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S y n o p s i s. Celem opracowania jest okrelenie poziomu wykorzystywania postêpu
biologicznego w produkcji rolinnej w Polsce. Badania przeprowadzono dla 2009 r. i
obejmowa³y 95% powierzchni zasiewów w Polsce. Stwierdzono, ¿e materia³ kwalifikowany odmian populacyjnych i hybrydowych by³ wykorzystywany na 22% powierzchni
zasiewów w Polsce. Przy za³o¿eniu wymiany ziarna zbó¿ i sadzeniaków ziemniaka co 2
lata by³o to 29%, co 3 lata  37%, a co 4 lata  42%. Wykorzystanie noników postêpu
biologicznego w produkcji rolinnej by³o najwy¿sze w 6 województwach w po³udniowozachodniej Polsce  przekracza³o tam 30%. Mniej ni¿ 15% udzia³u kwalifikatów w
zasiewach by³o obserwowane w województwach: mazowieckim, lubelskim, ma³opolskim
i podkarpackim. Ograniczenia wzrostu produkcyjnoci nie s¹ wiêc zwi¹zane tylko ze
zbyt niskim zakresem wykorzystania postêpu biologicznego, lecz mog¹ zale¿eæ od intensywnoci i technologii produkcji, a tak¿e jej skali.

WSTÊP
Wykorzystywanie materia³u siewnego wysokiej jakoci jest jednym z wa¿niejszych
czynników pozwalaj¹cych na podnoszenie wydajnoci produkcji pod warunkiem, ¿e pozosta³e czynniki nie ograniczaj¹ plonowania. Wród wa¿niejszych powodów niepe³nego wykorzystania potencja³u odmian nale¿y wymieniæ niew³aciw¹ technologiê produkcji [Klepacki 1997, Wicki, Dudek 2005], nisk¹ jakoæ gleb [Krasowicz 2007, Wicki, Dudek 2009], a
tak¿e ma³y poziom zu¿ycia nasion kwalifikowanych. Dla niektórych gatunków nie przekracza on 5% [Wicki 2009]. Warto dodaæ, ¿e wprowadzanie postêpu biologicznego uwa¿ane
jest za g³ówny czynnik wzrostu produktywnoci rolin [Duvick 2005, Thirtle 1995]. Wa¿nym aspektem przemawiaj¹cym za wprowadzaniem postêpu biologicznego jest to, ¿e zwiêksza on efektywnoæ nak³adów innych rodków produkcji. Z odmian pszenicy wyhodowanych w latach 50. XX wieku uzyskiwano 45 kg ziarna na kilogram azotu zastosowany w
produkcji, przy poziomie nawo¿enia 75 kg N/ha, a dla odmian wyhodowanych w latach 80.
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by³o to ju¿ 70 kg ziarna/kg N [CGIAR 1997]. Oznacza to, ¿e stosowanie nasion jest wyj¹tkowo efektywne pod wzglêdem energetycznym, du¿o efektywniejsze ni¿ stosowanie dodatkowych nak³adów nawozów mineralnych. Niestety potencja³ produkcyjny odmian by³ wykorzystywany tylko w oko³o 50% [Grontkowska 2005].
Zakres wykorzystania nasion z zakupu zale¿y od gatunku. Dla gatunków, w których
dominuj¹ odmiany hybrydowe, oraz tych, dla których trudno jest prowadziæ rozmno¿enia
nasion we w³asnym gospodarstwie, ca³oæ materia³u zu¿ywanego do siewu pochodzi z
zakupu. Nale¿y tu wymieniæ takie gatunki jak: kukurydza, burak cukrowy i, coraz czêciej,
rzepak. Dla wielu gatunków str¹czkowych i traw rozmna¿anie nasion we w³asnym gospodarstwie jest mo¿liwe, ale uci¹¿liwe. Wa¿n¹ przeszkod¹ jest to, ¿e w produkcji rolin pastewnych na zielonkê nie zbiera siê nasion, a ich oddzielna produkcja nie jest op³acalna. Takich
ograniczeñ nie ma w przypadku zbó¿ i ziemniaków. Uzyskiwany produkt mo¿e byæ tak¿e
wykorzystywany do siewu, nawet bez dodatkowego przygotowania. St¹d udzia³ nasion
zbó¿ i sadzeniaków ziemniaka w obrotach na rynku nasion rolin rolniczych w Polsce szacowany jest na oko³o 32%. Wartoæ sprzeda¿y nasion kukurydzy i rzepaku osi¹gnê³a w 2009
r. odpowiednio oko³o 190 i 130 mln z³, co stanowi 25 i 16% rynku. W zwi¹zku z rosn¹cym
area³em uprawy tych gatunków wielkoci te bêd¹ stabilne. Ograniczanie powierzchni produkcji buraka cukrowego przyczynia siê do tego, ¿e udzia³ jego nasion w ogólnej wartoci
sprzeda¿y nasion jest coraz mniejszy. Wartoæ rynku nasion rolin rolniczych ogó³em w
2009 r. oszacowano na 770 mln z³otych, czyli oko³o 230 mln USD.
Obserwowane ró¿nice w stosowaniu noników postêpu biologicznego miêdzy gatunkami prowadz¹ do wniosku, ¿e przeciêtny poziom wykorzystania postêpu biologicznego w
produkcji rolinnej zale¿y w du¿ej mierze od struktury zasiewów. Wymiana nasion w Polsce
jest nawet dziesiêciokrotnie ni¿sza od obserwowanej w takich krajach jak: Niemcy, Dania
czy Francja [Marciniak 2008a]. W Danii, Irlandii czy Szwecji poziom stosowania w produkcji
nasion kwalifikowanych z zakupu przekracza 90% [Wicki 2009]. Nie jest wiêc mo¿liwe, aby
w Polsce pojawiaj¹ce siê nowe odmiany upowszechnia³y siê w produkcji w ci¹gu roku czy
dwóch. Dotyczy to jednak tylko tej grupy rolin, dla której mo¿liwe s¹ rozmno¿enia w³asne
nasion. W pozosta³ych gatunkach wprowadzane nowe odmiany mog¹ staæ siê od razu
powszechne w uprawie, o ile hodowcy zdo³aj¹ przekonaæ rolników o ich korzystnych cechach produkcyjnych. Niski, przeciêtnie poni¿ej 15%, udzia³ kwalifikowanego ziarna zbó¿ w
zasiewach nie przes¹dza jeszcze o tym, ¿e postêp biologiczny jest s³abo wykorzystywany,
chocia¿ zbo¿a zajmuj¹ a¿ 70% powierzchni zasiewów. Zasiewy kukurydzy, buraków cukrowych i rzepaku z coroczn¹ wymian¹ nasion to dalsze 15% powierzchni zasiewów, na której
wykorzystuje siê nowoczesne odmiany.
CEL I ZAKRES BADAÑ
Celem opracowania jest przedstawienie poziomu wykorzystania postêpu biologicznego w produkcji rolinnej w Polsce i jego zró¿nicowania regionalnego.
Dla osi¹gniêcia postawionego celu dokonano analizy poziomu zu¿ycia kwalifikowanego materia³u siewnego dla poszczególnych gatunków rolin, udzia³u powierzchni obsiewanej kwalifikatami dla poszczególnych gatunków, a nastêpnie okrelono redni¹ wa¿on¹
udzia³em w strukturze zasiewów powierzchniê z wykorzystaniem kwalifikatów. Analiza dotyczy 2009 r. dla Polski, a tak¿e dla województw.
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Analiz¹ objêto nastêpuj¹ce gatunki rolin rolniczych: zbo¿a podstawowe z mieszankami zbo¿owymi, kukurydzê uprawian¹ na ziarno i na zielonkê, rzepak, buraki cukrowe,
ziemniaki, str¹czkowe uprawiane na ziarno, motylkowe na zielonkê i na nasiona, a tak¿e
trawy w uprawie polowej. W odniesieniu do uprawy traw na gruntach ornych za³o¿ono
czteroletni okres trwania plantacji. W 2009 r. ³¹czna powierzchnia produkcji tych gatunków
wynosi³a 11,03 mln ha, a powierzchnia zasiewów ogó³em (bez warzyw) 11,44 mln ha. Analiz¹
objêto wiêc 95% powierzchni zasiewów w Polsce.
Dane do analiz pochodzi³y ze statystyki GUS, za zu¿ycie materia³u siewnego na 1 ha
przyjêto rednio na podstawie zaleceñ uprawowych. Udzia³ materia³u kwalifikowanego w
materiale siewnym rzepaku, str¹czkowych, motylkowych i traw przyjêto na podstawie oszacowania Marciniaka [2008b]. Ze wzglêdu na brak informacji o ³¹cznej sprzeda¿y nasion dla
innych gatunków ni¿ zbo¿a podstawowe i ziemniaki, oszacowania iloci nasion zu¿ytych
do siewu dokonano na podstawie normatywnych iloci wysiewu. Przyjêto nastêpuj¹ce
normy wysiewu na 1 ha: kukurydza na ziarno 1,5 j.s., kukurydza na zielonkê 2 j.s., buraki
cukrowe  1,5 j.s., rzepak  8 kg, motylkowe  15 kg, str¹czkowe  200 kg, trawy  30 kg. Dla
ziemniaków za³o¿ono zu¿ycie sadzeniaków 2500 kg/ha, a dla zbó¿ by³o to: 200 kg/ha dla
pszenic i pszen¿yta i 180 kg/ha dla pozosta³ych gatunków.
£¹czny udzia³ powierzchni zasiewów w Polsce, na której zastosowano materia³ kwalifikowany okrelono jako redni¹, wa¿on¹ udzia³em w powierzchni zasiewów, z udzia³ów
powierzchni poszczególnych gatunków, na których mo¿na by³o zastosowaæ materia³ kwalifikowany. Analogicznie dokonywano obliczeñ dla ka¿dego z województw.
Obliczenia wykonano w czterech wariantach. W pierwszym za³o¿ono, ¿e do powierzchni, na której zastosowano wysokiej jakoci materia³ siewny, zalicza siê tylko powierzchniê,
na której zastosowano materia³ z zakupu. W drugim wariancie za³o¿ono, ¿e wymiana ziarna
zbó¿ i sadzeniaków ziemniaka bêdzie mia³a miejsce co dwa lata, w trzecim wariancie za³o¿ono, ¿e dla zbó¿ i ziemniaków wymiana nasion mo¿e mieæ miejsce co trzy lata, a w czwartym
 co cztery lata. Takie podejcie zosta³o podyktowane tym, ¿e degeneracja jakoci nasion
nie ujawnia siê silnie po pierwszym, a nawet po drugim rozmno¿eniu we w³asnym gospodarstwie [Kwiatkowski 1997]. Mimo w³asnych rozmno¿eñ jakoæ materia³u siewnego mo¿e
pozostawaæ wysoka pod warunkiem odpowiedniego przygotowania materia³u do siewu.
Wartoæ genetyczna odmiany nie zmienia siê.
Wyniki analiz przedstawiono w postaci tabelarycznej i graficznej.
WYNIKI ANALIZ
Powierzchnia u¿ytków rolnych w Polsce w 2009 r. wynosi³a 16,1 mln ha, z tego grunty
orne stanowi³y 12,1 mln ha. Powierzchnia zasiewów (z warzywami) wynosi³a 11,6 mln ha.
Najwy¿szy udzia³ w strukturze zasiewów mia³y zbo¿a podstawowe z mieszankami, nastêpnie rzepak, kukurydza i ziemniaki (rys. 1.). Oko³o 500 tys. ha stanowi¹ ugory i od³ogi.
Poda¿ kwalifikowanego materia³u siewnego jest okrelana dla Polski tylko dla zbó¿ wed³ug gatunków oraz dla ziemniaków. Dla pozosta³ych gatunków s¹ dokonywane oszacowania.
Sprzeda¿ kwalifikowanego ziarna zbó¿ pod zbiory 2009 r. wynosi³a 141,2 tys. ton. Najwiêcej
sprzedano kwalifikatów pszenicy ozimej (50 tys. ton), nastêpnie pszen¿yta ozimego (26 tys.
ton) i jêczmienia jarego (22 tys. ton). W przeliczeniu na jednostkê powierzchni zasiewów
poszczególnych gatunków by³o to zu¿ycie od 40 kg/ha dla pszenicy jarej do 8 kg/ha dla ¿yta.
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Rysunek 1. Struktura zasiewów w Polsce w 2009 r. (³¹czna powierzchnia zasiewów 11,62 mln ha)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS [2009a, 2009b].

Nasiona kwalifikowane mog³y byæ zastosowane na 20% powierzchni produkcji pszenicy
jarej i 5% powierzchni produkcji ¿yta. Przeciêtnie dla zbó¿ podstawowych by³o to 11%, a dla
zbó¿ podstawowych z mieszankami 9%. Wymiana nasion mo¿e byæ dokonywana rednio
co 11 lat. Udzia³ powierzchni zasiewów, na której wykorzystuje siê sadzeniaki kwalifikowane
to tylko 4% (tab. 1.).
Na rysunku 2. przedstawiono strukturê rynku nasion rolin rolniczych z uwzglêdnieniem gatunków nie ujêtych w tabeli 2. Porównania dokonano w ujêciu wartociowym, ze
wzglêdu na zró¿nicowanie w iloci zu¿ywanych nasion ogó³em i na jednostkê powierzchni.
Wartoæ sprzeda¿y nasion zbó¿ oszacowano na 170 mln z³, ziemniaków na 76 mln z³. £¹cznie
by³o to 32% rynku. Widoczny jest relatywnie du¿y udzia³ nasion takich gatunków jak:
kukurydza, buraki cukrowe i rzepak. Ich sprzeda¿ stanowi ³¹cznie oko³o 60% rynku nasion
rolin rolniczych w Polsce, z tego najwiêcej (24% rynku) to obrót nasionami kukurydzy.
Udzia³ tych trzech gatunków w powierzchni zasiewów gatunków objêtych niniejsz¹ analiz¹
wynosi³ tylko 15%. Obserwowana dysproporcja wynika z tego, ¿e w praktyce 100% nasion
kukurydzy i buraków cukrowych pochodzi z zakupu, a dla rzepaku jest to oko³o 70%.
Tabela 1. Poda¿ kwalifikowanego materia³u siewnego zbó¿ i sadzeniaków ziemniaka w Polsce w 2009 r.
ogó³em i w przeliczeniu na 1 ha powierzchni zasiewów
Gatunek

Poda¿ kwalifikowanego
materia³u siewnego
[tys. ton]

Zu¿ycie kwalifikowanego
materia³u siewnego
w kg na 1 ha powierzchni
produkcji

Udzia³ powierzchni
z zastosowaniem
kwalifikatów
[%]

Pszenica ozima

49,6

24,7

11,2

Pszenica jara

13,6

40,4

18,4

5,8

25,3

14,1

Jêczmieñ jary

22,0

23,6

13,1

¯yto

11,8

8,4

4,7

O wies

9,7

18,5

10,3

Jêczmieñ ozimy

Pszen¿yto ozime
Pszen¿yto jare
Ziemniaki

26,1

19,4

9,7

2,5

21,9

11,0

55,7

60,0

4,4

ród³o: obliczenia w³asne, powierzchnia zasiewów i zu¿ycie kwalifikatów wg GUS.
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Rysunek 2. Zmiany wartoci sprzeda¿y nasion kwalifikowanych wg grup gatunków w Polsce
w latach 2004-2009 [mln z³]
ród³o: obliczenia w³asne.

Na podstawie danych o powierzchni zasiewów oraz o zu¿yciu kwalifikatów okrelono
udzia³ powierzchni zasiewów, na której zastosowano materia³ kwalifikowany. Udzia³ ten
zosta³ okrelony jako rednia dla wszystkich gatunków. Ustalon¹ powierzchniê, na której
mo¿na zastosowaæ nasiona kwalifikowane odniesiono do ogólnej powierzchni zasiewów
dla ka¿dego z gatunków. W tabeli 2. przedstawiono powierzchnie, na których mo¿na by³o
u¿yæ kwalifikaty. Dla kukurydzy i buraków cukrowych by³o to 100% powierzchni zasiewów.
£¹czna powierzchnia, na której zastosowano kwalifikaty zosta³a okrelona na 2,4 mln
ha. Stanowi³o to 22% powierzchni zasiewów. Oznacza to, ¿e przeciêtnie w produkcji rolinnej na jednej pi¹tej powierzchni jest corocznie wykorzystywany wysokiej jakoci materia³
siewny, bêd¹cy nonikiem postêpu biologicznego. Wynik ten pokazuje bardziej optymistyczny obraz wykorzystania postêpu ni¿ ten okrelony dla samych tylko zbó¿ czy ziemniaków dla wczeniejszych okresów [Wicki 2009].
Dokonano tak¿e okrelenia powierzchni zasiewów, na której wykorzystuje siê aktualne
osi¹gniêcia w hodowli rolin, przy czym przyjêto, ¿e postulat ten jest spe³niony, je¿eli nast¹pi
wymiana nasion zbó¿ i sadzeniaków ziemniaka co dwa, trzy lub cztery lata. Oznacza to, ¿e
za³o¿ono, i¿ w kolejnych latach wykorzystywany bêdzie materia³ siewny pochodz¹cy z rozmno¿eñ w³asnych1. Przy powy¿szych za³o¿eniach stwierdzono, ¿e przy wymianie nasion badanych gatunków co dwa lata powierzchnia, na której wykorzystywany jest postêp biologiczny wynosi 3,2 mln ha, co stanowi 29% powierzchni zasiewów. Przy wymianie co trzy lata
powierzchniê tê ustalono na 3,9 mln ha, a jej udzia³ w ogólnej powierzchni zasiewów wynosi³
36%, za przy wymianie co 4 lata  42%. Zak³adaj¹c uzasadniony produkcyjnie i ekonomicznie
okres wymiany nasion, powierzchnia produkcji rolinnej w Polsce, na której postêp biologiczny jest w pe³ni wykorzystywany, to nawet dwie pi¹te ca³ej powierzchni zasiewów.
Przedstawione wielkoci s¹ wartociami przeciêtnymi dla Polski. W poszczególnych
województwach wielkoci te kszta³towa³y siê odmiennie. Zale¿a³o to od poziomu zu¿ycia
kwalifikatów w danym województwie, a tak¿e od wystêpuj¹cej tam powierzchni i struktury
zasiewów. Na rysunku 3. przedstawiono przestrzenne zró¿nicowanie wykorzystania postêpu biologicznego produkcji rolinnej wg województw.
1

W odniesieniu do nasion z rozmno¿eñ w³asnych jest czêsto u¿ywany skrót FSS (ang. farm saved seed).
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Tabela 2. Powierzchnia produkcji z u¿yciem nasion kwalifikowanych
Województwo

Powierzchnia produkcji z wykorzystaniem nasion kwalifikowanych w tys. ha
zbo¿a ziemniaki
razem

Dolnol¹skie

kukurydza

buraki
cukrowe

rzepak

str¹cz- motylkowe
kowe
i trawy*

razem

51,4

1,6

57,5

20,6

76,7

1,7

2,3

211,8

102,3

3,7

70,3

35,3

83,6

3,5

11,5

310,2

26,5

0,6

38,5

28,4

27,6

12,0

6,1

139,7

Lubuskie

42,1

0,2

21,0

2,0

22,4

1,3

2,0

91,0

£ódzkie

67,8

3,3

38,6

6,7

11,9

2,9

7,7

138,9

Ma³opolskie

22,0

0,4

15,4

1,3

3,3

2,1

12,7

57,2

Mazowieckie

24,0

1,5

99,9

14,5

20,1

7,3

14,5

181,8

O polskie

50,3

0,6

44,7

13,7

50,1

0,8

2,4

162,6

Podkarpackie

11,4

0,1

14,7

4,9

9,1

1,5

6,7

48,4

Podlaskie

23,5

0,1

68,3

0,4

3,6

4,7

15,3

115,9

Pomorskie

39,0

1,6

18,1

10,6

39,0

3,9

5,1

117,3

l¹skie

52,3

2,6

21,2

1,4

13,6

1,2

4,0

96,3

wiêtokrzyskie

10,4

0,1

7,8

5,8

5,7

4,2

4,5

38,5

K ujawsko- pomorskie
Lubelskie

Warmiñsko- mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska razem

42,0

2,0

26,9

2,9

42,6

4,1

17,2

137,7

155,5

3,9

132,5

41,9

86,5

6,5

12,4

439,2

12,9

0,1

18,2

9,6

71,4

2,6

4,8

119,6

733,3

22,3

693,7

199,9

567,0

60,3

129,2

2405,7

*  przyjêto czteroletni okres trwania zasiewów traw i motylkowych na gruntach ornych.
ród³o: obliczenia w³asne.

Poziom wykorzystania postêpu biologicznego w produkcji rolinnej by³ najwy¿szy w
województwach po³udniowo-zachodnich i zachodnich. Przy przyjêciu do analizy tylko zu¿ycia nasion kwalifikowanych z zakupu jako podstawy oszacowania wykorzystania postêpu biologicznego stwierdzono, ¿e tylko w 3 województwach dotyczy³o to wiêcej ni¿ jednej
trzeciej powierzchni: w kujawsko-pomorskim, opolskim i l¹skim. Kolejne 5 województw
(pomorskie, warmiñsko-mazurskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnol¹skie) charakteryzowa³o siê wykorzystaniem postêpu biologicznego na areale od 20 do 33% powierzchni zasiewów. W pozosta³ych województwach by³o to poni¿ej 20%, co nale¿y uznaæ za niski poziom
wykorzystania postêpu biologicznego w produkcji.
Przy przyjmowaniu coraz d³u¿szych dopuszczalnych okresów wymiany stwierdzono,
¿e postêp biologiczny jest wykorzystywany w wystarczaj¹cym stopniu w 9 województwach (rys. 3D). Przy dopuszczalnej wymianie nasion zbó¿ co 4 lata obserwowane by³o tam
wystarczaj¹ce wykorzystanie noników postêpu biologicznego na wiêcej ni¿ na 40% powierzchni zasiewów, a w 5 województwach by³o to powy¿ej 60% (kujawsko-pomorskie,
lubuskie, opolskie, l¹skie, wielkopolskie). Najni¿szym wskanikiem wykorzystania postêpu biologicznego charakteryzowa³o siê województwo mazowieckie. Nawet przy za³o¿eniu
wystarczaj¹cej wymiany nasion zbó¿ i sadzeniaków ziemniaka co 4 lata udzia³ powierzchni,
na której wykorzystywano postêp biologiczny, nie przekroczy³ tam 20%. Poni¿ej 33% wykorzystania obserwowane by³o te¿ w 4 województwach na wschodzie Polski (podlaskie, lubel-
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Rysunek 3. Udzia³ powierzchni zasiewów, na której wykorzystywany jest postêp biologiczny
Za³o¿ono wymianê nasion zbó¿ i sadzeniaków ziemniaka co:
A  1 rok, B  2 lata, C  3 lata, D  4 lata.
ród³o: obliczenia w³asne.

skie, wiêtokrzyskie, podkarpackie) i w województwie zachodniopomorskim. Wyró¿nianie
siê tego ostatniego wymaga dodatkowych analiz, gdy¿ niskie wykorzystanie postêpu biologicznego mo¿e wynikaæ z du¿ej skali reprodukcji nasion na w³asne potrzeby w gospodarstwach wielkoobszarowych.
PODSUMOWANIE
Wykorzystanie noników postêpu biologicznego w produkcji rolinnej w polskim rolnictwie uznaje siê za niskie, przyczym wyniki badañ zazwyczaj dotyczy³y oceny zu¿ycia
kwalifikowanego materia³u siewnego zbó¿ podstawowych i ziemniaków. W odniesieniu do
tych gatunków rzeczywicie kwalifikaty wykorzystywane by³y na 4-20% powierzchni produkcji. W badaniach nie uwzglêdniano jednak wykorzystania nasion kwalifikowanych w
odniesieniu do innych gatunków, w których ca³oæ materia³u siewnego pochodzi z zakupu,
a powierzchnia zasiewów takich gatunków (m.in.: kukurydza, rzepak, buraki cukrowe) wynosi oko³o 15% powierzchni zasiewów.
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Stwierdzono, ¿e w Polsce w 2009 r. na 22% powierzchni zasiewów wykorzystywano
nasiona kwalifikowane. Wynik ten jest dwukrotnie wy¿szy ni¿ ustalony tylko dla zbó¿.
Niski poziom wykorzystania postêpu biologicznego (poni¿ej 20% powierzchni) stwierdzono dla 8 województw. W badaniach przyjêto wykorzystanie materia³u siewnego z rozmno¿eñ w³asnych (przez 2, 3 lub 4 lata), a nastêpnie ustalono, ¿e postêp biologiczny efektywnie
by³ wykorzystywany na ponad 40% powierzchni produkcji, a w piêciu województwach 
powy¿ej 60%. Wci¹¿ jednak, mimo uwzglêdnienia reprodukcji w³asnej przez 4 lata, by³o to
mniej ni¿ 33% w 6 województwach. Wykorzystanie postêpu biologicznego by³o najwy¿sze
w województwach po³o¿onych w pasie zachodnim i centralnym, z wyj¹tkiem województwa
zachodniopomorskiego.
Wykorzystanie noników postêpu biologicznego w produkcji rolinnej w polskim rolnictwie nale¿y oceniæ jako rednie. Wynik ten uwzglêdnia udzia³ poszczególnych gatunków w strukturze zasiewów w Polsce i w poszczególnych województwach. Im wy¿szy udzia³
gatunków, w których wykorzystuje siê nasiona hybrydowe i specjalnie przygotowywane
do wysiewu, tym wy¿sze wykorzystanie tworzonego w hodowli postêpu. Dalszy wzrost
poziomu wykorzystania postêpu biologicznego bêdzie zale¿eæ od zu¿ycia kwalifikatów w
produkcji zbó¿ i ziemniaków. Niestety wci¹¿ widoczne s¹ dysproporcje regionalne w wykorzystaniu postêpu. Nie mo¿na ich t³umaczyæ tylko zró¿nicowaniem jakoci gleb i ró¿nicami
w strukturze obszarowej gospodarstw. Zatem wci¹¿ jest wiele do zrobienia w zakresie unowoczeniania produkcji rolinnej.
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Ludwik Wicki
THE LEVEL OF USE OF BIOLOGICAL PROGRESS IN PLANT PRODUCTION
IN POLAND AND ITS SPATIAL DIFFERENTIATION

Summary
The paper aims to analyze the level of utilization of biological progress in crop production in
Poland. It shows that certified seeds were used on 22% of sowing area. It is more than observed for cereals
separately (9%). If using of farm saved seeds for cereals and potato for 4 years were assumed, the share
of sowing area with utilizing of modern biological assets are counted on 42%. Additionally the results
indicate that the level of utilization of biological progress is strongly differentiated across provinces. In
west and central provinces it was more than 20% whereas in east ones slightly over 10%. Thus the
biological progress utilization in plant production in Poland is still on moderate level, but it can be
counted as sufficient for at least 6 south-west and west provinces of Poland.
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