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Abstract. Celem badań było określenieczynników decydującycho regionalnym zróżnicowaniuprodukcji
zbóżjakościowychw Polsce. Uwzględniono podział kraju na 5 grup województw (skupień) zróżnicowanych
pod wzgiędem siĘ ekonomicznej gospodarstw.Analizę oparto na danych statystycznych za|ata20|0-20|1.
Wskazano główne różnice pomiędzy grupami województw (skupieniami) orazichprzycTyny. Stwierdzono,
że o możliwościachprodukcji zbóżjakościowych w głównym stopniu decyduje wielkośćgospodarstw i
ich siła ekonomiczna. Korzystniejsze warunki do produkcji zbóż jakościowych występują w zachodniej i
północnejPolsce.

Wstęp
Kięrunki użytkowania zbózwyznaczaję wielkośći strukturękrajowego zapotrzebowania na
ziamo zbóz, decyduj4c o poządanęjjego jakościjako surowca. Przy konsumpryjnym wykorzystaniu pszenicy istotnę cechęj est duŻazautartaśóglutenu i j ego j akość,żyta- skrobi, j ęczmienia
browamego -matazawartość białka i duzaza:wartość
ękstraktu.W przypadku wykorzystywania
zbóŻ na pasze istotną cechą jest duzy plon ziama o dużej zawartościbiałka. Przetwórcy zbóż'
stawiaj4corazWiszę wymaganiaproducentomziarna,co do odmian i parametrówjakościowych
z:nma. Z jednej strony konieczne jest dostosowanie produkcji do warunków klimatyczno-glebowych [Grabiński 1999,Kopiński, Krasowicz 2010, Krasowicz i in. 2009] (właściwa
rejonizacja
uprawy)' z drugiej zaś- uwzględnianię uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych [Krasowicz,
Kopiński 2006].
Cęięm badań było określeniewpływu czynników decydującycho regionalnym zróżnicowaniu
prodŃcji zbóżjakościowychw Polscę.
Materiał i metodyka badań
Produkcję zbóżjakościowych oceniono w sposób pośredni'analizując udział w strukturze zasiewów i plony pszenicy, Ątai jęczmienia,tj. głównychzbóztowarowych, których określonaczęść
stanowi surowiec dla przemysłuprzetwórczego. Materiał źródł'owystanowiĘ dane statysfyczne
GUS za lata2010.2011, zestawione według województw oraz wyniki badań agrotechnicznych
ILNG-PIB w Puławach, dotycz4ce zasobnościw składniki pokarmowe i odczynu gleb.
W sposób subiektywny wybrano 27 zmiernych, które poddano analizię statystycznej' Zapomocąana|izy skupieńmetodąWard'a wyodrębniono grupywojewództw TóŻnicowane ze względu
na produkcję zbóż jakościowych. Przyjęto, że siłaękonomiczna gospodarstw stanowi kryterium
decydujące o możiiwościachwiększej koncentracji w regionie gospodarstw specjalizujących się
w produkcji zbóż jakościowych.Wybrane wskaźniki stanowĘ podstawę charakterystyki porówtawczej uwanrnkowań produkcji zbóż,jakościowychw skupieniach na tle kraju.
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Z analizy wynikało, Że najwyższązmiennościąwyróżniał'się udział gospodarstw o pon.ierzchnipowyżej 50 ha i wielkośćskupu zbóż (wyrazona w kg/traUR). W najmniejszym stopniu
lrs zróżnicowany był udział'zbóż,w stnrkturze zasiewów oraz wskaźnik waloryzacji rolniczej
przestrzeniprodukcyjnej (tab. 1).
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Z porównania danych zamięszczonych w tabęLi2 wynika, żewojewództwa
w skupieniu A (dolnośląskie,opolskie)
oraz E (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) w okresie
'2010.20|I charakteryzowały się wyższymi plonami zbóż, ogótem i wyższymi
średnimi plonami analizowanych gatunków, a takżę wyzszq towarowością
produkcji, ocenianą za pośrednictwem
skupu zbóż w kg na l ha UR. Skupienie
D (łódzkie,mazowięckie i podlaskie) wy.
róznia się najni żsrym udziałem gatunków
intensywnych, tj. pszenicy i jęczmienia,
a wyŻsrym udziałem zyta w strukturze
zasiewów (tab. 2)' Widoczne róŻnice
pomiędzy skupieniami były pochodną
Rysunek l. Grupy województw zróżnicowanepod uwarunkowańorganizacyjno.ekonomiczwzględemprodukcjizbóż jakościowychna podstawie nych (tab.3)'
analizskupień
Figure 1. Regions with different of quality cereals
maczęnia uwarunkowań piy,oan,czyća,
p;:*:it:r,?:,!?^u.?::^:{,^ter analysis
mierzonych w sposób iynietyczny, za
zrooto: oDllczenla wlasne
pomocą wskazrrika waloryzacji rolniczej
Source:ownstudy
przestrzeniprodukcyjnej.Istotnemaczęnie
ruałwyższy p'o|om kultu{y rolnej gceniany zapomocąudziału gleb bardzo kwaśnychi kwaśnych
oraz odsetkagleb o bardzo niskiej i niskiej zawartościP i K. Istofnennczęniemiała iównież *ń.u
intensywnośćgospodarowania, któĘ uproszczoną miar4 jest anĘcieNPK w kglha UR.
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Tabela 3. Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne produkcjizbóżjakościowych w skupieniach (średnie
zlat2010-f011)
Table 3. Organisational and economical conditions of qualit.v cereals production in clusters (averagesfor
vears 2010-2011)
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Zdecydowanie największe zn aczetienaIeĄjednakprzypisać warunkom organizacyjnym. Skupieprodukcji zbóż,iwyŻsrym udziałęm,gatunków
niaA, E i B wyrózniające się wysok4 towarowością
jakościowych''charakteryzująsię większą przeciętnąpowierzchnią gospodarstwa,a co się z tym
wiąże,więlszą skalą produkcji. Czynnikiem sprzyjajqcym wdrażaniu postępu technologicznego na
obszarze obu tych regionów jest większa liczba gospodarstw o powieruchni powyżej 50 ha. Sprzyja to
wdrazaniu nowych technologii [Grabinski 1999],opartychna wykorzystaniu sprzętuspecjalistycmego
oraz wydajnych maszyn i narzędzi, pozwalajęcych na terminowe i precyzyjne wykonywanie zabiegów
i cz1mnościwspółrworzących agrotechnikę. Konsekwencją zdecydowanie nDszego zatudnienia w
rolnictwie w skupieniu A i E, jest lepsze uzbrojenie techniczne, a takze jak moźna sądzić, wższy
poziom wiedzy fachowej rolników prow adzących specjalistycaną uprawę zbóz.
Gospodarstwa specjalizującesię w towarowejprodukcji zbóŻ,zlokalizowane w tych regionach,
w1posa'żonesątaŁiew urządzeniado prawidłowegoprzechowywaniaziama, gwarantująceutrzy.
manie dobĘ jakościsurowca częściejniz przeciętne gospodarstwo w kraju. Region B wyróżnia
sięnajwyższąobsadątrzodychlewnej iznacznaczęśćprodukcjizbózjestprzeznaczonanapaszę.
Jednak region ten ma również znacznąpozrycjęw produkcji zbóżjakościowych.
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Czynniki,

Przeprowadzona analiza ma charaktęr uproszczony' nie uwzględnia bowiem zróznicowania
struktury wykorzystania pozyskiwanego ztama. Ilustruje ona jednak wyruźny wptyw siły ekonomicznej gospodarstw na możliwośćprodukcji zbóż jakościowych. Możliwości te są jednak
wykorzystywane Ęlko w określonymstopniu. Zdecydowanie większe szanse ich wykorzystania
występują w zachodniej i północnej Polsce.
Zróżnychbadań wynika [oleksiak 20i2, Krasowicz, Kopiński 2006), że gospodarstwa duże
ponoszą większe nakładynazakup nasion, nawozów mineralnych i środkówochrony roślin.Stosujątecbnologie o niskich nakładachpracy ludzkiej. Wzrost skali produkcji wymusza stosowanie
technologii o wy żnzejintęnsywnościprodukcji'
Wyniki z przeprowadzonej analizy czynników determinującychnóŻnicowanie produkcjizbóż'
jakościowychbyły zbiezne z wynikami badań innych autorów [Jaśkiewicz2003' Krasowicz,Kopiński 2006, Sułek2006] i świadczyĘ o silniejszym wpĘwie strukrury agramej nii oddztaĘwanta
warunków przyrodniczych (glebowych i klimatycznych) na wielkośćprodukcji i skupu zbói,w
fym równiez jakościowych. Korzystniejsze warunki do produkcji zbóż jakościowych (pszenicy,
Ętai jęczmienia) występuję w zachodniej Polsce. Gospodarstwa większe obszarowo położonew
zachodniej i północnej częścikraju, są w stanie zapewnić dostawę do zakładów przebltórczych,
większych partii, jednorodnegojakościowoSurowca'W ka;Żdymzregionów występowąĘ obszary
(subregiony) lub grupy gospodarstw, mające szczegó|ne predyspozycje do produkcjizbóŻ jakościowych.Pracam.in. Krasowicza i Kopińskiego [2006]uwzgiędniająróżne grupyuwarunkowań,
w Ęm również, oryanizacyjno-ękonomiczne, charakteryzującesię rosnącą siłąoddziaływania.
Produkcja zbóż jakościowych wymaga duzego zasobu wiedzy fachowej, ułatwiajęcejpodejmowanię decyzji w zakręsie sterowania produkcji fGrabiński 1999].
Podsumowanie
Badania potwierdziĘ wptyw strŃtury agramej na wielkośćprodukcji i skupu zbói.Wptyw
ten był silniejszy niż, oddziaływanie warunków przyrodniczych (glebowych i klimaĘcznych)
uwzględnionych wę wskaźnikuwaloryzacji rolniczej przestrzeni wedługIIING.PIB. Korzystniejsze warunki do produkcji zbóżjakościowych (pszenicy ijęczmienia) zapewniaj qcewyzszeplony,
lepszęjakośćziama, a zwłaszczawiększ4 jednorodnośócech jakościowychsurowca występują
w zachodniejczęściPolski.
Gospodarsfwa położonew zachodniej i północnej Polsce mają większe predyspozycje do towarowej produkcji zbóz, co w dużym stopniu utozsamiać moinazmożliwościarni pozyskiwania
ziama o wymaganych przez przemysł i przetwórstwo parametrachjakościorryych.W każdym z
regionów występująobszary (subregiony)majęcepredyspozycje do produkcji zbóżjakościowych.
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Summary
The aim of the paper is comparision of quality cereals production in different regions of Poland. Five
rcgions of the country dffired of economical power offarms were taken into consideration. Analysis based
on statistical datafromyears 20I0-20IL Main differences and their causes among regions were defned.
It was confirmed that on cereals quality production possibilities infiuence largeness of farms and their
economical power. More favourable conditions for quality cereals production appeared in west and north
regions of Poland. ,
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