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Rolnictwo podmiejskie kształtowane jest w znacznej mierze przez 

duże zapotrzebowanie na produkty żywnościowe w mieście, w takim 

sensie, że w stosunkowo bliskim sąsiedztwie dużych skupisk ludności 

nierolniczej lokalizowana jest najczęściej produkcja artykułów żywnoś- 

ciowych nie znoszących długiego i dalekiego transportu *). Często więc 

jedną z bardzo charakterystycznych cech rolnictwa w strefach podmiej- 

skich jest duży udział ogrodnictwa tak w powierzchni użytków rolnych 

jak i w produkcji rolniczej, Cecha ta jest również bardzo charaktery- 

styczna dla rolnictwa strefy podmiejskiej Warszawy. | 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przestrzenna analiza pro- 

dukcji warzywniczej rolnictwa nieuspołecznionego na obszarach położo- 

nych w granicach administracyjnych województwa stołecznego warszaw- 

skiego. 

Podstawą pracy są publikowane materiały statystyczne **) oraz mate- 

riały opracowane w drodze zlecenia przez WUS, dotyczące struktury 

i wielkości produkcji warzyw w sektorze nieuspołecznionym w jednost- 

kach wagowych (q) i wartościowych (w cenach porównywalnych) w ukła- 

dzie gmin w 1977 r. | 

-_ Warzywnictwo podwarszawskie ma duże znaczenie ogólnokrajowe. 

Obok rynku warszawskiego, gdzie znajduje zbyt większość warzyw pzro- 

*) Bardzo dobrze rozwinięty transport żależność tę znacznie rozluźnia powodu- 

jąc, że produkty te produkowane są tam, gdzie są po temu najkorzystniejsze wa- 

runki naturalne. Można np. z dużym uproszczeniem przyjąć, że dzięki bardzo 

dobrze zorganizowanemu transportowi strefą warzywniczą Nowego Yorku jest Flo- 

ryda a sadowinczą Kalifornia. - 
**) Wyniki spisu rolniczego 1977, w zakresie użytkowania gruntów, powierzchni 

zasiewów oraz zwierząt gospodarczych, WUS w m. st. Warszawie, Warszawa 1977 r.; 

'Rocznik Statystyczny 'woj. stołecznego warszawskiego 1978; Plony i zbiory głów- 

nych ziemiopłodów. rolnych i ogrodniczych w 1977 r, WUS w m. st. Warszawie, 

Warszawa 1978. a : i
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Rys. 1. Podział administracyjny woj. stołecznego warszawskiego 

dukowanych na badanym obszarze, producenci woj. stołecznego warszaw- 

skiego sprzedają swoje produkty również do innych części w kraju, 

zwłaszcza na GOP i w trójmieście. Część prdukcji wysyłana jest również 

na eksport, w tym zwłaszcza cebula. 

W badanym okresie woj. stołeczne warszawskie zajmowało w swych 
granicach zaledwie 1Vo powierzchni rolniczej kraju, dostarczając aż 8,3% 
krajowej produkcji warzyw. 

Powierzchnia zasiewów warzyw na badanym obszarze wzrastała dość 

systematycznie wraz z rozwojem tzw. rolniczej strefy podmiejskiej War- 

szawy *) osiągając stopniowo 15,1 tys. ha w 1970 r. i 15,6 tys. ha 

w 1975 r., a następnie zaznaczył się jej wyraźny spadek do 14,6 tys. ha 
w 1976 r. i 13,5 tys. ha w 1977 r. oraz ponowny wzrost powierzchni do 

_*) Rolnicza strefa podmiejska Warszawy przekracza swym zasięgiem w kilku 
rejonach granice administracyjne woj. st. warszawskiego, zwłaszcza w przypadku 
sadownictwa i rejonów produkcji owoców jagodowych (por. N. Krusze 1958, W. Ga- 
domski 1968, B. Gałczyńska R. Kulikowski 1978). |
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15,2 tys. ha w 1981 r. Spadek ten powodowany byt w znacznym stopniu 

rozwojem aglomeracji warszawskiej, zwłaszcza w kierunku zachodnim, 

gdzie znaczne obszary intensywnej polowej uprawy warzyw zajmowane 
były przez budownictwo, przemysł i komunikację *). Należy sądzić, że 

wprowadzona w życie ustawa przyczyniła się do zahamowania rozwoju 

osadnictwa i przejmowania na inne cele dobrze zagospodarowanych obsza- 

rów ogrodniczych położonych przy zachodnich granicach miasta. 
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Rys. 2. Udział warzyw gruntowych w powierzchni zasiewów ogółem w % (rol- 
nictwo nieuspołecznione, 1977 r.) 

*) Według S. Misztala blisko 3/4 całego zatrudnienia w przemyśle w strefie 
podmiejskiej Warszawy (bez zatrudnionych w Warszawie) zlokalizowane jest po jej 
zachodniej stronie a połowa skupia się w trójkącie Ursus—Grodzisk Maz.—Błonie, 
na terenach najurodzajniejszych gleb (por. S. Misztal, 1978, s. 16—17).
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W znakomitej większości warzywa w wo}. riclecznym warszawskim 

produkowane są przez rolnictwo indywidualne (97,2% powierzchni upra- 

wy warzyw gruntowych i 99,4% ich produkcji należało do tego sektora 
rolnictwa). Zaledwie 2,4% powierzchni zasiewów warzyw gruntowych by- 

ło w tym czasie we władaniu gospodarstw państwowych, a tylko 0,4% 
w spółdzielniach produkcyjnych. 

Największym udziałem warzyw w powierzchni zasiewów (powyżej 

40%) charakteryzowały się zachodnie dzielnice miasta Warszawy (Wola 

i Ochota) oraz gmina Ożarów Mazowiecki. Duży udział (20—40%) miał 
miejsce w pozostałych dzielnicach Warszawy (rys. 2) (poza Żoliborzem) 

oraz w kilku innych gminach położonych w sąsiedztwie Warszawy od za- 
chodu. Są to tereny w znacznej mierze pokrywające się z występowa- 

niem bardzo dobrych gleb (czarnych ziem) ciągnących się od Warszawy 

przez Błonie po Sochaczew. 

Poza wyżej wymienionym obszarem uprawy warzywnicze zajmują 

znaczne powierzchnie w okolicach Zakroczymia i Nowego Dworu Mazo- 

wieckiego. Znaczne udziały w powierzchni zasiewów zajmują też warzy- 

wa w granicach administracyjnych większości miast województwa sto- 

łecznego warszawskiego (Ożarów Mazowiecki 59,7%, Zakroczym 50,5%, 

Piastów 44,9% i inne). 

Pomimo tego, że aglomeracja warszawską nie należy do tych, które 

charakteryzuje najwyższy stopień zanieczyszczenia środowiska, to fakt, 

że znaczna część warzyw polowych uprawiana jest w bezpośrednim są- 
siedztwie tras nasilonego ruchu samochodowego (Warszawa—Błonie—So- 

chaczew; Warszawa—Pruszków; Warszawa—Piaseczno) sprawia, że wa- 

rzywa tam uprawiane zanieczyszczone są spalinami i zawierają szkodliwe 

dla zdrowia domieszki metali ciężkich. 

W strukturze zasiewów warzyw gruntowych dużymi udziałami cha- 

rakteryzują -się: kapusta (18,3%), cebula (17,2%) i marchew (16,2%). 
Znaczne udziały zajmują też: ogórki (9,2%), buraki ćwikłowe (7,2%), pie- 
truszka (6,5%) i kalafiory — mniejsze selery, pory i inne. — 

Poważnym uzupełnieniem produkcji warzyw polowych jest produk- 

cja warzyw pod osłonami. Na terenie woi. st. warszawskiego w 1977 r. 

było 1532,9 tys. m2 powierzchni szklarni (w tym: 1454,4 tys. m2 szklarni 

ogrzewanych) z czego prawie 70% to szklarnie będące własnością rolni- 

ków indywidualnych. Największe obiekty państwowe to Kombinaty Gos- 

podarstw Ogrodniczych w Mysiadle (36 ha powierzchni pod szkłem) 

i Wieliszewie. Szklarnie będące we władaniu gospodarstw indywidual- 

nych koncentrują się głównie w północnej części województwa (rys. 3) 

wzdłuż szosy z Warszawy do Jabłonnej i Legionowa oraz na rolniczych 

terenach południowych dzielnic Warszawy — wzdłuż szosy do Piasecz- 
*
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na. Trzeci rejon szklarniowy, dynamicznie rozwijający się w ostatnich 

latach, położony jest na zachód od Warszawy wzdłuż szosy do Pruszkowa. 
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Rys. 3. Powierzchnia szklarni w m? na 100 ha użytków rolnych (rolnictwo nie- 
uspołecznione, 1977 r.); a — zjawisko nie występuje, b — brak danych 

W woj. st. warszawskim przypada 656 m? powierzchni szklarni na 

100 ha użytków rolnych. Zdecydowanie największa koncentracja szklarni 

występuje w gminie Jabłonna (11,8 tys. m2 na 100 ha użytków rolnych). 

Inspekty zajmują na badanym obszarze 775,6 tys. m? powierzchni 
i w 85% są własnością gospodarstw indywidualnych. Podobnie jak w przy- 

padku szklarni, największą koncentracją inspektów charakteryzują się
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gospodarstwa indywidualne gminy Jabłonna (8,2 tys. m? powierzchni 

okien inspektowych na 100 ha użytków rolnych) — (rys. 4). 
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Rys. 4. Powierzchnia skrzyn inspektowych w m? na 100 ha użytków rolnych (rol- 

nictwo nieuspołecznione, 1977); a — zjawisko nie występuje, b — brak 

danych | 

- Powierzchnia tuneli foliowych wzrastała w ostatnich latach systema- 

tycznie i w 1977 r. wynosiła ńa badanym terenie 453,7 tys. m*. Pozosta- 

wały one również w znakomitej większości we władaniu gospodarstw 

indywidualnych (81,3%), a ich przestrzenne rozmieszczenie w tym sek- 

torze rolnictwa ilustruje rysunek 0. 

Zbiory warzyw gruntowych w badanym roku w woj. st. warszawskim
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Rys. 5. Powierzchnia tuneli followych w m? na 100 ha uzytkow rolnych (rolnictwo 

nieuspołecznione, 1977 r.); a — zjawisko nie występuje, b — brak danych 

  

      Z   

wynosiły 319,6 tys. ton (8,3% zbiorów krajowych) stanowiac 16,9% pro- 
dukcji globalnej rolnictwa a łącznie z warzywami szklarniowymi (3,8%) 

warzywa stanowiły 20,7% produkcji globalnej rolnictwa na badanym 
obszarze i aż 30,1% produkcji roślinnej. 

W strukturze wagowej produkowanych warzyw przeważała na tere- 

nie woj. stołecznego kapusta (27,3%), znacznym udziałem charakteryzo- 
wały się marchew (18,3%), cebula (16%), kalafiory (10,4%) i buraki ćwi- 

kłowe (8,1%). Porównanie tych danych ze strukturą zbiorów warzyw 
w kraju wskazuje na znacznie mniejszą dominację kapusty (38,2% dla 
Polski) i mniejszy udział buraków ćwikłowych i ogórków, a większe niż 

przeciętne dla kraju udziały marchwi, cebuli i kalafiorów. 

6 — Postępy Nauk Roln. 4/86
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W strukturze wartościowej wyprodukowanych warzyw w woj. st. war- 

szawskim zdecydowanie przeważała cebula (24,3%), dużymi zaś udziałami 

charakteryzowały się kapusta (14,3%), marchew (11,5%) i pietruszka 
(10,7%), znacznymi: kalafiory (8,8%), ogórki (7,8%), pomidory (5,9%), se- 

lery (5,7%) i pory (2,9%). Pozostałe warzywa (głównie rzodkiewka, sała- 
ta, koperek, cykoria i brukselka) stanowiły łącznie 3,2% ogólnej wartości 
produkowanych na badanym terenie warzyw. 

Przestrzenne rozmieszczenie produkcji warzyw gruntowych w rol- 

nictwie nieuspołecznionym (posiadającym 97,2% powierzchni warzyw 

w województwie) ilustruje rysunek 6. 
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Rys. 6. Produkcja globalna warzyw gruntowych w tys. zł na ha użytków rolnych 

(rolnictwo nieuspołecznione, 1977 r.); a — brak danych
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Najwyższą wartością produkcji warzyw gruntowych (w złotych *) na 

1 ha użytków rolnych) charakteryzowała się gmina Ożarów Mazowiecki 

(67,5 tys. zł), bardzo wysoką gminy: Michałowice (24,7 tys. zł) i Błonie 

(23,6 tys. zł) leżące w pasie bardzo dobrych gleb ciągnących się na zachód 

od Warszawy, oraz na obszarze urodzajnych gleb gminy Zakroczym 

(25,7 tys. zł). Stosunkowo dużą produkcją warzyw gruntowych na 1 ha 
użytków rolnych (10—20 tys. zł) charakteryzowały się również Warsza- 

wa, a zwłaszcza tereny Woli, Ochoty i Mokotowa oraz gminy Stare Ba- 

bice i Raszyn. 

Małą produkcją warzyw polowych (0,5—1 tys. zł) notowano w gmi- 

nach, charakteryzujących się występowaniem w dużych ilościach słabych 

piaszczystych gleb, na wschód i pómoc od Warszawy, a także na terenie 

Puszczy Kampinowskiej. 
Warzywa szklarniowe stanowiły w badanym roku 5,6% produkcji roś- 

linnej i 18,5% ogólnej wartości warzyw produkowanych w woj. st. war- 

szawskim. 
Produkcja warzyw szklarniowych w rolnictwie nieuspołecznionym 

mierzona wartością (w zł) na 1 ha użytków rolnych (rys. 7) koncentro- 

wała się w dwóch gminach, sąsiadujących od północy z Warszawą (Nie- 
poręt 22,7 tys. zł; Jabłonna 14,8 tys. zł**) charakteryzujących się wy- 

stępowaniem bardzo przeciętnych a nawet słabych gleb, ale posiadają- 

cych jednocześnie bardzo dogodne połączenia drogowe i kolejowe z War- 
szawą. Stosunkowo duże wartości osiągnęła produkcja warzyw szklar- 

niowych w badanym roku także w samym mieście Warszawie (6,9 tys. 

71/1 Ва użytków rolnych) oraz w gminach sąsiadujących z Warszawą od 
zachodu (Michałowice 6,2 tys. zł; Ożarów 3 tys. zł). 

Niską produkcją warzyw szklarniowych (poniżej 250 zł/l ha użyt- 

ków rolnych) charakteryzowały się gminy położone na północnym za- 

chodzie, północy i wschodzie województwa. Powodem tego wydaje się 

być peryferyjność położenia w stosunki do m. st. Warszawy, gorsze wa- 

runki glebowe oraz brak tradycji w uprawie warzyw. 

Kapusta gruntowa zajmująca w badanym województwie 2,5 tys. ha 

to przede wszystkim biała kapusta późna (66,4% powierzchni uprawy ka- 
pusty ogółem) i wczesna (18,5%) oraz zajmujące już mniejsze powierzch- 

nie: kapusta czerwona (7,7%) i kapusta włoska (7,4%). 

Plony kapusty wynosiły na badanym obszarze 329 q/ha a zbiory ogó- 

łem 87 tys. ton. W sumie zbiory kapusty w 1977 r. w woj. stołecznym 

warszawskim, w porównaniu ze zbiorami z innych lat, należały do du- 

żych, niemniej nadmierna ilość opadów w ciągu tego roku powodowała, 

*) w cenach porównywalnych. 
**) W ostatnich latach produkcja warzyw pod szkłem, w gminie Jabłonna za- 

nikła prawie zupełnie i została zastąpiona produkcją kwiatów ciętych.
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Rys. 7. Produkcja globalna warzyw szklarniowych w tys. zł na 1 ha użytków rol- 

nych (rolnictwo nieuspołecznione, 1977 r.); a — brak danych 

że główki kapusty były popękane i znaczna jej ilość źle zniosła prze- 

chowanie w okresie zimowym. 

"Przestrzenne rozmieszczenie produkcji kapusty, mierzone wielkością 

jej produkcji w q/ha użytków rolnych, w rolnictwie nieuspołecznionym 

w woj. st. warszawskim ilustruje rys. 8. 

Produkcja tego warzywa koncentrowała się na terenach dobrych gleb 

położonych na zachód od Warszawy (gminy: Raszyn 2396 kg, Michałowice 

2367 kg, Ożarów Mazowiecki 2037 kg/l ha użytków rolnych). Wy- 

soką produkcją kapusty na jednostkę powierzchni rolniczej (1000—2000
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Rys. 8. Produkcja globalna kapusty w kg na ha użytków rolnych (rolnictwo nie- 
uspołecznione, 1977); a — brak danych 

kg) charakteryzowała się również Warszawa i kilka gmin sąsiadujących 
z Warszawą od południa. 

Niską produkcją kapusty (poniżej 50 kg) charakteryzowały się tereny 
województwa stołecznego bardziej oddalone od Warszawy, zwłaszcza na 
północy i zachodzie a także tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
Warszawy od wschodu, ale charakteryzujące się występowaniem w znacz- 
nej przewadze słabych gleb. | 

Drugie miejsce pod względem powierzchni zasiewów warzyw w woj. 
stołecznym zajmowała cebula (2,3 tys. ha). Pomimo dość wysokich jej 
plonów (228 q z 1 ha) i zbiorów (51,4 tys. ton) jakość cebuli była w ba-
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danym roku nie najwyższa. Część pól cebuli porażona była mącznikiem 

rzekomym, a zebrane główki pomimo znacznej wielkości miały luźne 

łuski co powodowało w konsekwencji znaczne straty tego warzywa 

w okresie zimy. 

Cebulę charakteryzowała bardzo silna koncentracja produkcji (rys. 9). 

Największą produkcję tego warzywa na jednostkę powierzchni rolniczej 

w gospodarstwach indywidualnych województwa notowano w gminach 
położonych na dobrych glebach na zachód od Warszawy (Ożarów 3867 

kg/1 ha użytków rolnych, Błonie 2323 kg) i na terenie gminy Zakroczym 

(2709 kg). 
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Rys. 9. Produkcja globalna cebuli w kg na 1 ha uzytkéw rolnych (rolnictwo nie- 

uspołecznione, 1977); a — brak danych .
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Nieco większa produkcja cebuli miała też miejsce w tym roku i w in- 

nych gminach położnych w strefie czarnych ziem (gminy: Michałowice 

371 kg, Brwinów 339 kg, Stare Babice 297 kg). 

Na pozostałych obszarach województwa, a zwłaszcza na terenach po- 
łożonych na północ i wschód od Warszawy produkcja cebuli na 1 ha 
użytków rolnych była bardzo mała (np. gminy: Czosnów 2 kg, Skrzeszew 

2 kg, Pomiechówek 3 kg, Tułowice 4 kg). 

| Uprawa marchwi miała miejsce w badanym województwie na po- 

wierzchni około 2,2 tys. ha, a jej zbiory, dzięki wysokim plonom (269 q/ha) 
były również duże — 58,7 tys. ton i ustępowały pod względem wagi jedy- 

nie zbiorom kapusty. 

Produkcja marchwi jadalnej w rolnictwie nieuspołecznionym (rys. 10) 
koncentrowała się podobnie jak produkcja cebuli w gminach sąsiadują- 
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Rys. 10. Produkcja globalna marchwi gruntowej w kg na ha użytków rolnych; 

a — brak danych
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cych z Warszawą od zachodu (Ożarów Mazowiecki 2641 kg na 1 ha użyt- 
ków rolnych, Stare Babice 1640 kg, Michałowice 1601 kg, Raszyn 1319 kg). 
Zmaczne ilości marchwi (500—1000 kg) produkowano też w dalszych 
dwóch gminach (Błonie, Brwinów) leżących w znacznej części w pasie 
czarnych ziem, a także w Warszawie oraz w gminach Nadarzyn i Kon- 
stancin Jeziorna, sąsiadujących z Warszawą od południa. 

Rok 1977 był wyjątkowo niekorzystny dla zbiorów pomidorów, głów- 
nie ze względu na wystąpienie przygruntowych przymrozków na przeło- 
mie maja i czerwca, które zniszczyły część rozsad i powierzchnia ich 
uprawy (1,38 tys. ha) zmniejszyła się w stosunku do uprzednio planowa- 
nej. Plony pomidorów ze względu na dużą ilość opadów w okresie dojrze- 
wania, powodujących masowe wystąpienie zarazy ziemniaczanej, były 
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Rys. 11. Produkcja globalna pomidorów w kg na ha użyktów rolnych (rolnictwo 

nieuspołecznione, 1977); a — brak danych
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również niskie (83 q/ha) co dało w efekcie znacznie niższe niż zazwyczaj 

zbiory wynoszące 11,1 tys. ton. 
Produkcja pomidorów (rys. 11) miała w tym roku miejsce głównie na 

terenach rolniczych Warszawy (232 kg/1 ha użytków rolnych) oraz w gmi- 
nach: Tarczyn (132 kg), Michałowice (116 kg), Łomianki (112 kg). Pro- 
dukcja znaczniejszych ilości pomidorów (50—100 kg/1 ha użytków rol- 
nych) miała miejsce również w kilku innych gminach położonych na 
zachód i pómocny-wschód od Warszawy. 

Przestrzenne rozmieszczenie produkcji pomidorów (por. rys. 11) na- 
wiązuje z jednej strony do dużego rynku zbytu jakim jest Warszawa 
a z drugiej do rozmieszczenia zakładów przetwórstwa owocowo-warzyw- 
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Rys. 12. Produkcja globalna ogórków gruntowych w kg na ha użytków rolnych 

(rolnictwo nieuspołecznione, 1977); a — brak danych
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nego (np. gminy: Tarczyn — przetwórstwo na miejscu, Zakroczym, Po- 

miechówek — przetwórstwo w Płońsku). 

Wspomniane przygruntowe przymrozki, występujące na przełomie 
maja i czerwca wyrządziły również znaczne szkody na polach ogórków 

(1,2 tys. ha), których plony jednakże nie były najgorsze (143 q/ha) i wa- 
rzyw tych zebrano w tym roku w województwie stołecznym 17,5 tys. ton. 

Produkcja ogórków gruntowych w rolnictwie nieuspołecznionym 

(rys. 12) koncentrowała się na terenie gminy Zakroczym (1010 kg/1 ha 

użytków rolnych). Znacznie mniejsze już ich ilości na jednostkę po- 

wierzchni użytkowanej rolniczo, uzyskiwano w tym roku na terenach 

rolniczych Warszawy (419 kg), oraz gmin: Ożarów Mazowiecki (179 kg), 

Raszyn (125 kg) i Btonie (103 kg). 
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Rys. 13. Produkcja buraków ćwikłowych w kg na 1 ha użytków rolnych (rolnictwo 

nieuspołecznione, 1977); a — brak danych
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Niską produkcją ogórków (poniżej 20 kg) charakteryzowały się liczne 
gminy północno-zachodniej, północnej i wschodniej części województwa. 

Uprawa buraków ćwikłowych zajmowała na badanym obszarze po- 
wierzchnię 958 ha, z których przy plonach wynoszących 270 q/1 ha ze- 
brano około 26 tys. ton tych warzyw. Zdecydowanie największą pro- 
dukcją buraków ćwikłowych na 1 ha użytków rolnych (rys. 13) charak- ' 
teryzowała się w tym roku gmina Raszyn (3560 kg). Znaczne ilości tego 
warzywa (500—1000 kg) zbierano również w kilku innych gminach są- 
siadujących z Warszawą od zachodu. 

Najmniej tych warzyw produkowano natomiast w licznych gminach 
w północnej i w południowej części województwa. 

Uprawa pietruszki zajmowała w woj. stołecznym warszawskim 872 ha. 
Jej produkcja podobnie jak w przypadku innych warzyw miała miejsce 
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Rys. 14. Produkcja pietruszki w kg na ha użytków rolnych (rolnictwo nieuspotecz- 

nione, 1977); a — brak danych
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w zdecydowanej większości w gospodarstwach nieuspołecznionych i kon- 
centrowała się zdecydowanie w gminie Ożarów Mazowiecki (1097 kg/1 ha 
użytków rolnych). Dość wysoki poziom produkcji tego warzywa (250— 
500 kg) miał też miejsce w kilku gminach, charakteryzujących się wy- 

stępowaniem dobrych gleb, położonych na zachód od Warszawy (por. 
rys. 14). Na pozostałych terenach badanego województwa, położonych 

zwłaszcza wokół jego granic produkcja tego warzywa nie odgrywała 

najistotniejszej roli i wynosiła często poniżej 5 kg/1 ha użytków rolnych. 

Bardzo silną koncentracją charakteryzowała się również produkcja 

selerów (rys. 15). Zbiory tego warzywa były najwyższe w gminie Ożarów 

Mazowiecki (710 kg/1 ha użytków rolnych). Większe ilości tego warzywa 
(100—200 kg) produkowano również w kilku innych gminach leżących na 

zachód od Warszawy (gminy: Błonie, Stare Babice, Raszyn). 
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Rys. 15. Produkcja selerów w kg na 1 ha użytków rolnych (rolnictwo nieuspołecz- 

nione, 1977); a — brak danych
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Produkcja porów w kg na ha użytków rolnych w gospodarstwach 
indywidualnych woj. stołecznego warszawskiego była najwyższa w gmi- 
nie Ożarów Mazowiecki (206,5 kg) oraz na terenach rolniczych Warsza- 
wy (141,4 kg). Znaczne ilości tego warzywa produkowano również w gmi- 
nie Stare Babice (82 kg/1 ha użytków rolnych). Na pozostałych obsza- 
rach województwa produkcja tego warzywa nie odgrywała ważniejszej 
roli (rys. 16). 

Z innych warzyw dużą powierzchnię zajmowały па badanym obszarze 
kalafiory (1091 ha), których zbiory, dzięki wysokim plonom (średni plon 
305 q z 1 ha) osiągnęły ponad 33 tys. ton. Produkcja kalafiarów zdecy- 
dowanie koncentrowała się na obszarach dobrych gleb położonych w naj- 
bliższym sąsiedztwie Warszawy od strony zachodniej (gminy Ożarów 
Mazowiecki, Stare Babice i Michałowice — około 40% zbiorów). 
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Rys. 16. Produkcja porów w kg na 1 ha użytków rolnych ( rolnictwo nieuspołecz- 

nione, 1977); a — brak danych
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Pozostałe warzywa (rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, 

szczypiorek, koper itp.) nie zajmowały już znaczniejszych obszarów a ich 

produkcja miała miejsce głównie w pasie dobrych gleb leżących w za- 

chodniej części woj. stołecznego, a zwłaszcza w gminach leżących w bez- 

pośrednim sąsiedztwie Warszawy od zachodu. 
Warzywa produkowane w woj. stołecznym warszawskim w 63,4% sku- 

powane są przez Spółdzielnie Ogrodnicze. Na obszarach wysoko wyspe- 

cjalizowanych w produkcji warzywniczej, dzięki dobrze zorganizowanym 

i licznym punktom skupu prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze, 

warzywa w ponad 80%* skupowane są na miejscu, a ich bezpośrednia 

dostawa na rynek warszawski przez producentów jest stosunkowo nie- 

wielka. | 
Przedstawiony tu obraz zróżnicowania przestrzennego produkcji wa- 

rzywniczej w woj. stołecznym warszawskim wykazuje dość dużą stabil- 
ność pod względem charakteru tego zróżnicowania. Wcześniej prowa- 

dzone badania dotyczące warzywnictwa w strefie podmiejskiej Warszawy 

(N. Krusze 1958, W. Gadomski 1968) wykazują, że obecnie istniejące re- 

jony silnej koncentracji tej produkcji rozwinęły się na bazie wcześniej-| 

szych ośrodków, często zachowując nawet ich dawną specjalizację, 

a zwiększając głównie wielkość produkcji i jej zasięg terytorialny. 
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* Wielkość tę oszacowano na podstawie wywiadów prowadzonych w trakcie 

badań terenowych. |


