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Synopsis. Celem pracy jest określenie zmian udziału odmian krajowych i zagranicznych w rynku kwalifi kowanych 
nasion zbóż w Polsce. Analizą objęto lata 2006-2011 i wykorzystano rekomendacje zawarte w listach zalecanych 
odmian do uprawy dla województw. Stwierdzono, że udział krajowych odmian zbóż zmniejszył się w latach 2006-2011 
z 80 do 62%, co oznacza zmniejszenie sprzedaży o około 26 tys. ton rocznie i zmniejszenie wpływów z opłat 
licencyjnych o ok. 2,4 mln zł rocznie. Najsilniejszy spadek udziału odmian polskich hodowców miał miejsce w 
takich gatunkach, jak pszenica ozima, jęczmień ozimy i żyto. Odmiany zagraniczne pochodziły głównie z hodowli 
niemieckich, a ich największy udział obserwowano w zachodnich i południowozachodnich regionach Polski. W 
województwach wschodnich i centralnych dominowały odmiany polskie.

Wstęp
Funkcjonowanie hodowli roślin zależy od możliwości uzyskiwania przychodów związanych z wyko-

rzystaniem odmian w produkcji rolniczej. Silna konkurencja odmian zagranicznych może spowodować 
znaczące ograniczenie dochodów krajowych hodowców. Od 2004 r. w Polsce rozpoczęto publikowanie 
List Zalecanych Odmian (LZO), które zawierają spis odmian polecanych do uprawy na terenie danego 
województwa. Podstawą do umieszczenia odmiany na liście jest przeprowadzenie kilkuletnich doświad-
czeń z daną odmianą w danym województwie [Lista zalecanych…2004]. Rekomendacje te są zaleceniem 
wynikającym z badań i nie są wiążące dla producentów w zakresie wyboru odmiany do produkcji. 

W poszczególnych regionach (województwach) zestawy zalecanych odmian różnią się. Ważnym z 
punktu widzenia hodowców zagadnieniem jest to, aby ich odmiany były konkurencyjne, czyli w ogólnej 
ocenie w badaniach uzyskiwały na tyle wysokie oceny, żeby mogły być zalecone do uprawy. Im więcej 
odmian danej fi rmy hodowlanej będzie zalecanych do uprawy w możliwie wielu województwach, tym 
większe szanse na wzrost sprzedaży, a więc wpływów z opłat licencyjnych. Na listach wojewódzkich 
znajdowało się od 40 do 60% występujących w rejestrze odmian [Wicki 2008], występują też odmiany 
z katalogu wspólnotowego (CCA)1.

Można wskazywać na zależności między rekomendacją odmiany do uprawy a wielkością popytu. Dla 
list opublikowanych dla pszenicy ozimej występowała silna zależność między zaleceniami do produkcji 
a rzeczywistym popytem na nasiona określonych odmian (współczynnik determinacji wynosił 81%). Dla 
innych gatunków zależności były słabsze, chociaż statystycznie istotne [Wicki 2008]. Oznacza to, że 
zalecenia odmian do uprawy wpływają na popyt na materiał kwalifi kowany tych odmian.

Rekomendacja odmian do uprawy jest realizowana w wielu krajach i może być, tak jak w Polsce, pro-
wadzona w powiązaniu z urzędową oceną odmian. Znaczącą rolę odgrywają także organizacje producen-
tów [Braun-Młodecka 2004, Sepstrup 2004, Lorgeou 2004]. W Polsce koordynacją badań porejestrowych 
i tworzenia list odmian zajmuje się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). 
1 Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species  katalog zawierający odmiany hodowców z Unii 

Europejskiej ujęte w rejestrach krajowych. Odmiany z tego katalogu mogą być uprawiane we wszystkich krajach UE 
bez dodatkowych rejestracji.
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Dopasowanie odmian do warunków produkcji w danym regionie może być czynnikiem decydującym 
o zwiększeniu stopnia wykorzystania ich potencjału plonowania, który w 2008 r. w Polsce średnio dla 
zbóż wynosił zaledwie 42,5% [Wicki 2010a], a wpływ wprowadzania nowych odmian do produkcji na 
wzrost produkcyjności nie przekraczał 10% [Wicki 2010b]. W poprawnej technologii produkcji jednym 
z ważniejszych elementów jest dobór odmiany do uprawy, biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania 
klimatyczne, jak też jakość gleb [Gołębiewska, Grontkowska 1997, Harasim 2008].

Cel i metodyka badań
Celem artykułu było określenie zmian udziału krajowych odmian zbóż w zaleceniach odmianowych w 

Polsce i potencjalnego wpływu tych zaleceń na strukturę popytu. Osiągnięcie celu było możliwe w wyniku 
realizacji następujących zadań: 1) określenie liczebności odmian krajowych i zagranicznych na listach 
zalecanych odmian dla zbóż według województw, 2) oszacowanie struktury popytu na kwalifi kowany 
materiał siewny zbóż odmian krajowych i zagranicznych na podstawie zużycia nasion kwalifi kowanych 
według województw,  3) ustalenie zmian w strukturze potencjalnego popytu na materiał kwalifi kowany 
w kolejnych latach.

W badaniach wykorzystano dane z list zalecanych odmian dla województw publikowanych przez 
COBORU, a także dane statystyczne dotyczące zużycia kwalifi kowanego materiału siewnego zbóż według 
województw z Głównego Urzędu Statystycznego. Analizą objęto lata 2006-2011. W analizie uwzględniono 
podstawowe gatunki zbóż bez kukurydzy. Dla lat 2010 i 2011 wykorzystano dane o zestawach odmian z 
List Zalecanych Odmian, lecz dla ilości sprzedaży kwalifi kowanego materiału siewnego informacje nie 
były jeszcze dostępne. Dla tych lat przyjęto więc ilość sprzedawanego ziarna kwalifi kowanego za okres 
2009/2010. Wykorzystano także informacje pochodzące z literatury przedmiotu badań.

W procesie oszacowania potencjalnego udziału odmian w rynku w pierwszym etapie dla każdego roku 
określono liczbę odmian (nij) według gatunków (j) zalecanych do uprawy w danym (i) województwie 
oraz wielkość sprzedaży nasion danego gatunku w województwie (qij). Założono, że potencjalne zużycie 
nasion kwalifi kowanych każdej odmiany jest jednakowe i wynosi qij/nij. Następnie określono łączną ilość 
nasion odmian krajowych i zagranicznych w danym gatunku (q.j) oraz udział odmian zagranicznych we-
dług gatunków. Udział odmian krajowych i zagranicznych w podaży nasion kwalifi kowanych ustalono w 
każdym gatunku i województwie jako proporcjonalny do struktury odmian na liście zalecanych odmian. 
Określono też wielkości udziałów dla zbóż ogółem na poziomie kraju. 

Mimo krótkiego, 6-letniego szeregu czasowego, w ocenie dynamiki i kierunku zmian udziału od mian 
krajowych wykorzystano metodę regresji prostej. Oszacowania funkcji dokonano w wykorzystaniem 
zwykłej MNK. Średnioroczną zmianę udziału ustalono na podstawie danych krańcowych z lat 2006-
2011 z wykorzystaniem formuły (ln(Yn/Y0))/n, dla danych z roku 0 – 2006 i roku n – 2011. Obliczenia 
wykonano z wykorzystaniem programu MS Excel oraz Statistica 9.

Wyniki badań

Listy Zalecanych Odmian dla poszczególnych województw i gatunków są publikowane od 2004 r. 
Początkowo publikowano listy tylko w niektórych województwach i dla wybranych gatunków, ale od 
2007 r. ogłaszane są zalecenia w stosunku do wszystkich gatunków zbóż uprawianych w danym woje-
wództwie. W 2007 r. opublikowano 95, a w 2011 r. 112 list (maksymalnie może być ich 128), Najmniej 
rekomendacji przedstawiono dla mało rozpowszechnionych w produkcji zbóż: jęczmienia ozimego i 
pszenżyta jarego (tab. 1). Zużycie kwalifi kowanego materiału siewnego zbóż zmieniało się w kolejnych 
latach i wynosiło od 138 tys. pod zbiory w 2006 r. do 147 tys. t pod zbiory 2010 r. Największy udział w 
sprzedaży w 2009/2010 r. miało ziarno kwalifi kowane pszenicy ozimej (36%), jarej (10%), pszenżyta 
ozimego (17%) i jęczmienia jarego (16%). Łącznie sprzedaż nasion kwalifi kowanych pszenic stanowiła 
prawie połowę ogólnej podaży (rys. 1). Na obliczony udział odmian krajowych i zagranicznych największy 
wpływ ma struktura list zalecanych odmian dla gatunków o wysokim udziale w strukturze podaży ogółem.

Liczba odmian zagranicznych na listach zalecanych odmian była różna w zależności od roku i gatunku. 
W 2006 r. 73% wskazań odmian na listach dotyczyło odmian polskich hodowców. W kolejnych latach 
następowało zmniejszanie udziału odmian krajowego pochodzenia. W 2009 r. było to już 60%, a w 2010 r. 
55%. Na listach na 2011 r. 60% stanowią odmiany polskie. Najwięcej odmian zagranicznych znajdowało 
się na listach dla jęczmienia ozimego. Średnio w latach 2006-2011 aż 87% odmian było pochodzenia 
zagranicznego. W przypadku pszenicy ozimej było to 23%, dla pszenicy jarej 40% dla jęczmienia jarego 
60%. Wysoki był także udział odmian zagranicznych dla żyta – aż 41%. Wynikało to z umieszczania na 
listach wielu odmian hybrydowych, które w większości należały do hodowców niemieckich. Ogółem aż 
31% odmian wpisanych na wojewódzkich LZO dla zbóż w 2011 r. należało do hodowców niemieckich. 
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Udział odmian należących do hodow-
ców z innych krajów nie przekraczał 
2% dla pojedynczego kraju pochodze-
nia. Wynika z tego, że głównie bliskość 
geografi czna rynków, jak też zbliżony 
klimat pozwalają hodowcom zagra-
nicznym oferować odmiany przydatne 
do produkcji w warunkach Polski.

Dalsze rozważania dotyczyć będą 
udziału odmian polskich i zagranicz-
nych obliczonego z uwzględnieniem 
obserwowanej wielkości i struktury 
sprzedaży nasion kwalifikowanych 
według województw oraz struktu-
ry pochodzenia odmian na listach 
wojewódzkich. Obliczony dla zbóż 
podstawowych ogółem udział odmian 
krajowych zmniejszał się w kolejnych 
latach (rys. 2). W okresie 2006-2011 
nastąpiło zmniejszenie udziału odmian 
krajowych w zaleceniach o 18 p.p., z 80 
do 62%. Średnioroczne tempo spadku 
wynosiło aż 5,2%. Biorąc pod uwagę 
rozmiary polskiego rynku nasion zbóż, polscy hodowcy utracili możliwość uzyskiwania dochodów związa-
nych ze sprzedażą około 26 tys. ziarna kwalifi kowanego. Zakładając stawki opłaty licencyjnej na poziomie 
9 zł/dt [Wykaz Odmian… 2010] oznacza to zmniejszenie możliwych do uzyskania opłat licencyjnych od 
sprzedaży materiału siewnego o 2,33 mln zł w skali roku. Wartość ta nie obejmuje ewentualnych kwot opłat 
możliwych od uzyskania od rozmnożeń własnych. Spadek udziału krajowych odmian zbóż w zaleceniach o 
1 p.p. oznacza zmniejszenie wpływów z opłat na rzecz hodowców o ok. 130 tys. zł rocznie.

Średni udział odmian zagranicznych wynikał z ich dominacji w jednych gatunkach, przy małym 
znaczeniu w innych. Najwyższy udział odmian zagranicznych, powyżej 50% w 2011 r., obserwowano 
dla takich gatunków jak: jęczmień ozimy, jęczmień jary, ale także żyto (rys. 3). W każdym z gatunków 
zbóż, oprócz pszenżyta, widoczny był wzrastający udział odmian zagranicznych. Najszybszy spadek 
znaczenia hodowli krajowej obserwowano w odniesieniu do jęczmienia ozimego i  pszenicy ozimej, 
odpowiednio o 30 i 8,3% średniorocznie. O ile w odniesieniu do jęczmienia ozimego spadek udziału o 
1 p.p. oznacza zmniejszenie sprzedaży nasion odmian należących do hodowców krajowych o 54 tony, 
to w przypadku pszenicy ozimej jest to już 540 ton rocznie.

Tabela 1. Liczba list zalecanych odmian dla województw ogłoszona w latach 2006-2011 
Table 1. Number of lists of recommended varieties on province level in 2006-2011
Gatunek/Species Liczba opublikowanych list zalecanych odmian w latach/

Number of published lists of recommended varieties in the year
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pszenica ozima/winter wheat 16 16 16 16 16 16
Pszenica jara/spring wheat 14 16 16 16 16 16
Żyto ozime/winter rye 7 10 13 13 14 15
Jęczmień ozimy/winter barley 4 8 9 9 12 12
Jęczmień jary/spring barley 13 15 15 15 16 16
Owies/oat 9 14 14 14 14 15
Pszenżyto ozime/winter triticale 13 14 15 15 15 15
Pszenżyto jare/spring triticale 1 2 4 4 5 7
Liczba list razem/total 77 95 102 102 108 112
Odsetek maksymalnej liczby list [%]/Share of 
the maximum available number of lists [%] 60 74 80 80 84 88 

Źródło: opracowanie własne na podstawie list publikowanych przez COBORU [ww  w.coboru.pl] 
Source: own study based on variety recommended lists published by COBORU [www.coboru.pl]

Rysunek 1. Struktura sprzedaży kwalifi kowanego materiału siewnego 
zbóż w sezonie 2009/2010 (łączna ilość sprzedana 146,8 tys. t)
Figure 1. Structure of sales of certifi ed seed of cereals for the 
2009/2010 season (total quantity sold 146.8 thousand ton)
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Source: own study based on CSO of Poland data
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Rysunek 3. Udział odmian krajowych w zaleceniach odmianowych dla zbóż według gatunków (obliczono na 
podstawie struktury sprzedaży według województw i według gatunków)
Figure 3. The share of domestic varieties of cereals in the variety recommendations by species (calculated on the 
basis of sales structure by province and by species)
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy statystycznej dotyczącej zmian udziału odmian krajowych w 
zaleceniach odmianowych według gatunków. Mimo krótkiego okresu można stwierdzić, że istotny statystycz-
nie spadek udziału odmian krajowych w zaleceniach odmianowych miał miejsce w odniesieniu do takich 
gatunków, jak: pszenica ozima, żyto ozime i owies. Także dla zbóż ogółem uzyskano statystycznie istotną 
zależność pokazująca spadek udziału krajowych odmian zbóż. Dla pozostałych gatunków, zmniejszenie to nie 
było istotne statystycznie. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że rola krajowej hodowli roślin w zakresie 
dostarczania odmian zbóż dla rolnictwa maleje. W niektórych gatunkach udział hodowców krajowych już nie 
przekraczał 50% (np. jęczmień ozimy i jary), a w pozostałych następuje szybkie wypieranie odmian krajo-
wych przez te o proweniencji zagranicznej. Nie wydaje się, jak na razie, zagrożona pozycja krajowej hodowli 
w odniesieniu do pszenżyta, gdzie odmiany polskie mają prawie 100% udział w zaleceniach do produkcji.

Udział odmian krajowych w zaleceniach był różny w poszczególnych województwach. Dla 2011 r. 
wynosił on poniżej 50% w trzech województwach, a w następnych czterech nie przekraczał znacząco 60% 
(rys. 4a). Województwa te charakteryzują się większą niż przeciętnie wielkością gospodarstw rolniczych 
i są położone w zachodniej części Polski. W województwach wschodnich, południowo-wschodnich oraz 
centralnych udział odmian polskich był przeważający. Może to oznaczać, że dla warunków klimatycznych 
występujących w tych częściach Polski lepiej przystosowane są odmiany krajowe, a w województwach o 
podobnych klimacie do występującego we wschodnich częściach Niemiec sprawdzają się także odmiany 
zagraniczne. Znaczenie może też mieć podobna intensywność produkcji. 

Na rysunku  4b przedstawiono zmianę udziału odmian polskich według województw łącznie w latach 2007-
2011. W dziewięciu województwach ich udział obniżył się o więcej niż o 20 p.p., a w trzech przekraczał 30 p.p. 
Widoczne jest, że w regionach zachodnich i południowo-zachodnich presja odmian zagranicznych jest silniejsza. 

Zmniejszający się udział odmian krajowych w zaleceniach uprawowych, szczególnie w gatunkach, 
w których popyt na nasiona kwalifi kowane jest relatywnie duży może wpływać na możliwość fi nanso-
wania prac hodowlanych w polskich przedsiębiorstwach hodowli roślin. Utrzymanie udziału na rynku, 

Rysunek 2. Udział odmian krajowych w 
z a l e c e n i a c h  o d m i a n o w y c h  d l a  z b óż 
podstawowych ogółem (obliczono na podstawie 
struktury sprzedaży według województw i 
według gatunków)
Figure 2. The total share of domestic varieties 
in the variety recommendations for basic cereals 
(calculated on the basis of sales structure by 
province and by species)
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Tabela 2. Wyniki analizy regresji dla udziału odmian krajowych w zaleceniach odmianowych w latach 2006-2011
Table 2. Results of regression analysis for the share of domestic varieties in the varietal recommendations in 
2006-2011
Gatunek/Species Parametry modelu regresyjnego (y=b0+b1x) dla udziału odmian 

krajowych w zaleceniach odmianowych i wybrane statystyki dotyczące 
uzyskanych modeli/The parameters of the regression model (y = b0 + b1x) 

for the share of the domestic varieties in variety recommendations and 
selected statistics for models obtained

stała (b0)/
constant (b0)

współczynnik kierunkowy 
(b1)/coeffi cient (b1)

R2 temp. p-value

Zboża ogółem/Cereals total 0,84 -0,039* 94,4% -8,20 0,0012
Pszenica ozima/Winter wheat 1,01 -0,075* 86,1% -4,98 0,0076
Pszenica jara/Spring wheat 0,66 -0,014 19,8% -1,86 0,3772
Żyto ozime/Winter rye 0,74 -0,043* 89,3% -5,78 0,0045
Jęczmień ozimy/Winter barley 0,41 -0,067 46,4% -1,86 0,1360
Jęczmień jary/Spring barley 0,41 -0,004 17,4% -0,92 0,4110
Owies/Oat 0,99 -0,024* 85,5% -4,78 0,0082
Pszenżyto ozime/Winter triticale 1,02 -0,009 50,2% -2,01 0,1150

* parametr istotny statystycznie przy poziomie 0,05/denotes parameter stastistically signifi cant at level 0,05
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 4. Zmiany udziału krajowych odmian zbóż w rekomendacjach według województw
Figure 4. Changes in the share of domestic varieties of cereals in variety recommendations by provinces
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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obok koncentracji w hodowli roślin, jest ważne dla dalszego funkcjonowania polskiej hodowli roślin 
[Wicki 2005, 2009]. Koszty wytworzenie odmian sięgają czasami 15-25% obrotu, więc sprawa uzyski-
wania dochodów z opłat licencyjnych jest bardzo istotna, a hodowcy poszukują możliwości ich pod-
wyższenia [Duczmal 2010]. Część hodowców oferuje swe odmiany za granicą i czerpie z tego tytułu 
znaczne dochody [Andrzejczak, Helta 2010].
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Podsumowanie
W Polsce funkcjonuje system oceny odmian w poszczególnych regionach i ich rekomendowania do 

uprawy. Od 2004 r. publikowane są listy zalecanych odmian dla województw, a od 2006 r. listy te są 
dostępne dla większości województw i gatunków. Ustalone na podstawie rekomendacji odmianowych 
znaczenie krajowych i zagranicznych odmian zbóż zmieniało się. W latach 2006-2011 udział odmian 
krajowych w zaleceniach zmniejszył się z 82 do 60%. Najsilniejsza presja odmian zagranicznych obser-
wowana była w gatunkach o dość dużym znaczeniu dla rynku nasion, tj. pszenicy ozimej i żyta, a dla 
takich gatunków jak jęczmień ozimy i jary oraz pszenica jara już wcześniej odmiany zagraniczne uzy-
skały dominujące znaczenie na rynku. Polskie odmiany przeważają w odniesieniu do pszenżyta i owsa. 
Większość zagranicznych odmian zbóż rekomendowanych w Polsce pochodzi z hodowli niemieckich 
(77%), a największe znaczenie odmiany zagraniczne mają w zachodniej części Polski, co wynika zapewne 
z podobieństwa warunków klimatycznych, jak też i struktur rolnictwa. Odmiany polskie przeważają w 
zaleceniach dla centralnych, wschodnich i południowo-wschodnich części Polski. 

Zmniejszające się znaczenie polskich odmian zbóż w zaleceniach uprawowych może mieć duży 
wpływ na dochody krajowych fi rm hodowlanych i przyszły zakres prac hodowlanych. Zmniejszenie 
udziału polskich odmian zbóż w rynku o 1 p.p. oznacza zmniejszenie wpływów dla hodowców o około 
130 tys. zł rocznie przy obecnym poziomie popytu na nasiona. Obserwowany od 2006 r. spadek udziału 
oznacza utratę przynajmniej 2,4 mln zł dochodów rocznie. Kwota ta nie obejmuje wpływów z opłat od 
rozmnożeń własnych.

Zmniejszające się znaczenie odmian krajowych w rynku kwalifi kowanego ziarna zbóż pokazuje 
jak silna staje się tu konkurencja zagraniczna. Polska hodowla ma wciąż duże osiągnięcia pozwalające 
oferować odmiany dopasowane do warunków klimatycznych i dobrze plonujące. Zagrożeniem staje 
się jednak sytuacja, w której coraz silniejsza presja hodowców zagranicznych spowoduje, iż dochody 
krajowych hodowli zmniejszą się na tyle, że zagrażać to będzie zakresowi prowadzonych prac. Może 
hodowcy muszą intensywniej poszukiwać źródeł dochodów przez oferowanie swoich odmian zagranicą. 
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Summary
The aim of this study was to determine changes in share of domestic and foreign varieties of cereals in the Polish 

market of certifi ed seeds of cereals. The analysis covered the period 2006-2011. The data from Central Statistical 
Offi ce and yearly published recommended varieties lists for the regions were used in this research. It was assumed 
that share of domestic varieties of cereals decreased by 18 percentage points in the period 2006-2011, what means 
sales reduction by the 26 thousand tones and breeders income decrease by 2,4 mln zloty. The strongest decrease in 
share of Polish varieties took place in such species as winter wheat, winter barley and rye. Foreign varieties dominate 
in west and south-west regions of Poland. Domestic varieties were dominant in the eastern and central regions.
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