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Synopsis. Spo�ród biopaliw p³ynnych najbardziej praktyczne znaczenie ma produkcja biodiesla z olejów ro�lin-
nych. Unia Europejska wprowadza przepisy, które zobowi¹zuj¹ koncerny paliwowe do stosowania w benzynie i
oleju napêdowym domieszek biopaliw. W zwi¹zku z tym dynamicznie ro�nie popyt na olej rzepakowy. Aby
sprostaæ wyzwaniom rynku Polska podobnie jak inne kraje europejskie musi zwiêkszyæ (prawie dwukrotnie) area³
uprawy rzepaku. Badanie przeprowadzone w�ród producentów rzepaku w 500 gospodarstwach w 5 województwach
(kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) dowodz¹ wzrostu udzia³u rzepa-
ku w strukturze zasiewów z 23,8% (w 2007 roku) do 30,2% w 2010 roku.

Wstêp
W kontek�cie dynamicznie rosn¹cego zapotrzebowania na ziarno rzepakowe ze strony przemy-

s³u paliwowego, bêd¹cego wynikiem wprowadzenia w Unii Europejskiej przepisów, które zobowi¹-
zuj¹ koncerny paliwowe do stosowania w benzynie i oleju napêdowym domieszek biopaliw, pro-
blematyka skali i intensywno�ci uprawy tej ro�liny sta³a siê bardzo istotna dla Unii Europejskiej.

Polska, która jest trzecim producentem rzepaku w Europie, równie¿ ma potrzebê oszacowania
potencja³u produkcyjnego tej ro�liny. W zwi¹zku z powy¿szym przeprowadzono badania w�ród
piêciuset producentów rzepaku województw lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego,
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w celu okre�lenia ich planów co do zwiêkszenia area³u
uprawy rzepaku w najbli¿szych latach.

Warunki glebowe, klimatyczne i organizacyjne uprawy rzepaku
W polskich warunkach najwa¿niejszymi czynnikami ograniczaj¹cymi powierzchniê uprawy rze-

paku s¹ miêdzy innymi jako�æ gleby i niebezpieczeñstwo wymarzania. Tylko na glebach bardzo
dobrych i dobrych mo¿na uzyskaæ wzglêdnie du¿e i stabilne plony rzepaku. Instytut Uprawy i
Nawo¿enia Gleb w Pu³awach podaje, ¿e w Polsce jest w sumie ok. 7 mln ha takich gleb, czyli ok. 50%
ogó³u gruntów ornych (tab. 1).

Rzepak jest ro�lin¹ wra¿liw¹ na przebieg pogody w okresie zimy, a zw³aszcza na niskie temperatury,
szczególnie przy braku pokrywy �nie¿nej. W po³udniowo-zachodniej Polsce nale¿y siê liczyæ z wymarza-
niem rzepaku przeciêtnie co 18-20 lat, natomiast na terenach pó³nocno-wschodnich co 6-8 lat [Dzwonkow-
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ski i in. 2009]. Czynnik ten wyznacza zatem
obszary intensywnej uprawy rzepaku w Pol-
sce. Ograniczenie uprawy rzepaku zwi¹zane
s¹ równie¿ z niekorzystn¹ struktur¹ obsza-
row¹ polskiego rolnictwa. Ze wzglêdu na
wydajno�æ pracy nowoczesnego sprzêtu
oraz zagro¿enie szkodnikami, powierzchnia
pojedynczej plantacji powinna wynosiæ przy-
najmniej 1,5- 2 ha [Dzwonkowski i in. 2009].

Udzia³ rzepaku w strukturze zasiewów
gospodarstw ro�nie w miarê wzrostu po-
wierzchni gospodarstwa. Zale¿no�æ tê
ilustruje przedstawiono w tabeli 2.

Bior¹c pod uwagê jako�æ gleb i rejoni-
zacjê upraw (ze wzglêdu na obszary wyma-
rzania rzepaku), a tak¿e strukturê obszarow¹
gospodarstw, mo¿na przyj¹æ, ¿e potencjal-
ny area³ uprawy rzepaku w Polsce wynosi
ok. 1,0-1,2 mln ha [Dzwonkowski i in. 2009].

Uprawa rzepaku, ze wzglêdu na wy-
sokie wymagania nie tylko glebowe, ale
techniczno-organizacyjne, zajmuje siê nie-
wielka liczba gospodarstw (tab. 3).

Wed³ug spisu rolnego w 2002 roku, w
Polsce rzepak by³ uprawiany w ponad 42
tysi¹cach gospodarstw. Po akcesji, wraz ze
wzrostem op³acalno�ci jego produkcji, licz-
ba producentów rzepaku prawie siê podwo-
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Rysunek 1. Powierzchnia upra-
wy rzepaku i rzepiku w Polsce
w 2009 r.
�ród³o: jak w tab. 2.
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i³a. Upraw¹ rzepaku zaczê³y byæ zainteresowane rów-
nie¿ gospodarstwa ma³e, nawet kilku hektarowe, cze-
go konsekwencj¹  by³ blisko trzykrotny wzrost pro-
ducentów rzepaku w grupie obszarowej od 1 do 10
ha  i ponad pó³torakrotny w gospodarstwach o po-
wierzchni od 10 do 50 ha. Zwiêkszy³a siê te¿ liczba
producentów rzepaku posiadaj¹cych 50 i wiêcej hek-
tarów UR, ale w mniejszym stopniu ni¿ �ma³ych�
producentów.

W 2002 r. odsetek gospodarstw zajmuj¹cych
siê upraw¹ rzepaku wynosi³ 1,4%, w 2005 r. � 2%,
a w 2007 stanowi³ ju¿ 3%, a wiêc w ciagu 5 lat
zwiêkszy³ siê ponad dwukrotnie (tab. 4).

Jak wynika z danych tabeli 4, uprawa rzepaku
jest domen¹ du¿ych gospodarstw.

Uprawa rzepaku w Polsce � trendy
Polska jest trzecim (co do area³u) producentem rzepaku w Unii Europejskiej. Area³ uprawy rzepaku

ro�nie w Polsce wyra�nie od 2003 roku (rys. 2). Wp³ynê³y na to ceny rzepaku, które kszta³towa³y siê
na korzystnym poziomie w stosunku do cen zbó¿. Rekordowy pod tym wzglêdem by³ rok 2007 �
rzepak uprawia³o 3%  gospodarstw (tab. 4).

£¹czne zapotrzebowanie na olej rzepakowy zu¿ywany na cele spo¿ywcze i energetyczne
prognozowane do 2013 roku wymaga wzrostu produkcji rzepaku z ok. 1,5 w 2004 r. do 3,2 mln
t  w 2013 r.  (tab. 6). Osi¹gniêcie tak znacz¹cego wzrostu produkcji rzepaku, zw³aszcza w tak
krótkim czasie, bêdzie bardzo trudne. Rzepak jest bowiem ro�lin¹ o du¿ych wymaganiach
glebowych i klimatycznych, konkuruj¹c¹ o ziemiê z upraw¹ buraków, pszenicy i innych zbó¿ o
wysokiej wydajno�ci z jednostki po-
wierzchni (kukurydzy, jêczmienia). Dla-
tego przewiduje siê, ¿e zwiêkszenie are-
a³u uprawy rzepaku bêdzie nastêpowa³o
przede wszystkim kosztem zbó¿. Ozna-
cza to, ¿e w perspektywie do 2013 roku
trzeba wycofaæ z produkcji zbó¿ oko³o
300-350 ha.

Nie musi to jednak prowadziæ do spadku
produkcji zbó¿. Przy du¿ym udziale zbó¿ w
powierzchni zasiewów � ponad 73 % w 2007
roku [Rocznik Statystyczny...2008] wzrost
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1 Prawid³owe nawo¿enie, pe³na ochrona ro�lin, stosowanie kwalifikowanego materia³u siewnego itp.

Rysunek 2. Powierzchnia uprawy rzepaku
w Polsce
�ród³o: jak w tab. 2.
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area³u uprawy rzepaku poprawi gospodarkê p³o-
dozmianow¹ i tym samym przyczyni siê do bez-
nak³adowego wzrostu ich plonów [Rosiak 2008].
Ponadto istniej¹ du¿e mo¿liwo�ci wzrostu plo-
nów zbó¿ (i rzepaku) przez poprawê agrotechni-
ki1 oraz wzrost kwalifikacji i umiejêtno�ci zawo-
dowych rolników.

Bior¹c pod uwagê zró¿nicowane teryto-
rialnie  czynniki glebowo-klimatyczne, a tak-
¿e zró¿nicowan¹ terytorialnie strukturê
agrarn¹2  przewiduje siê, i¿ wzrost area³u upra-
wy rzepaku bêdzie wystêpowa³ g³ównie w
dotychczasowych rejonach produkcji, tj. w
województwach pó³nocno-zachodnich, za-
chodnich i po³udniowo-zachodnich. W woje-
wództwach po³udniowo-wschodnich (ma³o-
polskie, podkarpackie i �wiêtokrzyskie) mimo

korzystnych warunków przyrodniczych (bardzo dobre gleby i klimat), lecz z uwagi na rozdrobnion¹
strukturê agrarn¹, mo¿liwo�ci znacznego  zwiêkszenia powierzchni uprawy rzepaku s¹ ma³e. Ma³e
s¹ te¿ mo¿liwo�ci zwiêkszenia area³u uprawy w województwach pó³nocno-wschodnich i central-
nych (podlaskie, mazowieckie) z uwagi na wystêpuj¹ce tu du¿e ryzyko wymarzania rzepaku.

Perspektywy produkcji rzepaku � wyniki badañ
Badania ankietowe przeprowadzono wiosn¹ 2009 roku w 500 gospodarstwach (produkuj¹cych

rzepak) w piêciu województwach: kujawsko-pomorskim (K), lubuskim (L), pomorskim (P), wielko-
polskim (W) i zachodniopomorskim (Z). Analiza danych powy¿szej tabeli pozwala wnioskowaæ, ¿e
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2 Sprzyjaj¹cy uprawie du¿y udzia³ gospodarstw wielkoobszarowych w pó³nocno-zachodniej czê�ci kraju.

w miarê wzrostu powierzchni gospodarstw
we wszystkich ro�nie równie¿ udzia³ pro-
ducentów rzepaku. Powierzchniê uprawy rze-
paku w badanych gospodarstwach w po-
szczególnych województwach w latach 2007
i 2008 oraz ich plany na 2009 i 2010 zaprezen-
towano w tabelach 8 i 9.

Powierzchnia uprawy rzepaku, w bada-
nych gospodarstwach, zwiêksza siê corocz-
nie w ca³ym analizowanym okresie. Doty-
czy³o to zarówno zasiewów roku 2009 (w
stosunku do roku 2008), jak i planów na 2010
rok.
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Najwiêkszy wzrost powierzchni rolnicy planowali na 2009 rok (poza województwem wielko-
polskim). W 2010 roku zaplanowano wzrost area³u tylko o 4,2%, co mo¿e �wiadczyæ o powolnym
wyczerpywaniu siê potencja³u produkcji rzepaku w gospodarstwach specjalizuj¹cych siê w jego
produkcji. Dalsze wiêksze zmiany wymagaj¹ dodatkowych inwestycji (np. zakup ziemi, wymiana
sprzêtu rolniczego) oraz istotnych zmian w strukturze zasiewów.

Najwyra�niejszy wzrost area³u uprawy rzepaku planowali w³a�ciciele badanych gospodarstw
w 2009 roku w województwie zachodniopomorskim. Ten wynik znacz¹co odbiega³ od szacunków
GUS, który wzrost powierzchni uprawy rzepaku dla ca³ego województwa okre�li³ na 3,6%.

Oznacza to, ¿e uprawê rzepaku mog³y ograniczyæ gospodarstwa nie specjalizuj¹ce siê w tej
produkcji (mo¿e chodziæ i gospodarstwa < 10 ha, gdy¿ takie nie by³y objête badaniami).

W pozosta³ych badanych województwach ró¿nica miêdzy planami zasiewów na 2009 rok ankie-
towanych gospodarstw, a szacunkami GUS dla ka¿dego województwa oscyluje ok. 10%.

Podsumowanie
Poniewa¿ efektywna uprawa rzepaku warunkowana jest jako�ci¹ gleb, warunkami klimatyczny-

mi (czêstotliwo�æ wymarzania) i struktur¹ obszarow¹ gospodarstw, tylko ten ostatni warunek mo¿e
byæ zmieniany w miarê restrukturyzacji polskiego rolnictwa. Proces ten jest jednak powolny i
potrwa wiele lat.

Zwiêkszenie powierzchni uprawy rzepaku mo¿e  zaspokoiæ w ci¹gu kilku najbli¿szych lat rosn¹-
cy popyt przemys³u spo¿ywczego i paliwowego. Z badañ wynika, ¿e zaznaczy³ siê taki trend
(wzrost w 2009 r w stosunku do 2007 r., o 1,7%).

Zmiany te jednak nie s¹ tak wyra�ne jak w przypadku badanych gospodarstw, gdzie w tym
samym okresie area³ uprawy rzepaku wzrasta o 21,7%
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Summary
From among  liquid biofuels the most practical meaning has the production of biodiesel from vegetable oils.
The European Union has introduced regulations  that oblige  fuel  corporations  to  use admixture  of  biofuels

in petrol and diesel fuel oil.  This causes  dynamically increasing demand for the oilseed grain.
In order to meet the market demands, Poland similarly to  other European countries must increase ( almost

twice) the oilseed rape cultivation area.
The research conducted among the oilseed rape manufacturers on 500 farms in 5 voivodeships (Kuyavian-

Pomeranian, Lubusz, Pomeranian, Greater Poland, West Pomeranian) show the increase of the oilseed rape
share in the sowings structure from 23,8% (in 2007) to 30,2% in 2010.
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