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Kierunki rozwoju polskiego ogrodnictwa
Ways of development of Polish horticulture
Synopsis. W artykule ujĊto zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju polskiego ogrodnictwa w
oparciu o tradycyjne jak i nowe Ĩródáa danych. Poszczególne rodzaje produkcji ogrodniczej
podzielono ze wzglĊdu na wysokoĞü i zmiany osiąganej nadwyĪki bezpoĞredniej. Jako najbardziej
rozwojowe wskazano kierunki, które utrzymywaáy nie tylko najwyĪszą, ale równieĪ rosnącą
standardową nadwyĪkĊ bezpoĞrednią.
Sáowa kluczowe: kierunki rozwoju, ogrodnictwo.
Abstract. The article is concentrated on the ways of development of Polish horticulture and is based
on both traditional and new sources of data. The individual horticultural specialisations were divided
depending on the height and changes of standard gross margin. These production directions which
have had not only the highest but also a growing standard gross margin were defined as the most
developed ones.
Key words: ways of development, horticulture.

WstĊp
Choü ogólnie znana definicja rozwoju mówiąca, Īe jest to pewien proces przeobraĪeĔ,
zmian, przechodzenie do stanów lub form bardziej záoĪonych, lub pod pewnym wzglĊdem
doskonalszych, a takĪe swego rodzaju rozkwit i rozrost [Sáownik… 1981; Encyklopedia…
1998] nie naleĪy do skomplikowanych, odniesienie zawartych w niej teorii do praktyki nie
jest juĪ takie proste. Gáówny káopot nastrĊczają róĪne kryteria, wedáug których ocena
rozwoju moĪe byü dokonywana. Niemaáym problemem dla badaczy jest równieĪ
koniecznoĞü uwzglĊdnienia w analizie specyfiki okreĞlonego sektora czy branĪy.
Stawiając sobie za zadanie okreĞlenie kierunków rozwoju polskiego ogrodnictwa,
wymienionych dylematów nie da siĊ pominąü. Kwestie te, w odniesieniu do polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich, podejmowane byáy w literaturze wielokrotnie, m.in. przez
Wosia [1996], Hunka [2002], Chmielewską [2008], Karwat-WoĨniak [2008] czy
Szczepaniak [2008]. I choü ogrodnictwo stanowi integralną czĊĞü produkcji rolniczej,
choüby ze wzglĊdu na odmienne wykorzystanie podstawowych czynników produkcji,
jakimi są ziemia, praca i kapitaá, wymaga oddzielnego opracowania.
Aby móc przedstawiü rozwój róĪnych sposobów i technologii wystĊpujących w
produkcji ogrodniczej zdecydowano siĊ posáuĪyü dostĊpnymi zestawieniami
statystycznymi, a w tym miĊdzy innymi rachunkiem standardowej nadwyĪki bezpoĞredniej,
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wskazywanym miĊdzy innymi przez Wawrzyniaka [2005] jako wáaĞciwe narzĊdzie sáuĪące
do porównaĔ miĊdzy gospodarstwami. Zakáada siĊ bowiem, w oparciu o zasadĊ
racjonalnego gospodarowania, Īe wzrost produkcji podyktowany jest uwarunkowaniami
rynkowymi, w tym przede wszystkim zbytem i sygnalizowanym przez klientów
zapotrzebowaniem na danym produkt. Skorygowany przez koszty bezpoĞrednie daje zatem
urealniony obraz kierunków i moĪliwoĞci rozwoju okreĞlonych rodzajów produkcji. Mając
na uwadze dostĊpnoĞü danych, jako cel pracy postawiono sobie zatem nie tyle arbitralne
okreĞlenie pewnych dróg rozwoju polskiego ogrodnictwa, co wykazanie jak róĪnie moĪna
sytuacjĊ tĊ diagnozowaü w oparciu o bardzo ograniczone niestety informacje dotyczące
omawianej branĪy.

Materiaáy i metody
PrzystĊpując do okreĞlenia kierunków rozwoju polskiego ogrodnictwa wykorzystano
raporty i analizy odnoszące siĊ do rynku owoców i warzyw, a takĪe dane statystyczne
pochodzące z GUS, a obejmujące lata 2003 do 2009. W analizach opartych o obliczenia
nadwyĪki bezpoĞredniej postanowiono posáuĪyü siĊ danymi wtórnymi pochodzącymi z
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej - PaĔstwowego Instytutu
Badawczego (IERiGĩ-PIB) w Warszawie. Stosowana przez tĊ jednostkĊ metodyka zgodna
jest z zaleceniami stosowanymi w tym zakresie w UE i traktuje nadwyĪkĊ bezpoĞrednią
jako roczną wartoĞü produkcji uzyskaną z okreĞlonej jednostki powierzchni, najczĊĞciej z
1 ha (ale np. w przypadku grzybów ze 100 m2), pomniejszoną o koszty bezpoĞrednie
poniesione na wytworzenie tej produkcji. Dane na temat nadwyĪek bezpoĞrednich
zdecydowano siĊ uĪyü przede wszystkim ze wzglĊdu na unikalnoĞü niesionych przez nie
informacji, dotyczących takĪe innych, poza owocami i warzywami, rodzajów produkcji
ogrodniczej w Polsce.
W celu unikniĊcia báĊdów rachunkowych wywoáanych záym oszacowaniem
poszczególnych noĞników kosztów, z uwagi choüby na ruch cen czy anomalie pogodowe,
zgodnie z zaleceniami UE przeksztaácono podstawowy rachunek nadwyĪki bezpoĞredniej w
tak zwaną nadwyĪkĊ bezpoĞrednią standardową, bĊdącą Ğrednią z trzech lat (trzech 12miesiĊcznych okresów produkcji odpowiadających latom kalendarzowym lub okresom
produkcyjnym). Uzyskane na tej drodze wspóáczynniki oznaczono skrótem SGM (Standard
Gross Margin), nadając im odpowiednie daty ujĊte w cudzysáowie. I tak, SGM „2000”
odpowiada obliczeniom Ğrednich nadwyĪek bezpoĞrednich dla lat 1999-2001, SGM „2002”
okresowi miĊdzy 2001 a 2003 rokiem, natomiast SGM „2004” latom od 2003 do 2005
[ZiĊtek 2008]. Niestety brak jest dostĊpnych danych do obliczeĔ analogicznego wskaĨnika
w kolejnych latach.
Obliczenia SGM dla poszczególnych regionów dokonuje siĊ w oparciu o podziaá na
konkretne dziaáalnoĞci, tak zwane FSS (Farm Structure Surveys). Dla celów opracowania z
ogólnej zbiorowoĞci wyodrĊbniono 13 typów dziaáalnoĞci ogrodniczej oznaczonych
kodami:
x D14A – warzywa i truskawki w uprawie polowej (w páodozmianie z uprawami
rolnymi),
x D14B – warzywa i truskawki w uprawie polowej, ogrody towarowe (w
páodozmianie z uprawami ogrodniczymi),
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x D15 – warzywa i truskawki pod osáonami,
x D16 – kwiaty i roĞliny ozdobne w uprawie polowej,
x D17 – kwiaty i roĞliny ozdobne pod osáonami,
x D19 – uprawy nasienne i sadzonki,
x D24 – chmiel,
x D34 – zioáa i roĞliny przyprawowe,
x G01 – plantacje drzew i krzewów owocowych ogóáem,
x G05 – szkóáki,
x G06 – inne uprawy trwaáe,
x G07 – uprawy trwaáe pod osáonami,
x I02 – grzyby.
W ramach zgromadzonych danych wtórnych, jak równieĪ opracowaĔ literaturowych,
wykonano analizy jakoĞciowe i iloĞciowe, opierając siĊ zarówno na metodach
deterministycznych, w tym np. na metodzie podstawieĔ áaĔcuchowych, jak równieĪ na
metodach stochastycznych, wykorzystując w tym przypadku przede wszystkim wybrane
sposoby obliczeĔ wchodzące w skáad statystyki opisowej. Przy analizie zmian
zachodzących w rachunkach SGM dla poszczególnych regionów, okresów czasowych i
okreĞlonych rodzajów produkcji ogrodniczej zdecydowano siĊ wskazaü jako
nieodnotowywane do tej pory w statystykach kierunki rozwoju poszczególnych rodzajów
produkcji ogrodniczej.

Tradycyjnie wiodące kierunki polskiej produkcji ogrodniczej
Polska od lat, zarówno przed jak i po wejĞciu do Unii Europejskiej, jest znaczącym w
Ğwiecie producentem i eksporterem soków zagĊszczonych, w tym przede wszystkim soku
jabákowego i mroĪonek, zarówno owocowych jak i warzywnych. Saldo obrotu w handlu
zagranicznym w ich przypadku pozostaje nie tylko dodatnie, ale równieĪ wysokie
(rekordowy okazaá siĊ rok 2008, gdzie dla przetworów owocowych wynosiáo ono 607,7
mln euro, a dla przetworów warzywnych 152,3 mln euro). W roku 2009 odnotowano
niewielki spadek salda obrotów miĊdzynarodowych, gáównie dotyczący przetworów
owocowych. Owoce ĞwieĪe polscy producenci eksportują przede wszystkim do Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Francji, natomiast ĞwieĪe warzywa oprócz Niemiec i Wielkiej Brytanii
takĪe do Holandii [Rynek… 2009].
ChociaĪ na powierzchni nieporównywalnie mniejszej od tej zajmowanej przez
tradycyjną produkcjĊ rolniczą, w latach 2003-2009 w uprawach ogrodniczych dominowaáy
sady owocowe (rys. 1). Nieco mniej zajmowaáa produkcja warzyw gruntowych (35%
ogólnej powierzchni odnotowanej dla caáego dziaáu). Najmniej natomiast, bo zaledwie
21%, byáo plantacji jagodowych.
Proporcje przedstawione na rysunku 1 ulegają jednak znacznym zmianom przy
porównaniach zbiorów w wybranych gaáĊziach produkcji ogrodniczej (rys. 2). Mimo, Īe
uprawiane na zdecydowanie mniejszej powierzchni w stosunku do sadów, to wáaĞnie
warzywa gruntowe komasowaáy 60% caáoĞci odnotowanych w latach 2003-2009 zbiorów
omawianej branĪy. W przypadku plantacji jagodowych, podobnie jak przy porównywaniu
powierzchni upraw, równieĪ zbiory okazaáy siĊ najniĪsze w stosunku do pozostaáych
rodzajów produkcji ogrodniczej.
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Rys. 1. PrzeciĊtna struktura powierzchni gáównych upraw ogrodniczych w Polsce w latach 2003 do 2009, %
Fig. 1. Average structure of main horticultural crops surface in Poland in years 2003-2009, %
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.
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Rys. 2. Struktura Ğrednich zbiorów gáównych upraw ogrodniczych w Polsce w latach 2003 do 2009, %
Fig. 2. Average structure of horticultural crops in Poland in the period of 2003-2009, by main crop species, %
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Na wysokie zbiory warzyw polowych w Polsce w analizowanym okresie skáadaáa siĊ
przede wszystkim udana uprawa kapusty (27%), marchwi jadalnej (19%), cebuli (15%) i
tak zwanych warzyw pozostaáych (16%), w których skáad wchodziáy miĊdzy innymi
pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, saáata i rabarbar (tab. 1). WĞród owoców z drzew
zdecydowanie przewaĪaáy uprawy w sadach jabáoniowych, natomiast na plantacjach
jagodowych identyczne, a jednoczeĞnie najwyĪsze zbiory odnotowano w przypadku
truskawek i porzeczek (po 37%).
Powszechnie dostĊpne parametry okreĞlające wielkoĞü produkcji ogrodniczej, takie
jak powierzchnia czy zbiory, w znacznej mierze rzutujące takĪe na jej wartoĞü,
skoncentrowane są jednak przede wszystkim na owocach i warzywach, pomijając inne
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gaáĊzie produkcji. Dopiero opublikowane przez FADN zestawienia standardowych
nadwyĪek bezpoĞrednich umoĪliwiają poszerzenie analizy. I choü nie stanowią w peáni
zadowalającego materiaáu badawczego ze wzglĊdu na ograniczenia czasowe, których
dotyczą, poddają w wątpliwoĞü zasadnoĞü dotychczasowego toku myĞlenia związanego z
wiodącymi kierunkami produkcji ogrodniczej w Polsce.
Tabela 1. Struktura zbiorów produktów ogrodniczych w Polsce w latach 2003-2009, %
Table 1. Structure of main horticultural crops in Poland in 2003-2009 by crop species, %
Warzywa
gruntowe, 100%

Udziaá

Sady owocowe, 100%

Udziaá

Plantacje jagodowe,
100%

Udziaá

kapusta

27

jabáka

84

truskawki

37

marchew jadalna

19

Ğliwki

4

porzeczki

37

pozostaáe warzywa

16

gruszki

3

maliny

13

cebula

15

wiĞnie

7

agrest

3

buraki üwikáowe

7

czereĞnie

1

pozostaáe jagodowe

10

ogórki

6

pozostaáe owoce

1

pomidory

5

kalafiory

5

pozostaáe warzywa: pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, saáata, rabarbar i inne; pozostaáe owoce: brzoskwinie,
morele, orzechy wáoskie; pozostaáe jagodowe: aronia, borówka wysoka i inne
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Pozostaáe kierunki produkcji ogrodniczej
W ogrodnictwie sposoby wytwarzania produktów bardzo siĊ róĪnią. WystĊpują tu
obok siebie zarówno roĞliny uprawiane w warunkach polowych, w warunkach
kontrolowanych (pod osáonami lub w pieczarkarniach), jak i plantacje trwaáe, a takĪe takie,
których cykl produkcyjny trwa zaledwie kilka tygodni. OdmiennoĞü ta sprowadza siĊ nie
tylko do róĪnej struktury koniecznych do poniesienia nakáadów, ale równieĪ do zmiennej
wysokoĞci cen sprzedaĪy i zakupu Ğrodków produkcji. Porównując jednak same wysokoĞci
nadwyĪek bezpoĞrednich moĪna wskazaü, które z dziaáalnoĞci wykazują siĊ najwyĪszą
opáacalnoĞcią, bez wzglĊdu na dzielące je róĪnice, i jak duĪe są dysproporcje miĊdzy
przychodami a kosztami bezpoĞrednimi kaĪdej z nich.
WysokoĞci standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich na przestrzeni analizowanych
okresów ulegaáy znacznym zmianom nie tylko pomiĊdzy konkretnymi rodzajami
dziaáalnoĞci, ale równieĪ w ich obrĊbie, w poszczególnych regionach kraju. Aby móc
okreĞliü kierunki rozwoju produkcji ogrodniczej w Polsce obliczono zmiany wysokoĞci
standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich przypisanych do okreĞlonej dziaáalnoĞci w
kaĪdym z regionów w stosunku do okresu poprzedniego (tabela 2). PoniewaĪ zgodnie z
metodą podstawieĔ áaĔcuchowych wszystkie wspóáczynniki „2000” ustalono jako bazowe,
czyli wynoszące 100%, dla przejrzystoĞci zestawienia zdecydowano siĊ je pominąü.
Miejsca w tabeli 2 zaznaczone kreską poziomą „-„ oznaczono jako te, gdzie zmiana dla
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okreĞlonej dziaáalnoĞci nie zostaáa policzona ze wzglĊdu na brak danych wyjĞciowych z
tego okresu.
Tabela 2. Zmiany wielkoĞci standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich w róĪnych regionach Polski
Table 2. Changes in standard gross margins in different regions of Poland
Lp FSS

Nazwa dziaáalnoĞci

Pomorze i
Mazury (A)

Wielkopolska i
ĝląsk (B)

Mazowsze i
Podlasie (C)

Maáopolska i
Pogórze (D)

„2002” „2004” „2002” „2004” „2002” „2004” „2002” „2004”
1 D14A

Warzywa, truskawki w uprawie
polowej (w páodozmianie z
uprawami rolnymi)

100,0

97,5

100,0

106,2

100,0

99,6

100,0

108,8

2 D14B

Warzywa, truskawki w uprawie
polowej - ogrody towarowe (w
páodozmianie z uprawami
ogrodniczymi)

104,5

99,5

92,9

107,6

88,7

101,5

90,0

110,4

3

D15

Warzywa, truskawki pod
osáonami

106,2

96,9

100,5

96,5

114,7

109,5

105,4

101,7

4

D16

Kwiaty i roĞliny ozdobne w
uprawie polowej

126,1

105,4

126,1

105,4

126,1

105,4

126,1

105,4

5

D17

Kwiaty i roĞliny ozdobne pod
osáonami

162,2

115,5

162,2

115,5

162,2

115,5

162,2

115,5

6

D19

Uprawy nasienne i sadzonki

86,3

142,3

182,7

73,7

103,4

140,4

153,1

90,1

7

D24

Chmiel

97,8

-

97,8

-

97,8

-

97,8

-

8

D34

Zioáa i roĞliny przyprawowe

97,5

178,8

93,8

105,3

130,9

116,3

99,7

281,4

9

G01

Plantacje drzew i krzewów
owocowych - ogóáem

99,8

89,7

85,0

114,4

114,2

87,0

98,8

117,8

10

G05

Szkóáki

109,7

102,5

100,0

107,7

100,0

107,2

122,6

107,6

11

G06

Inne uprawy trwaáe

100,0

115,5

100,0

114,6

100,0

111,1

100,0

117,8

12

G07

Uprawy trwaáe pod osáonami

135,4

-

135,4

0,0

135,4

-

135,4

-

13

I02

Grzyby

82,5

134,3

82,5

134,3

82,5

134,3

82,5

134,3

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych Polski FADN.

Ponadto przy wyznaczaniu najbardziej prawdopodobnych kierunków rozwoju
dziaáalnoĞci ogrodniczej w Polsce skoncentrowano siĊ przede wszystkim na tych rodzajach
produkcji, w których SGM w kaĪdym z analizowanych okresów w stosunku do
poprzedniego rosáa. SytuacjĊ taką odnotowano w skali caáego kraju jedynie przy produkcji
kwiatów i roĞlin ozdobnych w uprawie polowej (D16) i pod osáonami (D17), a takĪe przy
tak zwanych innych uprawach trwaáych (z wyáączeniem plantacji drzew i krzewów
owocowych oraz szkóáek; do grupy tej naleĪą równieĪ uprawy trwaáe pod osáonami, przy
których, mimo przyrostów procentowych, analiza nie moĪe byü zadowalająca ze wzglĊdu
na brak kompletnych danych). Obliczenia zmian SGM zmieniają w zasadniczy sposób
wczeĞniej sformuáowaną, a obowiązującą przez lata, w oparciu o dane GUS, wiedzĊ na
temat wiodących kierunków produkcji ogrodniczej w Polsce. W oparciu o informacje
pochodzące z FADN, z punktu widzenia przedmiotowego (gáównie wielkoĞci, ale równieĪ i
wartoĞci produkcji), w caáej Polsce najbardziej dynamicznie miĊdzy 1999 a 2005 rokiem
rozwijaáy siĊ zatem wcale nie uprawy sadownicze i warzywnictwo polowe, ale produkcja
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kwiatów i roĞlin ozdobnych, a takĪe produkcja z innych niĪ plantacje drzew owocowych
upraw trwaáych (w Polsce są to np. chmielniki i winnice).
Pozostaáe rodzaje dziaáalnoĞci ogrodniczej, dla których odnotowano coroczne
przyrosty wielkoĞci SGM wykazywaáy koncentracjĊ lokalną. I tak, plantacje warzyw i
truskawek w uprawie polowej(w páodozmianie z uprawami rolnymi) rozwijaáy siĊ przede
wszystkim w Wielkopolsce i na ĝląsku, a takĪe w Maáopolsce i na Pogórzu. Pod osáonami
warzywa i truskawki uprawiane byáy z rosnącym zaangaĪowaniem jedynie na Mazowszu i
Podlasiu, a takĪe w Maáopolsce i na Pogórzu. Dynamiczny rozwój plantacji zióá i roĞlin
przyprawowych odnotowano przede wszystkim na Mazowszu i Podlasiu. Mazowsze i
Podlasie to takĪe region rozwijających siĊ upraw nasiennych i sadzonek. Z kolei w
Maáopolsce i na Pogórzu, oprócz juĪ wymienionych, dynamicznie wzrastaáa liczba i
wielkoĞü szkóáek. Niemalejącym zainteresowaniem produkcja szkóákarska cieszyáa siĊ
równieĪ na przestrzeni analizowanego okresu na Pomorzu i Mazurach.
Pozostaáe rodzaje dziaáalnoĞci charakteryzowaáy siĊ duĪą fluktuacją wysokoĞci
osiąganych standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich co mogáo byü spowodowane
wycofywaniem siĊ producentów z okreĞlonych rodzajów upraw albo dopiero ich
rozwijaniem.

Podsumowanie
Warunkiem poprawnego wyznaczenia kierunków rozwoju jakiejkolwiek dziaáalnoĞci
gospodarczej jest wáaĞciwe zastosowanie odpowiednio dobranych kryteriów. W inny
sposób bowiem rozwijają siĊ dziaáalnoĞci rolnicze, w tym ogrodnicze, w odmienny
dziaáalnoĞci wchodzące w skáad pozostaáych sektorów gospodarki.
Ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü danych statystycznych produkcja ogrodnicza najbardziej
znana i najczĊĞciej analizowana bywa w czĊĞci dotyczącej produkcji owoców i warzyw.
Ogrodnictwo polskie sáynie przede wszystkim z produkcji sadowniczej (gáównie jabáek), a
jest znaczącym eksporterem koncentratu soku jabákowego. Pozostaáe owoce w postaci
ĞwieĪej trafiają gáównie na rynki lokalne, natomiast na miĊdzynarodowe wysyáane zostają
w postaci mroĪonek. WĞród warzyw mamy znaczącą pozycjĊ jako producenci kapusty,
marchwi jadalnej, cebuli i warzyw tak zwanych pozostaáych, które jednak najczĊĞciej
opuszczają nasz kraj w postaci przetworzonej. Wydawaáoby siĊ zatem, Īe dziaáalnoĞci te
powinny byü wiodące wĞród licznych innych rodzajów produkcji ogrodniczej w Polsce.
Przeprowadzone jednak analizy wielkoĞci i zmian standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich
dla poszczególnych, wyodrĊbnionych w Polskim FADN, a zgodnych z metodyką
stosowaną w UE, ogrodniczych typów produkcyjnych wykazują co innego.
W artykule wykazano, Īe najbardziej dynamicznie na terenie caáej Polski na
przestrzeni lat 1999-2005 rozwijaáa siĊ uprawa polowa i pod osáonami kwiatów ciĊtych i
roĞlin ozdobnych (wedáug GUS udziaá procentowy tych rodzajów produkcji oscylowaá w
áącznym eksporcie produktów roĞlinnych do 2008 roku zaledwie w okolicy 5%), a takĪe
upraw trwaáych innych niĪ sady owocowe. Poza tym, zróĪnicowane regionalnie, rozwijają
siĊ uprawy warzyw i truskawek pod osáonami, hodowla nasion i sadzonek, a takĪe szkóáek.
Pozostaáe rodzaje upraw ogrodniczych wykazywaáy duĪą zmiennoĞü w wielkoĞciach
osiąganych standardowych nadwyĪek bezpoĞrednich, co skáania do skrupulatnego
analizowania tego zjawiska w przyszáoĞci. Warto równieĪ podnieĞü kwestiĊ koniecznoĞci
wáączenia tych typów produkcji do bazy zbieranych i opracowywanych danych
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statystycznych tak, aby FADN, który publikuje obliczenia wáasne na podstawie zebranych
danych z ogromnym opóĨnieniem, nie uniemoĪliwiaá uzyskania nie tylko peániejszych, ale i
aktualnych informacji o sytuacji caáego sektora ogrodniczego, a nie tylko jego wycinka.
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