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S y n o p s i s. Celem opracowania jest okrelenie zmian w zu¿yciu nasion kwalifikowanych w produkcji rolinnej w Polsce. Stwierdzono, ¿e zu¿ycie nasion kwalifikowanych w
Polsce zmniejsza³o siê o 10% redniorocznie w okresie 1995-2008. By³o ono w Polsce
najni¿sze sporód obserwowanego w krajach Unii Europejskiej, gdzie udzia³ kwalifikowanych nasion w zu¿ywanym materiale siewnym wynosi rednio 55% dla zbó¿. W Polsce
by³o to w 2008 r. zaledwie 10% dla zbó¿ i 4% dla ziemniaków. Wystêpowa³y tak¿e
znaczne ró¿nice regionalne w stosowaniu kwalifikatów. Najmniej zu¿ywano ich w województwach wschodnich i po³udniowo-wschodnich, najwiêcej w zachodnich i pó³nocnych. redni okres wymiany nasion zbó¿ waha³ siê od 4 do 40 lat w zale¿noci od
województwa. Wykorzystanie postêpu biologicznego w produkcji rolinnej wci¹¿ nie jest
i nie mo¿e byæ czynnikiem decyduj¹cym o wydajnoci polskiego rolnictwa.

WSTÊP
Stosowanie do siewu nasion i sadzeniaków kwalifikowanych pozwala zarówno na osi¹ganie korzyci wynikaj¹cych z jakoci samego materia³u, jego zdrowotnoci i innych parametrów
jakociowych, jak te¿ umo¿liwia dostêp do nowych odmian wytworzonych w hodowli rolin. O
ile pierwsze z wymienionych korzyci mo¿na czêciowo uzyskaæ starannie produkuj¹c i przygotowuj¹c materia³ siewny we w³asnym zakresie, to dostêp do nowych kreacji odmianowych jest
mo¿liwy tylko przez zakup materia³u siewnego. Stosowanie kwalifikowanego materia³u siewnego pozwala wiêc nie tylko na wymianê nasion, lecz przede wszystkim pozwala na wymianê
odmian. Wymiana odmian jest szczególnie wa¿na w takich gatunkach, w których obserwowany
jest znacz¹cy postêp w zakresie cech gospodarczych uzyskiwanych w nowych odmianach.
Przeciêtnie w Polsce oferowane s¹ odmiany relatywnie nowe, dla których okres od rejestracji nie przekracza 4-6 lat. Jedynie w przypadku ¿yta redni wiek odmian oferowanych w sprzeda¿y osi¹ga³ w latach 2000-2005 nawet 20 lat, ale w latach nastêpnych zmniejszy³ siê do 8 lat w
zwi¹zku z nap³ywem odmian mieszañcowych do doboru i reprodukcji.
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Nowo wyhodowane odmiany mog¹ te¿ charakteryzowaæ siê lepszym dopasowaniem
do warunków okrelonego regionu ni¿ istniej¹ce wczeniej, albo cechami jakociowymi
poszukiwanymi przez odbiorców. Wa¿nym czynnikiem przemawiaj¹cym za wymian¹ odmian
jest mo¿liwoæ zwiêkszenia produkcyjnoci. Opracowania dotycz¹ce tego zagadnienia wskazuj¹ na istotn¹ rolê postêpu biologicznego, wprowadzanego do produkcji rolinnej przez
stosowanie nowych odmian, w obserwowanym wzrocie produkcyjnoci rolin. Thirtle
[1995] stwierdza, ¿e osi¹gniêcia hodowli rolin i wprowadzanie postêpu biologicznego w
produkcji rolinnej pozwoli³o na wzrost plonowania od 50% dla kukurydzy, 75% dla pszenicy, do 85% w produkcji soi w rolnictwie USA w okresie 1940-1980. Równie¿ póniej znaczenie tego czynnika dla produkcyjnoci rolin pozostawa³o na wysokim poziomie, przekraczaj¹cym 50% [Duvick 2005].
Dla warunków polskich dostêpne oszacowania mówi¹ o ni¿szym wp³ywie wdra¿ania
postêpu biologicznego na poziom plonów. Grabiñski [2001] dla zbó¿ ocenia go na oko³o
15%, za inne opracowania na 7% [Wicki 2006].
Do najwa¿niejszych ograniczeñ w stosowaniu kwalifikatów nale¿¹, oprócz relatywnie niskiego oddzia³ywania na przeciêtny poziom plonowania, tak¿e takie czynniki, jak: koniecznoæ
równoleg³ego zwiêkszania nak³adów pozosta³ych rodków produkcji (nawozy, ochrona chemiczna) wynikaj¹cego z wymagañ nowych odmian [Wicki, Dudek 2005], koniecznoæ zapoznania siê z now¹ czêsto dro¿sz¹ technologi¹ [Day, Klotz-Ingram 1997], ograniczenia wynikaj¹ce z
jakoci gleb i klimatu. Wprowadzanie nowych odmian mo¿e te¿ w niektórych przypadkach
prowadziæ do przejciowego spadku plonów [Klepacki 1997]. Rolnicy czêsto obawiaj¹ siê na
w³asne ryzyko sprawdzaæ dopasowanie odmian do lokalnych warunków agroekologicznych
[Evenson 1994], szczególnie, ¿e hodowla odmian ukierunkowana na wzrost plonów spowodowa³a selekcjê negatywn¹ odmian o ma³ych wymaganiach glebowych [Szymczyk 2004].
Nie mo¿na tak¿e zapominaæ o efektywnoci ekonomicznej stosowania nowych odmian.
Je¿eli nie ma specjalnych wymagañ co do odmiany, np. przy produkcji zbó¿ paszowych, a
jednoczenie poziom technologii jest przeciêtny, to stosowanie dro¿szych nasion kwalifikowanych nie zawsze jest op³acalne [Wicki 2007b].
CEL I ZAKRES BADAÑ
Celem opracowania jest ocena zmian zu¿ycia kwalifikowanego materia³u siewnego zbó¿
oraz ziemniaków w Polsce. Analiz¹ objêto ró¿ne okresy w zale¿noci od przedmiotu analizy.
Zu¿ycie kwalifikowanego materia³u siewnego w Polsce przedstawiono w okresie 1970-2008,
analizy zu¿ycia kwalifikatów wed³ug województw dokonano dla lat 1995-2008. Pominiêto
okres 1991-1994, ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w tym czasie du¿e wahania zu¿ycia zwi¹zane z
transformacj¹ gospodarki. Uwzglêdnienie danych z tego okresu mo¿e utrudniaæ analizê
d³u¿szych szeregów czasowych i prowadziæ do nieprawdziwych wniosków. Dane dotycz¹ce wielkoci sprzeda¿y nasion i sadzeniaków kwalifikowanych, powierzchni produkcji poszczególnych gatunków pochodzi³y ze statystyk G³ównego Urzêdu Statystycznego. W
analizach wykorzystano zarówno dane publikowane, jak i niepublikowane zestawione na
potrzeby badañ. Obliczenia w przekroju województw wg podzia³u administracyjnego dokonanego w 1998 r. dokonano na podstawie algorytmów przypisania powierzchni wczeniej
istniej¹cych województw do nowych jednostek administracyjnych. Uwzglêdnia³y one powierzchnie gruntów wchodz¹cych w sk³ad nowych województw na poziomie gmin. Dane
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dotycz¹ce powierzchni obsianej materia³em kwalifikowanym w krajach UE pochodzi³y ze
statystyki prowadzonej przez Community Plant Variety Office (CPVO).
Analiz¹ objêto nastêpuj¹ce gatunki rolin rolniczych: pszenica jara i ozima, jêczmieñ
jary i ozimy, ¿yto, owies, pszen¿yto jare i ozime, ziemniaki.
Udzia³ nasion kwalifikowanych w zasiewach ustalono jako procentowy udzia³ powierzchni mo¿liwej do obsiania kwalifikatami danego gatunku sprzedawanymi w danym roku w
stosunku do ogólnej powierzchni uprawy danego gatunku w danym roku. W obliczeniach
pos³u¿ono siê normatywnymi normami wysiewu nasion: 220 kg/ha dla pszenic i pszen¿yta
oraz 180 kg/ha dla pozosta³ych zbó¿. Dla ziemniaków przyjêto zu¿ycie 2500 kg sadzeniaków
na 1 ha.
W prezentacji danych wykorzystano zarówno dane dla pojedynczych okresów, jak te¿
wielkoci rednie dla kilku lat. Przyjêcie wielkoci rednich mia³o na celu unikniêcie przypadkowych ocen wynikaj¹cych z jednorocznego spadku lub wzrostu analizowanych wielkoci.
WYNIKI ANALIZ
Zu¿ycie kwalifikowanego materia³u siewnego w Polsce jest relatywnie niskie. W 2000 r.
oko³o 15% powierzchni produkcji zbó¿ by³o obsiewnych materia³em kwalifikowanym pochodz¹cym z zakupu, dla ziemniaków udzia³ ten wynosi³ zaledwie 2,3%. Do 2008 r. nast¹pi³o
nawet pogorszenie sytuacji w tym zakresie i udzia³ powierzchni mo¿liwej do obsiania kwalifikatami zmniejszy³ siê do 9% dla zbó¿. W produkcji ziemniaków nast¹pi³ wzrost do 3,7%.
Du¿o lepsza sytuacja w tym zakresie by³ obserwowana w latach 70. i na pocz¹tku lat 80. XX
wieku. Kwalifikaty stosowano wtedy na oko³o 40% powierzchni produkcji zbó¿ i 15% powierzchni produkcji ziemniaków.
Dla porównania w USA w latach 90. oko³o 40% materia³u siewnego pszenicy stanowi³y
nasiona kwalifikowane z zakupu [Fernandez-Cornejo 2004]. Po 2000 r. w Hiszpanii by³o to
17% dla jêczmienia i 22% dla pszenicy [Villarroel 2007], we Francji od 50 do 70% zale¿nie od
gatunku zbó¿ [Roger, Palle 2007]. W Czechach wymiana nasion wynosi³a oko³o 60% [Marciniak 2005], za przeciêtnie w krajach europejskich oko³o 50%.
Na rysunku 1 przedstawiono udzia³ materia³u siewnego z zakupu w materiale siewnym
wybranych zbó¿ w niektórych krajach UE w 2007 roku. Najwy¿szy udzia³ ziarna siewnego z
zakupu obserwowany by³ w takich krajach, jak: Szwecja, Irlandia, W³ochy, Dania i Czechy.
Udzia³ zakupowanych nasion przekracza³ tam 70% ogólnej iloci materia³u zu¿ywanego do
siewu. Drug¹ grupê krajów z udzia³em nasion kwalifikowanych w zu¿ywanym materiale
siewnym w przedziale 40-70% stanowi: Austria, Niemcy, Francja, Wêgry, Holandia, S³owacja i Wielka Brytania. W tej grupie mieszcz¹ siê wiêc kraje o najwiêkszym potencjale produkcji zbó¿ w UE.
Trzeci¹ grup¹ krajów o niskim, mniejszym ni¿ 30% udziale materia³u kwalifikowanego w
materiale siewnym zbó¿ stanowi¹ takie kraje, jak: Hiszpania, Grecja, Litwa i Polska. Podobny
poziom zu¿ycia kwalifikatów, jak w Polsce jest obserwowany tylko w Grecji. W innych
krajach tej grupy jest on nieco wy¿szy.
Obserwowany rozk³ad krajów sugeruje, ¿e jednym z wa¿niejszych czynników decyduj¹cych o zu¿yciu kwalifikatów mo¿e byæ potencjalna naturalna produktywnoæ przestrzeni produkcyjnej. W Hiszpanii i Grecji limituj¹cym produkcjê jest niedostatek opadów, natomiast w
Polsce wskazuje siê na du¿y udzia³ gleb s³abych o niskiej produktywnoci [Krasowicz 2007].
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Rysunek 1. Udzia³ nasion kwalifikowanych z zakupu zu¿ywanych w produkcji pszenicy ozimej,
jêczmienia ozimego i ziemniaków w wybranych krajach europejskich w 2007 r. AT  Austria, CZ 
Czechy, DE  Niemcy, DK  Dania, ES  Hiszpania, FR  Francja, GR  Grecja, HU  Wêgry, IE 
Irlandia, IT  W³ochy, LT  Litwa, NL  Holandia, PL  Polska, SE  Szwecja, SK  S³owacja, UK 
Wielka Brytania. Dla ziemniaków dane dla wszystkich krajów nie s¹ dostêpne. Kraje uszeregowano
wed³ug malej¹cego udzia³u kwalifikowanego ziarna zbó¿ w zasiewach.
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie Rutz [2009] oraz danych ród³owych opublikowanych przez
CPVO [http://www.cpvo.fr].
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Rysunek 2. Udzia³ nasion kwalifikowanych z zakupu zu¿ywanych w produkcji pszenicy ozimej,
jêczmienia ozimego i ziemniaków w krajach europejskich w latach 2003-2007
(rednia wa¿ona powierzchni¹ produkcji w poszczególnych krajach)
ród³o: obliczenia w³asne. Wykorzystano dane ród³owe Community Plant Variety Office (CPVO)
[http://www.cpvo.fr].

Poziom wykorzystania sadzeniaków z w³asnej reprodukcji w gospodarstwach rolniczych by³ w Polsce bardzo wysoki, wed³ug CPVO przekraczaj¹cy 93%. Mniej sadzeniaków
kwalifikowanych zu¿ywano tylko na Litwie  4%. Przeciêtnie w uwzglêdnionych w analizie
krajach Unii Europejskiej udzia³ sadzeniaków z rozmno¿eñ w³asnych wynosi³ 62%, a udzia³
sadzeniaków kwalifikowanych  38%. Po wy³¹czeniu Polski obliczony udzia³ sadzeniaków
kwalifikowanych wynosi³ 49%. Poza Polsk¹ w krajach UE zakupu sadzeniaków dokonuje siê
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wiêc co 2 lata. Dane dla Polski, ze wzglêdu na du¿¹ powierzchniê produkcji ziemniaków w
naszym kraju wywieraj¹ znaczny wp³yw na wyliczon¹ redni¹ wielkoæ dla ca³ej UE.
Poziom zu¿ycia materia³u kwalifikowanego przeciêtnie w krajach UE utrzymuje siê na
sta³ym poziomie z niewielkimi wahaniami rocznymi (rys. 2). Dla pszenicy ozimej by³o to oko³o
55%, dla jêczmienia ozimego  55% i dla ziemniaków  38%. Jest to poziom znacznie wiêkszy
ni¿ obserwowany w Polsce. W 2007 roku w Polsce udzia³ nasion kwalifikowanych w produkcji
pszenicy ozimej i jêczmienia ozimego wynosi³ 13%, a dla ziemniaków zaledwie 4%.
ZMIANY W ZU¯YCIU NASION KWALIFIKOWANYCH W POLSCE
W Polsce zu¿ycie kwalifikowanego materia³u siewnego zmienia³o siê znacznie w ró¿nych okresach. Analizuj¹c dane pocz¹wszy od 1970 r. mo¿na zauwa¿yæ, ¿e widoczne staj¹
siê okresy o ró¿nym poziomie zu¿ycia (rys. 3). Najwiêksze zu¿ycie siêgaj¹ce 500 tys. ton
zbó¿ i oko³o 800 tys. ton sadzeniaków ziemniaka obserwowano w latach 70. i na pocz¹tku lat
80. W latach 80. nast¹pi³ pierwszy skokowy spadek zu¿ycia kwalifikowanego materia³u
siewnego zbó¿ do poziomu oko³o 350 tys. ton, a w 1991 roku drugi spadek do poziomu
oko³o 180 tys. ton. Widoczne jest tak¿e znaczne ograniczenie stosowania materia³u kwalifikowanego w pierwszych latach po transformacji gospodarki, zwi¹zane z upadkiem wielu
przedsiêbiorstw nasiennych.
W\VWRQ


Rysunek 3. Sprzeda¿
kwalifikowanego
materia³u siewnego
zbó¿ i sadzeniaków
ziemniaka w Polsce w
latach 1971-2008
ród³o: opracowanie
w³asne na podstawie
danych GUS.
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Sprzeda¿ i zu¿ycie kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaków charakteryzowa³o siê
podobnymi wahaniami, lecz spadek zu¿ycia by³ znacznie wiêkszy w zwi¹zku z piêciokrotnym zmniejszeniem powierzchni produkcji ziemniaków w Polsce.
Du¿e ró¿nice w obserwowanej sprzeda¿y materia³u kwalifikowanego w poszczególnych okresach nie pozwalaj¹ na dokonanie porównania bez przeprowadzenia dodatkowych analiz. Mo¿na wskazaæ na obowi¹zek wymiany nasion i sadzeniaków realizowany w
Polsce w latach 70. i czêciowo w latach 80. Przedsiêbiorstwa nasienne przygotowywa³y
produkcjê nasion zgodnie z planami wymiany, która nastêpowa³a w gospodarstwach indywidualnych co 4-5 lat w zale¿noci od gatunku. Po zlikwidowaniu obowi¹zkowej wymiany
zu¿ycie znacznie zmniejszy³o siê. Szczegó³owa analiza mo¿e byæ prowadzona dla okresu po
1994 roku, czyli dla okresu, kiedy nie oddzia³ywa³y ju¿ czynniki szokowe zwi¹zane z przebudow¹ relacji cenowych w gospodarce.
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Rysunek 4. Struktura sprzeda¿y kwalifikowanego materia³u siewnego zbó¿ w Polsce
w latach 1971-2008 (rednie piêcioletnie)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

Najwy¿szy udzia³ w sprzeda¿y materia³u kwalifikowanego zbó¿ mia³a pszenica, nastêpnie
jêczmieñ. Udzia³ ¿yta i owsa by³ znacznie ni¿szy mimo znacz¹cego udzia³u w powierzchni
produkcji. Na rysunku 4 przestawiono strukturê sprzeda¿y w kolejnych okresach. Jeszcze na
pocz¹tku lat 70. XX wieku na rynku nasion dominowa³y dwa gatunki: pszenica i ¿yto z udzia³em po oko³o 30%. Odzwierciedla³o to strukturê zasiewów w Polsce. Od 1980 r. nast¹pi³y
zmiany zwi¹zane z wprowadzeniem do produkcji pszen¿yta oraz wzrostem znaczenia pszenicy
w produkcji zwi¹zanego z upowszechnieniem kompleksowych technologii produkcji.
W pierwszej po³owie lat 90. udzia³ pszenicy w sprzeda¿y kwalifikatów wynosi³ ju¿ 45%,
a udzia³ ¿yta zmniejszy³ siê do 12%. Miejsce ¿yta zajmowa³o pszen¿yto z udzia³em 11%. W
okresie tym nast¹pi³o zwiêkszenie towarowoci struktury zasiewów w zwi¹zku z ograniczaniem produkcji zwierzêcej w by³ych pgr oraz ³atwiejszym zbytem zbó¿ konsumpcyjnych, tj.
pszenicy. Nastêpowa³ tak¿e spadek powierzchni produkcji owsa, wykorzystywanego g³ównie jako pasza dla koni, co znalaz³o odzwierciedlenie w zmniejszeniu sprzeda¿y nasion
kwalifikowanych. Udzia³ jêczmienia w sprzeda¿y ziarna kwalifikowanego nie zmienia³ siê.
Po 2000 r. nast¹pi³a stabilizacja struktury sprzeda¿y kwalifikatów zbó¿. Oko³o 50% to
sprzeda¿ pszenic, nastêpn¹ pozycjê stanowi¹ jêczmiona  20% oraz pszen¿yto 17%. Sprzeda¿ ziarna ¿yta i owsa wynosi³a po 7%.
W okresie 1971-2008 nast¹pi³ prawie dwukrotny wzrost udzia³u pszenic w sprzeda¿y
materia³u kwalifikowanego, dla ¿yta udzia³ ten obni¿y³ siê czterokrotnie, a dla owsa dwuipó³krotnie. Du¿e znaczenie w sprzeda¿y mia³o pszen¿yto, wypieraj¹ce produkcjê ¿yta na
glebach rednich.
Udzia³ poszczególnych gatunków w strukturze sprzeda¿y nasion kwalifikowanych
wynika z powierzchni zasiewów oraz czêstotliwoci wymiany nasion. W tabeli 1 zestawiono
iloæ zu¿ywanego materia³u kwalifikowanego w przeliczeniu na 1 ha produkcji danego gatunku oraz udzia³ powierzchni obsiewanej kwalifikatami.
Najwiêksze nak³ady materia³u kwalifikowanego w przeliczeniu na 1 ha produkcji obserwowano w latach 70. Udzia³ powierzchni obsiewanej kwalifikatami waha³ siê od ponad 50%
dla jêczmienia jarego do oko³o 30% dla ¿yta (pominiêto jêczmieñ ozimy, ze wzglêdu na jego
marginalne znaczenie). W kolejnych okresach przeciêtna iloæ nasion kwalifikowanych
zu¿ywanych w przeliczeniu na 1 ha mala³a i, niestety, najni¿szy poziom obserwowany by³ w
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Tabela 1. Udzia³ powierzchni produkcji obsiewanej materia³em kwalifikowanym wed³ug gatunków (rednie dla
okresów)
Gatunek

Dane rednie dla okresów
19711975

19761980

76
84
55
51
10 2
69
334

89
88
50
166
110
67
299

19811985

19861990

19911995

19962000

20012005

20062008

33
59
10
36
33
23
24
106

26
44
7
24
21
15
16
99

Zu¿ycie kwalifikatów w kg na 1 ha produkcji
Pszenica ozima
Pszenica jara
¯yto
Jêczmieñ ozimy
Jêczmieñ jary
O wies
Pszen¿yto razem
Ziemniaki

86
79
34
132
89
62
253

63
77
26
99
67
62
69
258

27
37
8
31
30
28
27
50

37
52
13
45
38
29
36
55

O dsetek powierzchni obsiewanej materia³em kwalifikowanym [%]
Pszenica ozima
Pszenica jara
¯yto
Jêczmieñ ozimy
Jêczmieñ jary
O wies
Pszen¿yto razem
Ziemniaki

34,4
38,0
30,8
28,4
56,8
38,3
13 , 4

40,6
39,9
28,0
92,3
60,8
37,4
12,0

39,3
35,8
18,9
73,5
49,7
34,7
10,1

28,8
35,2
14,7
54,8
37,4
34,3
18,8
10,3

12,1
16,7
4,7
17,4
16,4
15,6
12,4
2,0

16,8
23,4
7,1
25,1
21,2
16,1
16,5
2,2

14,9
26,9
5,5
19,9
18,3
12,9
10,7
4,2

11,9
20,2
4,0
13,5
11,9
8,6
7,2
4,0

ród³o: badania w³asne.

okresie 2006-2008. Przeciêtna iloæ kwalifikowanego materia³u siewnego przypadaj¹cego
na 1 ha produkcji by³a w tym okresie najwy¿sza dla pszenicy jarej  44 kg, nastêpnie dla
pszenicy ozimej  26 kg. Najmniej kwalifikatów zu¿ywano na 1 ha produkcji ¿yta, zaledwie 7
kg. Obserwowane wielkoci zu¿ycia pozwalaj¹ na zastosowanie materia³u kwalifikowanego
na 20% powierzchni produkcji pszenicy jarej, oko³o 12% dla pszenicy ozimej i jêczmienia
ozimego i jarego i zaledwie na 4,5% obsiewanych ¿ytem.
Przeciêtnie, kwalifikowany materia³ siewny by³ u¿yty co 25 lat w produkcji ¿yta, co 1214 lat w produkcji owsa i pszen¿yta i co oko³o 8 lat w produkcji jêczmienia i pszenicy.
Zu¿ycie kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka tak¿e siê zmniejszy³o. W latach 70.
zu¿ywano oko³o 300 kg sadzeniaków kwalifikowanych na 1 ha, po 2000 r. by³o to oko³o 100
kg. Oznacza to, ¿e zaledwie na 4% powierzchni produkcji ziemniaków wykorzystywany jest
materia³ kwalifikowany, a przeciêtny okres wymiany wynosi 25 lat. Przy tak niskiej czêstotliwoci wymiany nie jest mo¿liwe uzyskiwanie wysokich plonów, gdy¿ ziemniaki degeneruj¹
siê znacznie szybciej ni¿ zbo¿a.
ZU¯YCIE KWALIFIKOWANEGO MATERIA£U SIEWNEGO WG WOJEWÓDZTW
Zu¿ycie kwalifikowanego materia³u siewnego jest zró¿nicowane nie tylko w odniesieniu do gatunków, ale tak¿e w przekroju województw. Poszczególne województwa ró¿ni¹ siê
istotnie ze wzglêdu na poziom stosowania kwalifikatów. W innych badaniach stwierdzono,
¿e nastêpuje coraz silniejsze zró¿nicowanie ze wzglêdu na iloæ wykorzystywanego materia³u kwalifikowanego. Zró¿nicowanie to narasta³o w czasie i w wiêkszym zakresie dotyczy³o ¿yta, owsa i ziemniaków ni¿ pszenicy, jêczmienia i pszen¿yta [Wicki 2007a].
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Rysunek 5. Iloæ kwalifikowanego ziarna zbó¿ zu¿ywanego w przeliczeniu na 1 ha powierzchni
produkcji zbó¿ w Polsce w latach 1995-2008
Wartoci minimalne i maksymalne oznaczaj¹ minimalne i maksymalne wielkoci obserwowane w
województwach.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

Zu¿ycie materia³u kwalifikowanego w przekroju nowych województw przedstawiono
dla okresu 1995-2008. Na rysunku 5 pokazano obserwowan¹ zmiennoæ zu¿ycia nasion
kwalifikowanych w poszczególnych województwach. Wartoci maksymalne, obliczone dla
pojedynczych województw, by³y oko³o dziesiêciokrotnie wy¿sze ni¿ wartoci minimalne.
Przyk³adowo w 2008 roku w województwie l¹skim zu¿yto 46 kg/ha kwalifikatów, a w województwie wiêtokrzyskim tylko 4,6 kg/ha.
Obserwowane zró¿nicowanie wed³ug województw zwiêksza³o siê w czasie. W 1996 r.
wspó³czynnik zmiennoci wynosi³ 44%, w 2004 r.  79%, a w 2008 r.  59%. Przeciêtna
wartoæ wspó³czynnika zmiennoci wzrasta³a o 2% rocznie.
Szczegó³owe dane dotycz¹ce poszczególnych województw przedstawiono na rysunku
6. Pokazano rednie zu¿ycie w okresie 1995-1997 oraz w okresie 2006-2008. Najwiêcej kwalifikatów w przeliczeniu na 1 ha uprawy zbó¿ jest zu¿ywane w takich województwach, jak:
l¹skie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie. Najmniejsze zu¿ycie na 1 ha obserwowano w województwach: mazowieckim, wiêtokrzyskim i lubelskim. W pierwszej grupie
iloæ zu¿ywanych kwalifikatów przekracza³a 30 kg/ha, czyli przeciêtny okres wymiany wynosi³ oko³o 7 lat, natomiast w grupie o najmniejszym zu¿yciu, przeciêtne zu¿ycie nie przekracza³o 8 kg/ha, a okres wymiany wynosi³by 25 lat.
W okresie 1995-2008 tylko w dwóch województwach (³ódzkim i l¹skim) zaobserwowano wzrost poziomu zu¿ycia kwalifikatów o oko³o 50%. We wszystkich pozosta³ych nastêpowa³ spadek. Przeciêtnie zu¿ycie kwalifikatów zmniejszy³o siê z 29 do 20 kg/ha, a wiêc o
30%. Najsilniejszy spadek zu¿ycia w ujêciu bezwzglêdnym zaobserwowano w województwach: zachodniopomorskim, warmiñsko-mazurskim, pomorskim i opolskim, gdzie przekracza³ on 15 kg/ha. W ujêciu wzglêdnym najwiêksze zmniejszenie zu¿ycia, przekraczaj¹ce 40%
wystêpowa³o w województwach: zachodniopomorskim, warmiñsko-mazurskim, wiêtokrzyskim, mazowieckim i podkarpackim. W grupie województw, w których zu¿ycie kwalifikatów
zmniejszy³o siê w najmniejszym stopniu znajduj¹ siê: wielkopolskie, dolnol¹skie i kujawsko-pomorskie. W tych województwach spadek zu¿ycia kwalifikatów nie przekroczy³ 20%.
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Rysunek 6. Zu¿ycie
kwalifikowanego
ziarna zbó¿ w kg na 1
ha powierzchni
produkcji zbó¿ w
Polsce wg województw
ród³o: ród³o:
opracowanie w³asne
na podstawie danych
GUS.
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Obserwowane zmiany wiadcz¹ o tym, ¿e zu¿ycie kwalifikowanego materia³u siewnego
jest powi¹zane z poziomem rolnictwa i udzia³em gospodarstw wielkoobszarowych. Zmniejszenie op³acalnoci produkcji zbó¿ po integracji z UE mog³o byæ powodem du¿ego obni¿enia zu¿ycia nasion kwalifikowanych w wymienionych wy¿ej województwach. Z drugiej
strony obserwowany by³ silny spadek zu¿ycia kwalifikatów w tych województwach, gdzie
poziom ich zu¿ycia by³ najni¿szy w Polsce. Oznacza to, ¿e w warunkach pogarszaj¹cej siê
koniunktury w rolnictwie rolnicy nieprzekonani do stosowania nasion kwalifikowanych w
pierwszym rzêdzie rezygnuj¹ z zakupu kwalifikatów.
W gospodarstwach wielkoobszarowych rezygnacja z zakupu kwalifikatów mo¿e wi¹zaæ siê z brakiem powi¹zania z konkretnym odbiorc¹ wymagaj¹cym okrelonej odmiany.
Poza tym gospodarstwa takie zwykle s¹ w stanie samodzielnie odpowiednio przygotowaæ
materia³ do siewu, mog¹ tak¿e pozyskiwaæ go w szarej strefie.
Nawet wysokie zu¿ycie nasion kwalifikowanych w przeliczeniu na 1 ha nie wiadczy o
tym, ¿e dany region mo¿e byæ atrakcyjny dla dystrybutorów. Bior¹c pod uwagê powierzchniê produkcji oraz udzia³ odmian kwalifikowanych w materiale siewnym dokonano zestawienia województw wed³ug wielkoci sprzeda¿y kwalifikowanego materia³u siewnego. Ponad 33% ogólnej sprzeda¿y kwalifikatów przypada na województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, a w piêciu województwach o najwiêkszym popycie zu¿ywano 60% sprzedawanych nasion, chocia¿ powierzchnia zasiewów zbó¿ w tych województwach to 40% powierzchni produkcji zbó¿ w kraju. Mniej ni¿ po 2% udzia³u w rynku kwalifikowanego ziarna
zbó¿ maj¹ województwa: podkarpackie i wiêtokrzyskie.
Szczególnie widoczne jest niskie zu¿ycie kwalifikatów w województwie mazowieckim i
lubelskim (³¹cznie 7,5%), podczas gdy ich udzia³ w krajowej powierzchni produkcji zbó¿
osi¹ga a¿ 23%.
Zu¿ycie kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka jest tak¿e silnie zró¿nicowane regionalnie. Na 1 ha powierzchni produkcji w latach 1995-1997 zu¿ywano w Polsce przeciêtnie 49
kg sadzeniaków kwalifikowanych, w latach 2002-2004 iloæ ta wzros³a nawet do 120 kg/ha,
a w okresie 2006-2008 spad³a do 99 kg/ha (rys. 7). Najwiêcej sadzeniaków kwalifikowanych
na 1 ha, powy¿ej 300 kg/ha, zu¿ywano w województwach: l¹skim, kujawsko-pomorskim i
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Rysunek 7. Zu¿ycie kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka w kg na 1 ha powierzchni produkcji
ziemniaków w latach 1995-2008
ród³o: badania w³asne. Wykorzystano dane GUS.

warmiñsko-mazurskim. Najmniej, poni¿ej 30 kg/ha, w województwach podkarpackim, podlaskim, zachodniopomorskim, ma³opolskim i lubelskim. W drugiej, z przedstawionych, grupie
województw wymiana sadzeniaków mo¿e nastêpowaæ statystycznie zaledwie co 100 lat.
Wzrost zu¿ycia kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka w przeliczeniu na 1 ha powierzchni produkcji wystêpowa³ mimo zmniejszania siê sprzeda¿y sadzeniaków kwalifikowanych. Wynika³o to ze znacznego ograniczenia powierzchni produkcji ziemniaków, która
w 2008 r. wynosi³a zaledwie 550 tys. ha, podczas, gdy w 1995 roku by³o to 1500 tys. ha.
Najwiêksza iloæ sadzeniaków kwalifikowanych zu¿ywana by³a w 2008 r. w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, ³ódzkim, l¹skim, wielkopolskim i dolnol¹skim, ³¹cznie oko³o
70% ogólnej sprzeda¿y. Udzia³ tych województw w powierzchni produkcji ziemniaków wynosi³ w 2008 r. 33% powierzchni uprawy w Polsce. Na drugim biegunie znalaz³y siê takie
województwa, jak: podkarpackie, podlaskie, zachodniopomorskie i lubuskie. £¹cznie w tych
województwach zu¿yto 2,1% ogólnej iloci sadzeniaków kwalifikowanych, a ich ³¹czny
udzia³ w powierzchni produkcji ziemniaków wynosi³ 20%.
PODSUMOWANIE
W Polsce stosowanie kwalifikowanego materia³u siewnego jest na bardzo niskim poziomie. Jego udzia³ nie przekracza 10% ogólnej iloci zu¿ywanego materia³u siewnego zbó¿
oraz 4% ogólnej iloci zu¿ycia sadzeniaków ziemniaka. Daje to nam ostatnie, razem z Grecj¹,
miejsce w Europie, je¿eli wemie siê pod uwagê zbo¿a, a ostatnie razem z Litw¹, gdy wemiemy pod uwagê ziemniaki.
Zu¿ycie kwalifikowanego materia³u siewnego zmienia³o siê znacznie od 1971 r. Do koñca lat 80. udzia³ ziarna kwalifikowanego w materiale siewnym zbó¿ przekracza³ 25%, a w
latach 1975-1980 osi¹ga³ nawet 40%. Takie wielkoci s¹ obecnie obserwowane w wiêkszoci krajów UE.
Po 1990 roku zu¿ycie kwalifikowanego ziarna zbó¿ znacznie siê zmniejszy³o. W pierwszych latach transformacji spad³o ponadtrzykrotnie i nie przekracza³o 10% ogólnego zu¿y-
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cia materia³u siewnego. Po przejciowym wzrocie do poziomu 15-16%, od 2004 r. nast¹pi³
ponowny spadek zu¿ycia do oko³o 9%. Podstawow¹ przyczyn¹ zmniejszenia zainteresowania rolników zakupem kwalifikowanego materia³u siewnego po 2004 r. mog³o byæ ograniczenie zakresu skupu interwencyjnego i spadek cen zbó¿ na rynku krajowym po integracji z UE.
W efekcie zmniejszy³a siê op³acalnoæ produkcji zbó¿ i mo¿liwoci zbytu. Obserwowane,
bardzo niskie wykorzystanie kwalifikowanego materia³u siewnego mo¿e te¿ wi¹zaæ siê z
przeciêtnie niskim poziomem technologii produkcji, co nie pozwala na osi¹ganie wysokich
plonów [Go³êbiewska, Grontkowska 1997]. Ze wzglêdu na ograniczenia ze strony technologii produkcji nawet wydajne odmiany mog¹ dawaæ niskie plony.
Wykorzystanie noników postêpu biologicznego nie jest jednakowe w poszczególnych
województwach. Ró¿nice w nak³adach nasion kwalifikowanych na 1 ha miêdzy województwami by³y nawet dziesiêciokrotne i zwiêksza³y siê w kolejnych latach. Do województw o najmniejszym zakresie stosowania kwalifikatów nale¿a³y: mazowieckie, wiêtokrzyskie, lubelskie,
zachodniopomorskie i podkarpackie. Na 1 ha produkcji zbó¿ zu¿ywano tam w 2008 r. mniej ni¿
10 kg nasion kwalifikowanych. Zu¿ycie kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka by³o skorelowane ze zu¿yciem kwalifikowanego materia³u siewnego zbó¿ i by³o najni¿sze w województwach: podkarpackim, podlaskim, ma³opolskim i zachodniopomorskim. Najwiêcej nasion i
sadzeniaków kwalifikowanych zu¿ywano w takich województwach, jak: l¹skie, kujawskopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i dolnol¹skie.
Bior¹c pod uwagê regionalne zró¿nicowanie nak³adów materia³u kwalifikowanego mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e znacznie lepiej wypada zachodnia czêæ Polski. Stosowanie kwalifikatów wydaje siê tak¿e byæ znacznie ograniczone w gospodarstwach ma³ych i tam gdzie wystêpuj¹
s³absze gleby. Wskazuj¹ na to lokaty takich województw, jak: podkarpackie, ma³opolskie,
wiêtokrzyskie, czy podlaskie. Trudne do wyjanienia jest niskie zu¿ycie kwalifikatów w
województwach warmiñsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Byæ mo¿e dominuj¹ce tam
gospodarstwa wielkoobszarowe prowadz¹ reprodukcjê we w³asnym zakresie i s¹ w stanie
przygotowaæ dobrej jakoci materia³ siewny.
Przeprowadzone badania wskazuj¹ na zmniejszaj¹ce siê z roku na rok zu¿ycie komercyjnie wytwarzanego materia³u siewnego w Polsce. Tendencja ta wystêpuje we wszystkich
województwach, lecz ró¿nice miêdzy regionami s¹ bardzo du¿e. Iloæ zu¿ywanych nasion
kwalifikowanych nie pozwala w wielu regionach na skuteczne upowszechnianie postêpu
biologicznego w produkcji rolinnej.
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Ludwik Wicki
CHANGES IN UTILIZATION OF CERTIFIED SEEDS IN POLAND

Summary
The paper aims to analyze changes that took place in utilization of certified seeds in Poland. It
shows that consumption of certified seeds decreased by 10% in average in the period 1995-2008. It was
the lowest comparing to the EU average, which amounts to 55%, and in Poland showed only 10% for
grains and 4% for potatoes. Additionally the results indicate that the consumption of certified seeds in
Poland is continuously decreasing. The regional diversity of the consumption could be also observed. The
lowest utilization of certified seeds is observed in eastern and south-eastern provinces, while the highest
in northern and western ones. The average replacement period for seeds of grains amounts from 4 to 40
years depending on the province. Thus the biological progress utilization in plant production in Poland
is still not and could not be the main factor influencing the efficiency of Polish agriculture.
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