007 r.
ju¿ tylko 583 tys. ha.

Rozmieszczenie uprawy gryki, prosa i innych
zbożowych, 2002
Distribution of buckwheat, millet and other cereal crops
areas, 2002

Wœród pozosta³ych upraw zbo¿owych wa¿n¹ rolê w polskim rolnictwie
odgrywaj¹ mieszanki zbo¿owe, kukurydza, gryka i proso. Wzrost znaczenia zbó¿ jako paszy spowodowa³ zwiêkszenie uprawy mieszanek zbo¿owych. W 2007 r. powierzchnia zasiewów mieszanek zbo¿owych –
1544 tys. ha – ustêpowa³a wielkoœci¹ tylko pszenicy; najwiêksza by³a
w œrodkowej i wschodniej czêœci kraju.
Roœnie znaczenie kukurydzy w rolnictwie polskim. Wprowadzenie
nowych odpornych odmian umo¿liwi³o jej uprawê w strefie klimatu
umiarkowanego. Mo¿na j¹ uprawiaæ na ziarno i na paszê zielon¹ lub
kiszonkê. Kukurydza uprawiana na ziarno zajmowa³a w 1995 r. powierzchniê tylko 48 tys. ha, zaœ w 2007 r. ju¿ 257 tys. ha.
Gryka ma bardzo ma³e znaczenie w strukturze zasiewów zbó¿. £¹cznie
z prosem i pozosta³ymi zbo¿ami zajmowa³a w 2004 r. powierzchniê
52 tys. ha. Gryka znosi ch³ód, nie wymaga dobrych gleb i ma krótki
okres wegetacji. Uprawiana jest g³ównie na kaszê i m¹kê, bêd¹c przy
okazji roœlin¹ miododajn¹. Proso jako zbo¿e reliktowe ma znikomy
udzia³ wœród upraw w Polsce.

85
Rośliny zbożowe

Uprawy zbożowe o największej powierzchni
zasiewów w gminach, 2002
Grain crops with the largest sown area in the
communities, 2002

Struktura powierzchni zasiewów zbóż, 2007
Structure of the grain crops sown areas, 2007

Rozmieszczenie uprawy mieszanek zbożowych, 2002
Distribution of mixed grain crops areas, 2002

The most important cereal in Poland is wheat, whose growing area
increases fast at the expense of rye. Large areas are sown with triticale
and barley. The highest shares of cereals in the arable areas used are
observed in the western and north-eastern parts of the country,
where cereals take on the average more than 80% of the sown area.
During the last more than a decade the area under cereals has been
growing. Cultivation has become especially extensive on the land
formerly managed by the State Farms. The significance of cereals as
the animal feed increases, as well. Consequently, the share of cereals
in the area sown increased from some 60% in 1990 to 72% in 2007.

8.3

Potatoes

Ziemniak przywêdrowa³ do Polski z Ameryki Po³udniowej w XVI wieku,
a jego uprawa rozpowszechni³a siê w XVII i XVIII w. Pocz¹tkowo by³
uprawiany nawet jako ozdobna roœlina doniczkowa. W Krajowym Rejestrze Odmian figuruje obecnie oko³o 120 jego odmian, wœród których
przewa¿aj¹ odmiany jadalne.
Wspó³czeœnie ziemniaki s¹ obok zbó¿ najwa¿niejszym sk³adnikiem
diety Polaków, a na obszarach tradycyjnego rolnictwa maj¹ nadal du¿e
znaczenie jako pasza dla trzody chlewnej. Przez d³ugi czas ziemniaki by³y
podstawow¹ pasz¹ w tuczu œwiñ, ale potem ich miejsce zajê³y inne,
bardziej wydajne pasze, g³ównie zbo¿owe. Ponadto ziemniaki s¹ wa¿nym
surowcem przemys³owym przerabianym na syrop, spirytus i m¹kê
ziemniaczan¹.
W 1996 r. powierzchnia uprawy ziemniaków zajmowa³a 1294 tys. ha
i w ci¹gu 11 lat zmniejszy³a siê ponad dwukrotnie do 568 tys. ha
w 2007 r. By³ to wynik zaniechania uprawy ziemniaków na gruntach do
niedawna u¿ytkowanych przez rolnictwo pañstwowe, stopniowej zmiany
gustów konsumpcyjnych Polaków i s³abn¹cej roli ziemniaków jako paszy
dla zwierz¹t hodowlanych.
Ziemniaki uprawiane s¹ przede wszystkim we wschodniej, po³udniowo-wschodniej i centralnej czêœci kraju. Najwiêksze powierzchnie pod
ziemniakami wystêpuj¹ w rejonie Sieradza i Kalisza. Rolnictwo z tych
obszarów zaopatruje w ziemniaki Górny Œl¹sk i aglomeracjê £odzi.
Z kolei wschodnie Mazowsze zaopatruje rynek warszawski.
Ziemniak doczeka³ siê na œwiecie wielu pomników. W Polsce dziewiêciometrowy pomnik ziemniaka powsta³ w Biesiekierzu (woj. zachodniopomorskie).

Side by side with cereals, potatoes are the most important component of the Polish menu. In 1996 potato cultivation took third position in terms of area, following wheat and rye. Yet, over 11 years this
area decreased by more than half, amounting in 2007 to 568 000
hectares. This was the consequence of giving up cultivation of potatoes on the land formerly used by the State Farms, and of a gradual
change of tastes of Polish consumers, as well as decreasing role of
potatoes as animal feed.

Rozmieszczenie uprawy ziemniaków, 2002
Distribution of areas with potato cultivation, 2002

8.4

Leguminous plants

Spoœród roœlin str¹czkowych jadalnych w Polsce uprawia siê g³ównie:
bób, fasolê, groch i soczewicê. W zale¿noœci od roku zajmuj¹ one powierzchniê 35–45 tys. ha i koncentruj¹ siê g³ównie na terenie Lubelszczyzny.
Bób ma ma³e wymagania temperaturowe i rozpoczyna wegetacjê przy
3–4oC. Jego niewielkie plantacje wystêpuj¹ na ¯u³awach Wiœlanych,
LubelszczyŸnie i po³udniu Polski.
Fasola jest roœlin¹ ciep³olubn¹ uprawian¹ w wiêkszych iloœciach na
po³udniu Lubelszczyzny, w okolicach Rzeszowa, Tarnowa oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu. Polska zajmuje jedno z czo³owych miejsc
w Europie pod wzglêdem uprawy fasoli na suche nasiona. W 1999 r.
powierzchnia jej uprawy zajmowa³a 24 tys. ha.
Groch jest roœlin¹ klimatu ch³odniejszego, wymagaj¹c¹ du¿o œwiat³a.
W Polsce zbiera siê go g³ównie „na zielono” na powierzchni oko³o
10 tys. ha. Groch uprawia siê przede wszystkim w gospodarstwach
wielkotowarowych, które zaopatruj¹ zak³ady produkuj¹ce mro¿onki
i konserwy.
Soczewica jest w Polsce ma³o popularna ze wzglêdu na niestabilnoœæ
plonowania i du¿e wymagania pogodowe w okresie wegetacji.
Oprócz roœlin str¹czkowych jadalnych uprawia siê równie¿ roœliny
str¹czkowe do celów pastewnych (peluszka, wyka, seradela, ³ubin i inne),
które zajmuj¹ dwukrotnie wiêksz¹ powierzchniê ni¿ uprawy konsumpcyjne.

Rozmieszczenie uprawy roślin strączkowych jadalnych, 2002
Distribution of areas with edible leguminous plant cultivation, 2002

Among pulse crops, grown for grain in Poland, the leading ones are
broad beans, beans and peas. Depending upon the year, these three
occupy the area of 35–45 000 hectares. The pulse crops for animal
fodder are cultivated on twice this area.

8.5
W 2004 r. uprawy roœlin przemys³owych zajmowa³y w Polsce 887 tys.
ha. Najwiêksz¹ rolê odgrywa³y: burak cukrowy oraz rzepak i rzepik;
uprawa pozosta³ych roœlin przemys³owych (len, tytoñ i chmiel) ma du¿o
mniejsze znaczenie. Do uprawy roœlin przemys³owych potrzebne s¹ dobre
warunki glebowe i klimatyczne oraz odpowiednia wiedza i kultura rolna.
Buraki cukrowe s¹ surowcem do produkcji cukru (oko³o 25% œwiatowej produkcji), a liœcie i wyt³oki uzyskane z buraków s¹ doskona³¹
pasz¹ dla zwierz¹t. Uprawa buraków cukrowych wymaga znacznych nak³adów pracy, obfitego nawo¿enia, starannej uprawy i wiedzy agrotech-

Struktura powierzchni zasiewów roślin przemysłowych, 2004
Structure of the industrial plants sown areas, 2004

Industrial plants

nicznej. Wymagaj¹ d³ugiego okresu wegetacyjnego, a
w fazie dojrzewania intensywnego nas³onecznienia.
Pierwszy raz cukier z buraka zosta³ wyprodukowany przez niemieckiego chemika Andreasa Margrafa
w 1747 r., a pierwsza cukrownia powsta³a w miejscowoœci Konary na Dolnym Œl¹sku w 1799 r.
Najwiêksze powierzchnie uprawy buraków cukrowych wystêpuj¹ na obszarach o najlepszej jakoœci
rolniczej przestrzeni produkcyjnej: na Nizinie Œl¹skiej i Przedgórzu Sudeckim, ZamojszczyŸnie i Wy¿ynie Lubelskiej, ¯u³awach Wiœlanych oraz Wy¿ynie
Miechowskiej. Uprawa buraka cukrowego jest te¿
powszechna na Kujawach i w Wielkopolsce.
Rzepak i rzepik s¹ podstawowymi roœlinami oleistymi uprawianymi w naszym kraju, z pozosta³ych
roœlin oleistych niewielkie powierzchnie zajmuj¹:
mak, s³onecznik i gorczyca. Olej rzepakowy wykorzystuje siê do celów zarówno konsumpcyjnych, jak
i przemys³owych. Roœnie wykorzystanie rzepaku do
produkcji biodiesla. S³oma rzepakowa znajduje
zastosowanie jako paliwo w ekologicznych elektrociep³owniach.
Uprawa rzepaku wymaga specjalistycznych maszyn i urz¹dzeñ. W przesz³oœci odpowiednim parkiem maszynowym dysponowa³y pañstwowe gospodarstwa rolne, dlatego posiada³y one du¿e powierzchnie tej uprawy. Po likwidacji PGR powierzchnia
uprawy zmniejszy³a siê znacz¹co, ale z biegiem lat
zaczê³a siê stopniowo odradzaæ. By³ to wynik przejmowania gruntów pañstwowych przez rolnictwo
prywatne. Do dziœ uprawa rzepaku i rzepiku jest
popularna na terenach by³ych PGR.
Rzepak i rzepik najlepiej udaj¹ siê na glebach ¿yznych, a dodatkowo maj¹ du¿e wymagania klimatyczne. Uprawia siê je g³ównie na Przedgórzu Sudeckim, na ¯u³awach Wiœlanych i Kujawach, a mniejsze
iloœci tak¿e na Nizinie Szczeciñskiej oraz Wy¿ynie
Lubelskiej.

Rozmieszczenie uprawy buraków cukrowych, 2002
Distribution of areas with sugar beet cultivation, 2002

Rośliny przemysłowe
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Uprawy przemysłowe o największej powierzchni zasiewów w gminach, 2002
Largest sown areas of industrial plants in the communities, 2002

Rozmieszczenie uprawy rzepaku, 2002
Distribution of areas with rape cultivation, 2002

Plantacja chmielu (fot. J. Bański)
Hop plantation (by J. Bański)

Rzepak w czasie kwitnienia (fot. K. Czapiewski)
Rape in bloom (by K. Czapiewski)

Uprawa słoneczników (fot. K. Czapiewski)
Sunflowers cultivation (by K. Czapiewski)

Uprawy roślinne

90

Spoœród roœlin w³óknistych w Polsce uprawia siê len i konopie. Dostarczaj¹ one surowca dla przemys³u w³ókienniczego i olejarskiego. Dawniej len by³ – obok we³ny – najwa¿niejszym surowcem w³ókienniczym,
ale import bawe³ny i wprowadzenie w³ókien syntetycznych ograniczy³o
jego wykorzystanie. Wspó³czeœnie len jest wykorzystywany do produkcji
sznurów, lin i nici odpornych na wilgoæ oraz do wyrobu tkanin, które
zdobywaj¹ coraz wiêksz¹ popularnoœæ.
Len nie ma wysokich wymagañ co do jakoœci gleby, a najlepiej udaje
siê w warunkach wilgotnych. W 2004 r. uprawa lnu zajmowa³a tylko
3,4 tys. ha, g³ównie w po³udniowej czêœci woj. lubelskiego (w rejonie
Bi³goraja i Janowa Lubelskiego). Niewielkie iloœci lnu uprawia siê równie¿ na Dolnym Œl¹sku i Ziemi Lubuskiej.
Konopie, podobnie jak len, uprawia siê g³ównie na w³ókno i olej.
£yko konopne s³u¿yæ mo¿e do wyrobu papieru. Obecnie uprawa konopi
w Polsce nie ma ¿adnego znaczenia przemys³owego. Roœlina ma w³aœciwoœci odurzaj¹ce, dlatego jej uprawa jest objêta œcis³¹ kontrol¹ i wymaga zezwolenia wojewody.
Tytoñ zosta³ sprowadzony do Europy z Ameryki, w okresie wielkich
odkryæ. Wymaga bardzo du¿ych nak³adów pracy, a jego uprawê trudno
zmechanizowaæ. Dlatego uprawiano go g³ównie w gospodarstwach prywatnych, o niewielkiej powierzchni i po³o¿onych na terenach z przeludnieniem agrarnym. W 2004 r. uprawy tytoniu zajmowa³y powierzchniê
17 tys. ha i koncentrowa³y siê na Wy¿ynie Ma³opolskiej w rejonie Kazimierzy Wielkiej, Skalbmierza i Proszowic, na Mazurach w pasie od
Grajewa po Augustów, w okolicach Grudzi¹dza i Kwidzyna oraz na
Roztoczu. Znaczenie w przemyœle tytoniowym ma wy³¹cznie tytoñ szlachetny i machorka. Jakoœæ i cechy tytoniu zale¿¹ przede wszystkim od
siedliska – g³ównie warunków glebowych i klimatycznych.
Chmiel jest pn¹czem uprawianym na specjalnie przygotowanych
plantacjach. Uprawia siê go na szyszki wykorzystywane w produkcji
piwa. W Polsce mo¿na wyró¿niæ trzy rejony uprawy chmielu. Najwiêkszym – ponad 80% powierzchni uprawy – jest rejon lubelski (g³ównie
powiaty opolski i ³êczyñski), a mniejsze to rejony wielkopolski (oko³o
10%) i dolnoœl¹ski (oko³o 5%).

Powierzchnia uprawy, plony i zbiory buraków cukrowych oraz rzepaku i rzepiku
w Polsce, 2007

Konstrukcja pod uprawę chmielu (fot. J. Bański)
Structure used for hop cultivation (by J. Bański)

Pryzmy buraków cukrowych (fot. J. Bański)
Sugar beet piles (by J. Bański)

Powierzchnia uprawy (tys. ha)

Plony (dt/ha)

Zbiory (tys. ton)

Buraki cukrowe

Uprawa

247,4

513,0

12 682

Rzepak i rzepik

796,8

26,7
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Źródło: dane GUS.

Among industrial plants the most important is cultivation of sugar
beets, and of rapeseed and turnip. The largest areas of sugar beet
growing exist on Silesian Lowland and in Sudety Mts. foothills, in
the region of Zamoœæ and on Lublin Upland, in Vistula Delta, in
Cuiavia and Wielkopolska. Rapeseed is the basic oleaginous plant,
grown in Poland. In connection with the popularisation of bio-diesel fuel the interest in cultivation of this crop increased dramatically.
Of the fibre crops, limited quantities of linen are being grown.
Tobacco growing occupied in 2004 the area of 17 000 hectares and
concentrated in Ma³opolska Upland, in Masuria, and in the area of
Roztocze hills. Hops are grown mainly in the region of Lublin.

Uprawa tytoniu (fot. J. Bański)
Tobacco cultivation (by J. Bański)

8.6

Fodder crops

Do pastewnych zalicza siê te gatunki roœlin, które s¹ uprawiane na zielonkê, susz lub kiszonkê i przeznaczane do skarmiania zwierz¹t gospodarskich. Dzieli siê je na dwie du¿e grupy: motylkowe drobnonasienne (np.
koniczyny, lucerny) i niemotylkowe (np. s³onecznik, rzepak, kapusta
pastewna). W 2004 r. uprawa roœlin pastewnych zajmowa³a powierzchniê
783 tys. ha.

Rozmieszczenie uprawy roślin okopowych pastewnych, 2002
Distribution of areas with fodder and pasture plants cultivation, 2002

Uprawa kukurydzy na paszę (fot. J. Bański)
Maize cultivated for fodder (by J. Bański)

Roœliny pastewne jako Ÿród³o ca³orocznej paszy dla zwierz¹t, decyduj¹
o ekonomicznej op³acalnoœci produkcji zwierzêcej. Najwiêksze znaczenie
w tej grupie maj¹ roœliny motylkowe drobnonasienne, ze wzglêdu na
du¿¹ zawartoœæ bia³ka. Zwiêkszaj¹ tak¿e ¿yznoœæ gleb. Najwiêksze powierzchnie upraw roœlin motylkowych pastewnych wystêpuj¹ w Wielkopolsce, na Mazowszu i Podlasiu.

Rozmieszczenie uprawy kukurydzy na zielonkę, 2002
Distribution of areas with meize for fodder cultivation, 2002

In 2004 cultivation of fodder crops was conducted on 783 000 hectares. Of these crops, the most popular in Poland are small-grained
papilionaceous plants (mainly clover and alfalfa). These plants are
cultivated on the largest areas in the regions of Wielkopolska, Masovia and Podlasie.

8.7

Fruits, vegetables and greenhouse plants

Wœród owoców z drzew najwiêksze znaczenie maj¹ jab³ka, gruszki, œliwki, wiœnie i czereœnie. Najwiêksz¹ czêœæ zbiorów daj¹ jab³onie, które
dostarczaj¹ ponad 80% produkcji owoców z drzew. Struktura odmian
jab³oni jest silnie zró¿nicowana – najwiêkszy udzia³ w powierzchni maj¹
odmiany Idared – 15,8%, Jonagold – 11,6 i Szampion – 9,9%. Statystyczny Polak spo¿ywa³ rocznie w latach 2000–2002 oko³o 23 kg jab³ek,
1,7 kg gruszek i 2,5 kg œliwek.
Z owoców z krzewów i plantacji ogrodowych w naszym kraju uprawia
siê g³ównie: truskawki, maliny, porzeczki i agrest. Najwiêksze s¹ zbiory
truskawek i porzeczek, które œredniorocznie w okresie 2001–2005 dawa³y produkcjê odpowiednio 179 tys. ton i 181 tys. ton. Przeciêtny Polak
spo¿ywa oko³o 6 kg owoców jagodowych.

Rozmieszczenie uprawy truskawek, 2002
Distribution of areas with strawberry cultivation, 2002

Struktura powierzchni uprawy warzyw, 2004
Structure of areas under vegetables cultivation, 2004

G³ówne warzywa gruntowe uprawiane w Polsce to: kapusta, pomidory, marchew, ogórki, cebula i burak czerwony. W 2007 r. uprawiano
je na powierzchni 217 tys. ha. Zaznacza siê wyraŸna koncentracja uprawy
warzyw gruntowych wzd³u¿ doliny Wis³y – od ¯u³aw Wiœlanych a¿ po
Kraków. Jest to zwi¹zane z wystêpowaniem urodzajnych gleb pochodzenia aluwialnego oraz swoistym mikroklimatem. Uprawa warzyw wykazuje te¿ koncentracjê w s¹siedztwie wiêkszych oœrodków miejskich,
które s¹ ich rynkami zbytu. Najbardziej wyspecjalizowane w produkcji
warzyw gruntowych s¹ gospodarstwa rolne w s¹siedztwie Warszawy
i Krakowa. W niektórych gminach udzia³ warzyw gruntowych w strukturze zasiewów osi¹ga bardzo wysokie wartoœci. Pod Warszaw¹ nale¿¹ do

Odsetek gospodarstw rolnych uprawiających
warzywa gruntowe, 2002
Percentage of farms engaged in soil-grown vegetables cultivation, 2002

nich: O¿arów Mazowiecki, Zakroczym, Stare Babice i Raszyn, natomiast
pod Krakowem: Igo³omia-Wawrzynowice i Koniusza.
Zmiany upodobañ konsumpcyjnych Polaków przejawiaj¹ siê spadkiem spo¿ycia ziemniaków i wzrostem spo¿ycia warzyw. Œredniorocznie
w latach 2000–2002 statystyczny Polak zjada³ 9,6 kg pomidorów, 9,2 kg
kapusty, 8,4 kg marchwi, 7,6 kg ogórków, 6,9 kg cebuli, 4,6 kg buraków
æwik³owych oraz 1,8 kg kalafiorów i broku³ów.
Uprawy pod os³onami zajmowa³y w 2007 r. oko³o 53 250 tys. m2,
z tego tunele foliowe – 32 850 tys. m2, szklarnie 20 160 tys. m2 i inspekty 240 tys. m2. Pod os³onami uprawia siê przede wszystkim pomidory
(24 500 tys. m2), ogórki (12 900 tys. m2) i kwiaty (7200 tys. m2).
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Struktura zbiorów owoców z drzew, 2005
Structure of fruit yield from trees, 2005

Owoce, warzywa gruntowe i uprawy szklarniowe

Most important among the tree fruits in Poland are apples, pears,
plums, sour and sweet cherries. The biggest role is played by the
apple trees, accounting for more than 80% of tree fruit production.
Main fruits picked from the bushes and horticultural plantations are
strawberries, raspberries, currants and gooseberries. The biggest is
production of strawberries and currants. The primary field vegetables, cultivated in Poland, are cabbages, tomatoes, carrots, cucumbers, onions, and red beets. They were cultivated in 2007 on altogether 217 000 hectares. In spatial terms there is a distinct concentration of cultivation of field vegetables along the valley of Vistula,
which is associated with the presence of fertile soils and advantageous climatic conditions.

Rozmieszczenie uprawy warzyw gruntowych, 2002
Distribution of areas with soil-grown vegetables cultivation, 2002

Rozmieszczenie uprawy warzyw pod osłonami, 2002
Distribution of areas with vegetables cultivation under protected conditions, 2002

Uprawa jeżyn (fot. J. Bański)
Cultivation of blackberry (by J. Bański)

Uprawa pora (fot. J. Bański)
Cultivation of leek (by J. Bański)

