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Wstęp 

Produkcja kwiaciarska to m.in. produkcja kwiatów pod osłonami i w grun
cie , reprodukcja materiału wyjściowego cebul kwiatowych oraz produkcja szkół
karskich roślin ozdobnych . Wszystkie te działy w dobie gospodarki centralnie ste
rowanej , szczególnie w latach 70. i w pierwszej połowic lat 80. , charakteryzowały 
się mniej lub hardziej dynamicznym rozwojem. Areał upraw materiału wyjściowe

go roślin cebulowych w 1985 roku os i ągn <1 ł poziom 640 ha [JAnLOŃSKA 2001aj, po
wierzchnia osłon z uprawami kwiatów ciętych i roślin doniczkowych wyniosła 
w 1988 roku 983 ha [JABł.OŃSKA 1995h], a materiał szkółkarski produkowany był 
na powierzchni około 2000 ha [CECOT, CZARNECKI 1999\. Ale już w tym okresie 
producenci zaczęli odczuwać skutki kryzysu ekonomiczno-politycznego, który 
nasilił się na przełomie lat 80. i 90. W efekcie urealnienia cen środków produkcji 
przy niewielkich zmianach cen produktów, rozpadu dotychczasowych struktur 
państwowych zajmujących się produkcj ą i zbytem, otwarcia granic i wzrostu 
importu, a t a kże ogólnego spadku popytu, wielu producentów zaczęło wycofywać 
się z produkcji [JABLOŃSKA , H ETMAN 1997]. Jednak regres w kwiaciarstwie nie 
trwał długo. Producenci zaczęli clof,Ć szybko dostosowywać s ię do nowych 
warunków gospodarki rynkowej i wykorzystywać ponowny wzrost indywidualnego 
i instytucjonalnego popytu na rośliny ozdobne. Celem niniejszej pracy jest prze
śledzenie zmian, jakie zachodziły w poszczególnych działach kwiaciarstwa w ostat
nim 15-lcciu , określenie jego obecnego poziomu oraz znaczenia jako gałęzi sekto
ra rolnego. 

Materiały i metody 

Sektor kwiaciarski w Polsce objt;ty jest bardzo ograniczoną informacją sta
tystyczm\. St,id te ż wit;kszość przeprowadzonych analiz oparta jest na wielkoś
ciach szacowanych przez autora i innych ekonomistów na podstawie badań, 
a zawartych w publikacjach naukowych i popularnonaukowych oraz opracowa
niach niepublikowanych. Oficjalne dane GUS umożliwiły jedynie analiz1, zmian 
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w areale upraw roślin ozdobnych pod osłonami. W pracy wykorzystano również 
wyniki Spisu Rolnego z 2002 roku, który po raz pierwszy dostarcza informacji na 
temat produkcji ozdobnego mateiiału szkółkarskiego oraz kwiatów w gruncie. Ze 
względu na bardzo wycinkowe dane, w analizach posłużono siG prostymi metoda
mi matematycznymi. 

Wyniki i dyskusja 

1. Produkcja roślin ozdobnych pod osłonami 

Początek lat 90. to gwałtowne załamanie się produkcji kwiaciarskiej pod 
osłonami. Areał upraw w latach 1989-1993 obniżył się aż o 354 ha do poziomu 
629 ha (tab. l). Ale już od 1993 roku obserwowano ponowny jego wzrost, choć 
dane GUS wskazują na dalszy spadek. Ten spadek nie odzwierciedla jednak rze
czywistości, a wynika ze zmiany metody szacowania (przejście w 1996 roku na 
tzw. śrcdnio-rocznq powierzchnię) oraz z nieprecyzyjnego dokonywania szacun
ków przez rzeczoznawców GUS. Choć wiciu małych producentów wycofywało się 
z produkcji, to jednocześnie silniejsi producenci inwestowali w nowe obiekty, 
które w przypadku tuneli foliowych miały najczęściej powierzchnię powyżej 

500 m2, zaś szklani od 2000 m2 do 0,5 ha. [JArlŁOŃSKA 1999a; F1wc1-1owsK1 2003 j. 
Tylko w roku 1998 sprowadzono do Polski 60 ha szklarni, częściowo z przezna
czeniem na uprawy roślin ozdobnych. Nowe obiekty rekompensowały z nadwyżką 
wypadające lilak gospodarstwa. Proces wznoszenia nowych obiektów spowolnił 
się w roku 2000 i 2001, co przy utrzymaniu się zjawiska wypadania małych gospo
darstw doprowadziło do nieznacznego spadku całkowitej powinzchni upraw 
w tym okresie. Od 2002 roku obserwuje się jej ponowny wzrost. Poza obiektami 
o średniej powierzchni budowane są nowoczesne szklarnie o areale nawet powy
żej 1 ha. Jak wynika ze Spisu Rolnego mamy dziś 356 gospodarstw posiadających 
więcej niż 0,7 ha osłon, w tym ponad 40 ze średnim areałem 2,3 ha, a 9 nawet ze 
średnic! powierzchnią 9,4 ha (JABWŃ~KA 2004a]. W dalszym cic\gu jednak nasza 
produkcja jest bardzo rozdrobniona. Srednia krajowa powierzchnia osłon z upra
wami kwiaciarskimi nie przekracza 300 1112. 

Obecnie, wg szacowanych danych GUS, areał pod osłonami z produkcją 
kwiaciarskc! wynosi 623 ha, choć w świetle Spisu Rolnego z 2002 roku jest on 
około 2,5 razy wyższy, bo na poziomie ponad 1417 ha. Jednak wieloletnie doś
wiadczenie wskazuje, że wyniki Spisu Rolnego są zawyżone. Budziły one również 
zastrzeżenia samego GUS, który pozostał przy dotychczasowej metodzie określa
nia powierzchni uprawy. Jak już wspomniano, wielkości ustalane q metodą rów
nież nic są w pełni wiarygodne i zdaniem specjalistów zaniżone. Dokonuj,Je wery
fikacji i przeszacowania tychże danych na areał zajęty pod uprawi; roślin ozdob
nych w okresie wiosennym, powinien on wynosić około 810-850 ha . 

Niezależnie jednak od skali błędu popełnianego przez GUS, niepodważal
ny jest fakt istotnego wzrostu produkcji roślin ozdobnych pod osłonami, pomimo 
sceptycyzmu specjalistów, co do szybkiego jej rozwoju w naszych warunkach kli
matycznych przy coraz szerszym otwarciu granic i bardzo rozdrobnionej struktu
rze obszarowej gospodarstw. Producenci odnaleźli się w nowej rzeczywistości, 
wykazali duże umiejętności dostosowywania się do zmieniających się preferencji 
konsumentów, potrafili wykorzystać nisze rynkowe i stawić czoła importowi. 
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Tabela 1; Table 1 

Powierzchnia pod celonami z uprawą roślin ozdobnych 
Arca under cover with ornamental plant cultivation 

Dane GUS Dane szacunkowe 1 

Main Statistical Office datc Estimated date 1 

ha index: 1989 = I 00 ha Index: 1998 = 100 

983 100 983 100 

629 64 629 64 

596 61 700 71 

544 55 710 72 

55'i 56 725 74 

,59 57 733 75 

5'i2 'i6 728 74 

540 55 718 73 

533 ( 1 417) 2 54 740 75 

623 63 810 82 

- w okresie wiosennym; spring sea~'on 
- Spis Rolny 2002; Agricultura: ccnsus 2002 

Najistotnicjsni zmian,), jaką odnotowano w uprawach kwiaciarskich pod 
osłonami, było przestawienie się części producentów z produkcji kwiatów ciętych 
na produkcję roślin doniczkowych. Proces ten rozpoczął się już pod koniec lat 
80., ale jego nasilenie przypada na pierwszą połowę lat 90. Kwiaciarze szybko 
zareagowali na rosm1cy popyt na tę grupę roślin, a także na wzrost Jplacalności 
ich produkcji [ GADOMSKA 1993] przy znacznym spadku opłacalności produkcji 
kwiatów ciętych [Kern 1993]. Już w 1992 roku rośliny doniczkowe zajmowały 20o/r 
areału kwiaciarskiego pod osłonami, podczas gdy do 1988 roku tylko 1()% 
[JABLOŃSKA I 995a]. Były to rośliny doniczkowe pokojowe, głównie ozdobne z liści, 
przy czym aż 70-80% stanowił materiał pochodzący z importu. Kolejne lata to 
dalszy wzrost produkcji roślin doniczkowych, ale w coraz większym stopniu była 
to już własna produkcja i zwiększał się w niej udział doniczkowych pokojowych 
ozdobnych z kwiatów. W 1996 roku na rośliny doniczkowe przypadało około 32% 
areału pod osłonami. Koniec lat 90. i początek obecnego dziesięciolecia to dyna
miczny rozwój produkcji roślin rabatowych i balkonowych, czego efektem jest 
wzrost udziału kwiatów doniczkowych w całym areale upraw do około 35-36%,. 

Przedstawione wielkości nie obejmują chryzantem doniczkowych produko
wanych na l listopada, najczęściej po pomidorach wiosennych lub roślinach raba
towych i balkonowych. Ich produkcja, choć zawsze duża, także wzrosła, jako od
powiedź na wzrost popytu bogacącego się stopniowo społeczeństwa. Szacuje się, 
że dziś przeciętny Polak nabywa w okresie Wszystkich Swiętych około 3 doniczek 
chryzantem [ZYNTLK 2004], podczas gdy w połowie lat 90. nabywał 1,5-2 sztuki. 
Powierzchnia z ich uprawą wzrosła szacunkowo w ostatnim 15-lcciu z 580 ha do 
ok. 700 ha, a towarzyszyło temu poszerzenie asortymentu o wicie nowych form 
i odmian. 
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Choć produkcja roślin doniczkowych odbywa się w gospodarstwach o róż
nym areale osłon, to w przypadku rabatowych i balkonowych oraz chryzantem 
jest właściwie domeną gospodarstw mniejszych obszarowo. Dzic,ki niej mogą 
utrzymać się i1a rynku, gdyż pozwala na kilkukrotne wykorzystanie powierzchni 
oraz na zminimalizowanie kosztów ogrzewania poprzez wyh1czanic obiektów 
w okresie zimowym. Wicie z tych gospodarstw planuje zwiększenie areału upraw. 
Jednak, przy tak dużym rozdrobnieniu produkcji, warunkiem jej dalszego rozwoju 
jest powstanie zorganizowanych form zbytu. Rynek krajowy stopniowo nasyca sic; 
i producenci mają coraz większe problemy ze sprzedażą roślin [F1Loo1owsK1 
2003]. Szansą dla nich jest eksport, który nie zaistnieje bez podmiotów zajmuj,J
cych się koncentracją podaży, gromadzeniem szerokiego asortymentu, ujednolica
niem partii towaru , nawiązywaniem kontaktów handlowych. Podmioty te ułatwiły
by zbyt również na terenie kraju. Stąd też, w sytuacji braku aktywności producen
tów w kierunku tworzenia wspólnych organizacji czy też współpracy z 1ynkami 
hurtowymi, za korzystne należy uznać rozszerzanie sic; działalności pośredników. 
Dodatkowym atutem jest tu możliwość produkcji na konkretne za mówienia poś
redników, czego efektem będzie specjalizacja gospodarstw i uzyskiwanie dobrego 
jakościowo towaru nawet przy małej skali produkcji. 

Szybki wzrost produkcji roślin doniczkowych nic oznacza spadku produkcji 
kwiatów ciętych. Ta również rosła, choć ze znacznie mnicjsz,1 dynarnikq. O ile 
areał osłon z uprawq roślin doniczkowych zwiększył sic; w latach 1993-2003 
o 72%, to z uprawą kwiatów cic;tych tylko o 13%. Biorqc jednak pod uwagc.; 
systematycznie rosm1cy import kwiatów o relatywnie niskich cenach, ten przyrost 
krajowej produkcji należy oceniać pozytywnie. Równocześnie nast,mily istotne 
zmiany w strukturze asortymentowej. Na bardzo odległy plan zeszły goździki, 

dominuj,1ce w dobie gospodarki centralnie sterowanej, a na pie1wszc miejsce 
wysunęła się róża, ale już bez tak silnej pozycji. Uprawiana jest szacunkowo na 
około 27-28% powierzchni z produkcjq kwia tów ciętych (tab. 2). Na drugim 
miejscu plasuje sic; gerbera, ciesząca się wciąż dużym zainteresowaniem polskiego 
konsumenta, a której gama odmian i jakość jest wysoko oceniana nawet przez 
Holendrów. 

Na podkreślenie zasługuje bardzo dynamiczny rozwój produkcji anturium, 
mimo jego wysokich wymagafi cieplnych. Producenci właściwie wykorzystali tu 
dwa atrybuty tego gatunku, a mianowicie ekskluzywność i wyj,1tkow,1 trwałość 
pozhiorcz,1 kwiatów ciętych. W 2003 roku anturium uprawiane hyłn szacunkowo 
na około 30 ha, czyli na 6% powierzchni osłon z kwiatami ciętymi. Jeszcze 
w 1999 roku udział ten wynosił 4% [JABł,OŃSKA 2000] . W produkcji anturium 
staliśmy sit; potentatami na skalę europejską zajmuj,1c drug,1 pozycje;. Ale proces 
jej rozwoju jeszcze sit; nie zakoficzył. Producenci chcq wykorzystać wysobi 
renomę polskiego anturium i zwiększać _jego produkcje; na eksport ( do Niemiec, 
Czech, krajów WNP, a nawet Holandii). Ostatnie lata to również gwałtowny 
wzrost produkcji tulipanów ciętych. Szacuje sit; , że od 1999 roku powierzchnia ich 
uprawy wzrosła z 25 ha do 42 ha, a udział w całym areale upraw kwiatów cic;tych 
z 5%, do 8%,. Z produkcją rzędu 110-120 mln sztuk prawic całkowicie uniezależ
niliśmy sic; od importu. Równocześnie znacznie rozszerzono asortyment odmian 
oraz przedłużono okres pędzenia. Wzrasta także krajowa produkcja chryzantem 
gahizkowych, które w latach 90. pochodziły prawic głównie z importu [JABLOŃSKA 
1999a, 2003]. W 2003 roku zajmowały one około 4%, powierzchni osłon z kwiatami 
cic;tymi. 



ROZWÓJ POLSKIEGO KWIACIARSTWA W MINIONYM 15-LECIU 25 

Tabela 2; Table 2 

Szacunkowa powierzchnia i struktura upraw kwiatów ciętych 
pod osłonami w okresie wiosennym 

Estimatcd arca and the structure of cut flower cultivation under cover in spring scasion 

Udział w całkowitej powierzchni 

Gatunek 
Szacunkowa powierzchnia w ha upraw kwiatów ci<;tych (%) 

Estimatcd area in ha The share or the total area with cut 
Spccies flower cultivation (% ) 

1999 2003 1999 2003 

Róża ; Rose 130 145 27 28 
Gerhcra; Gerbera 95 95 20 18 
Goździk; Carnation 58 30 12 6 
Frezja: Frcssia 29 30 6 6 
Anturium; Anthurium 19 32 4 6 
Chryzantema galązkow;, li 20 2 4 
Chrysanthcmum tras 
Lilia; Lilv 20 20 4 4 
Tulipan; ·Tulip 25 42 5 8 
! nnc; Others 97 104 20 20 

Razem; Total 484 518 100 100 

Rosnąca krajowa produkcja kwiatów ciętych zaczęła wygrywać konkurencję 
z importem. Coraz wyższa jest jej jakość, a dużym atutem świeżość. Jak wynika 
z hada11, około 1/3 polskich konsumentów zwraca uwagę na pochodzenie kwiatów 
i prckrujc rodzime [ZYNTEK 2004]. Od dwóch lat obserwuje się spadek importu 
kwiatów ciętych. W 2003 roku jego wielkość była niższa niż w roku 2001 o 30%, 
a chryzantem gałązkowych , goździków i róż sprowadzono nawet o 40% mniej 
[J ABLOŃSKA 2004b]. W przypadku tych dwóch ostatnich był to import mniejszy niż 
w roku 1996. 

2. Produkcja szkółkarskiego materiału ozdobnego 

Szkółkarstwo ozdobne jest najprężniej rozwijającym się w Polsce działem 
kwiaciarstwa w minionym 15-leciu. Choć kryzys ekonomiczny i transformacja 
ustrojowa doprowadziła do upadku szkółek sektora państwowego, jego miejsce 
bardzo szybko zajęli szkółkarze indywidualni, reagując na rosnące zapotrzebowa
nie klirnta detalicznego. Już w 1993 roku powierzchnia szkółek ponownie osiąg
nęła poziom z roku 1989, szacowany na 2000 ha [KUBIAK 1996: CECOT. C ZARNECKI 

1999J. Kolejne lata to dalszy wzrost popytu, już nie tylko indywidualnego, ale 
także instytucjonalnego, związanego z rozwojem nowych osiedli mieszkaniowych, 
centrów handlowych i biurowców z wkomponowanymi elementami zieleni. Przy 
przewadze popytu nad podażą, produkcja roślinnego materiału ozdobnego stała 
sic; bardzo opłacalna . W ciągu trzech lat, do 1995 roku, areał upraw zwiększył się 
szacunkowo do 3000 ha [KullIAK 1996], czyli aż o 50%. W drugiej połowie lat 90. 
wzrost ten nieznacznie zahamował się, ale i tak jest to dynamika niespotykana 
w żadnym innym kraju. W 1999 roku powierzchnię szkółek szacowano na około 
4000 ha IJABł.OŃSKA 2001b]. Według Spisu Rolnego z 2002 roku szkółki drzew 
i krzewów ozdobnych zajmują powierzchnię 4 393 ha (.JABLOŃSKA 2004a] . Wzrosto
wi produkcji towarzyszyły zmiany asortymentowe, takie jak rozwój produkcji 
wrzosów i wrzośćców, a następnie bylin, stopniowe przechodzenie z uprawy roślin 
iglastych na liściaste, ostatnio wzrost produkcji drzew alejowych. Jednak w całym 
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okresie dominującą pozycjq zajmuje produkcja krzewów róż, w 70-80%, przezna
czona na eksport [JALOŃSKA 1999a, b. 2002; MAROSZ 2004j. 

Szybki rozwój produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego doprowadził 
do czc;ściowego nasycenia siq rynku. Ale obserwowany wzrost gospodarczy Polski 
pozwala przypuszczać, iż ponownie wzrośnie zapotrzebowanie na drzewa, krzewy 
i byliny. Przede wszystkim zwiqkszy sit; popyt instytucjonalny związany z rozbudo
wą infrastruktury dróg, przebudową i zagospodarowaniem terenów i ci,)gów ko
munikacyjnych w miastach i miasteczkach, większą dbałości <\ o zieleń miejską. 
Podejmowanie takich działań widoczne jest już dziś , dzit;ki programom współfi
nansowanym z budżetu Unii Europejskiej . Szansą dla dalszego rozwoju polskiego 
szkółkarstwa jest również eksport i zdobywanie rynków zagranicznych. Naszymi 
atutami w walec konkurencyjnej s,r bardzo dogodne położenie gospodarcze za
równo w stosunku do bogatych pai'lstw Wspólnoty (głównie Niemiec i krajów 
Skandynawskich), jak i dużych ludnościowo rynków wschodnich, tania siła robo
cza oraz produkcja w warunkach klimatycznych sprzyjających aklimatyzacji roślin 
we wspomnianych regionach. Już dziś istniejemy na tych rynkach, a nasz eksport 
systematycznie wzrasta, szczególnie w ostatnich latach. W 2003 roku wyeksporto
waliśmy roślin szkółkarskich za kwot<; 2,4 razy wyższą niż w roku 2000. Jednak 
przeszkodą w dalszym, szybkim rozwoju eksportu, podobnie jak w przypadku roś
lin doniczkowych, bc;dzie brak zorganizowanych form zbytu przy bardzo rozdrob
nionej produkcji. Według Spisu Rolnego w 2002 roku średnia powierzchnia 
szkółki wynosiła 1,35 ha , a aż dla 64% gospodarstw ten średni areał wynosił tylko 
0.08 ha [JABWŃSKA 2004b]. Jedynie 5% szkółek przekracza powicrzclmiq 5 ha. 
Bez istnienia dużych podmiotów zajmujących siq obrotem nic bc.;Jzicmy w stanic 
konkurować na rynkach zagranicznych. 

3. Produkcja materiału wyjściowego roślin cebulowych 

Od 1994 roku obserwuje sic-; także wyraźną tendencje.; wzrostow,1 powierzch
ni zajętej pod rcprodukcjq cebul kwiatowych. W 2001 roku szacowano ją w opar
ciu o wyniki Spisu Rolnego na ponad 1600 ha [JABLOŃSKA 2004a ]. podczas gdy 
w połowie lat 90. określano ją na poziomic 650 ha [KU BIAK 1996; .IABWŃSKA , HET

MAN J 997j. Cech,1 charakterystyczną rynku cebul kwiatowych w Polsce jest z jed
nej strony znaczny udział produkcji na samozaopatrzenie, z drugiej relatywnie 
wysokie obroty w handlu zagranicznym. W obrotach tych przeważa systematycz
nie rosnący import , ale taka sytuacja wystqpuje we wszystkich krajach licz,icych 
si<.; na światowym rynku, z wyjątkiem Holandii [JABWŃSKA 2001 a]. lstotnym jest. iż 
równocześnie rośnie polski eksport, którego dynamika od 1997 roku jest tylko 
nieznacznie niższa niż dynamika importu. W latach 1997-2003 wartość eksportu 
wzrosła 3,0 razy, a importu 3,6 razy. Tak więc odbudowujemy naszą pozycje;. Po
wyższe tendencje wskazują , że produkcja i eksport materiału wyjściowego roślin 
cebulowych powinny wzrastać także w następnych latach, tym bardziej, że mamy 
bardzo korzystne warunki glebowe i klimatyczne dla tego rodzaju upraw. Jednak 
dynamika tego wzrostu będzie uzależniona od tempa zmian w skali produkcji 
i jej intensyfikacji oraz od zorganizowania efektywnego systemu dystrybucji. 

4. Produkcja sadzonek in vitro 

Polska od lat jest liczącym się producentem sadzonek in vitro. Obecnie 
zajmujemy w Europie I miejsce ex aequo z Niemcami . Szacuje sic-;, że w Polsce 
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fu nkcjonuje oko ło 25-30 laboratoriów, które rocznic produkują ponad 70 mln 
sadzonek k.-vi atów cic; tych i rośl in doniczkowych. Ponad 90% tej produkcji trafia 
na eksport. główn ie do Holandii. 

5. Znaczenie kwiaciarstwa jako sektora polskiego rolnictwa 

Ocena ekonomicznego znaczenia kwiaciarstwa wymaga znajomości wartości 

produkcji towarowej wytworzonej w tymże sektorze. Niestety, ze wzglc;du na bar
dzo ograniczon,J info rmacje; statys tyczną, jej określenie musi opierać się na sza
cunkach wykorzystujących wyniki wycinkowych badań rynku kwiaciarskiego. S iłą 

rzeczy szacun ki te obarczone s,1 błędem . Ponadto nie dla wszys tkich grup roślin 
możl iwe jest w ogóle oszacowanie wartości produkcji towarowej . Dotyczy to m.in. 
materiału wyjściowego roś lin cebulowych i kwiatów ci ę tych uprawianych w grun
cie. Wiedza na temat tych dz iałów jest tak znikoma, że dokonany szacunek byłby 

bardzo mało wiarygodny. Pomimo powyższych zastrzeżeń, szacunki przeprowa
dzone dla takich działów, jak produkcja pod osłonami, szkółkars two ozdobne 
i produkcja sadzonek in vitro pozwalają poznać rząd wie lkości produkcji towaro
wej sektora kwiaciarskiego i jego ro l ę w polskim rolnictwie. 

labela 3; Table 3 

Wartość prod u kcj i towarowej oraz a rea ł upraw wybra nych roślin roln iczych w Polsce 
w 2002 roku 

Marke t ou tpu t and area of smne agricul turc crops in Po land in 2002 ycar 

Produkcja towarowa Powierzchnia upraw 
Market o utput Cul t ivation area 

Wyszczególnien ie udz i ał w całkowitej 
udział w całkowitej 

Specification mln towarowej produkcj i tys. ha powierzchni upraw· 2 
PLN roślinnej ' ; the share of thousand the sharc of the to-the total crop market ha tal cultivated arca 2 

output 1 

Rośli ny ozdobne -' ; Orna me n ta l 3185 19,13 5,2 0,04 
plant ' 
w tym ; in il: 
- kwiaty ci<;tc spod osłon; cui ll o- 1000 6.0 1 0,5 0,004 
wer frn m u ndcr cover 
- roś l iny do niczkowe spod osłon 626 3,76 0,3 0,002 
pot plant from under cover 
- chryza ntemy dnniokowc na 480 2,88 0 ,7' -
I XI; pot chrysanthemum fo r I XI 
- szkółkarski ma ter i ał ozdobny 992 5,96 4,4 0,034 
nrnament al nurscry mate ri a ł 

- sadzonki in vitro; young plant in 87 0,52 - -
11i1ro 

Owoce; Fru it 2305 13,84 271,0 2,07 
Warl.ywa; Vegetablcs 2689 16.15 17 1,3 1.31 
Zboża ; Corns 4 137 24,85 8294,0 63,47 
Z iemniaki ; Potatocs 1217 7,3 803,0 6,15 

- produkcja wg GUS + produkcja roś lin ozdobnych; outpul according G US + ornamental 
plant product ion 
- grunty orne i sady; arabic land and orchards 
- hcz upraw w gru ncie i produkcji nasiennej; without open ground and seed production 
- pow. po kwia tach wiosennych i po pomidorach; area aftc r spri ng ornamenta ls and toma toes 
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Jak wynika z szacunków, wielkość produk~ji towarowej z tych trzech dzia
łów wyniosła w 2002 roku około 3185 mln PLN (tab. 3). Oznacza to, że po uwz
glc;dnieniu produkcji cebul kwiatowych, kwiatów w gruncie oraz nasion , których 
wartość już w 1995 roku Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oceniał na około 
100 mln PLN, całkowita wielkość towarowej produkcji kwiaciarskiej przekroczyła
by poziom 3300 mln PLN. Byłaby jeszcze wyższa (o około 1000 mln PLN), gdyby 
uznać za wiarygodną powierzchnię kwiaciarską pod osłonami wykazaną w Spisie 
Rolnym 2002 roku. Powyższe wielkości wskazują na bardzo duże znaczenie eko
nomiczne st:ktora kwiaciarskiego. Przyjmując wartość wytworzonej w nim produk
cji na poziomic tylko 3185 mln PLN, stanowi ona prawic 20%, cakj towarowej 
produkcji roślinnej. Jest wyższa o 18% od towarowej produkcji warzyw, o 380-r 
od towarowej produkcji owoców i aż 2,6 razy wyższa od towarowej produkcji 
ziemniaków. W porównaniu z towarową produkcją zbóż, jest niższa tylko o 33ry,,_ 

· Faktycznie to znaczenie jest jeszcze większe , gdyż te 19%- produkcji uzyskano 
tylko na 0,04% powierzchni gruntów ornych łącznie z sadami, podczas gdy np. 
zhoża zajmują około 64% powierzchni, ziemniaki ponad 6%. sady i truskawki 
2/1/r:, a warzywa 1,3%. 

Wnioski 

1. Od pierwszej połowy lat 90. obserwuje sit; ponowny rozwój sektora kwia
ciarskiego w Polsce. Dziś jesteśmy liczącym sic; w Europie producentem 
sadzonek in vitro, szkółkarskiego materiału ozdobnego oraz cebul kwiato
wych. S,J to również nasze czołowe produkty eksportowe i w tym kicnmku 
producenci powinni dalej rozwijać ich produkcjt; wyknrzystujqc bardzo ko
rzystne położenie geograficzne, dobre warunki klimatyczm: i glebowe oraz 
relatywnie tanią siłt; roboczą. Produkcja pod osłonami, głównie kwiatów 
ciętych, będzie ukierunkowana przede wszystkim na rynek krajmvy, gdzie 
w coraz wic;kszym stopniu bt;dzic konkurować z importem. 

2. Róż.na dynamika rozwoju poszczególnych działów kwiaciarstwa, jak i zacho
dzące zmiany w strukturze produkcji tychże działów świadczą o dużej umic
jc;tności dostosowywania sit; producentów do warunków rynkowych i zmie
niających się potrzeb konsumentów. Ujemną stroną jest jednak brak dobrze 
funkcjonującego rynku zbytu i współpracy na nim producentów, co przy 
bardzo rozdrobnionej produkcji jest warunkiem sprostania konkurcnlji na 
rynku wcwnc;trznym i zewnt;trznym, a zatt:m warunkiem dalszego rozwoju 
kwiaciarstwa. 

3. Sektor kwiaciarski z 19%, udzialcm w towarowej produkcji roślinnej i tylko 
0,04% udziałem w powierzchni uprawnej, ma ogromne znaczenie ekono
miczne. Dlatego też wymaga on większego zainteresowania ze strony władz 
rządowych i objęcia go wszystkimi możliwymi systemami wsparcia w ramach 
programów pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych U ni i 
Europejskiej. Przede wszystkim konieczne jest wsparcie dzialal'i poprawiaj,1-
cych organizację rynku zbytu i n~arkcting produktów kwiaciarskich. Prowa
dzenie jednak właściwej polityki wymaga szerokiej informacji , a tej w przy
padku sektora kwiaciarskiego brak. Niezbędne jest więc obj<.;cic go znacznie 
szcrsz,1 informacją statystyczmi i prowadzenie badań rynkowych. 
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Słowa kluczowe: kwiaciarstwo, kwiaty pod osłonami, szkółkarstwo ozdobne. 
cebule kwiatowe, sadzonki in vitro, rozwój , produkcja towa
rowa 

Streszczenie 

W ostatnich 15 latach nastąpił wyraźny wzrost produkcji roślin ozdobnych. 
któremu towarzyszyły zmiany strukturalne oraz asortymentowe w poszczeg61nyeh 
grupach roślin. Polska jest dziś w Europie liczącym sit; producentem szkółkars
kich roślin ozdobnych ( 4393 ha), cebul kwiatowych ( 1600 ha) i sadzonek in vitro 
(70 mln sztuk). Wzrasta również eksport tych produktów. Kwiaty ci<;tc i rośliny 
doniczkowe uprawiane są na około 810 ha z przeznaczeniem głównie na rynek 
krajowy. Polscy producenci dostosowali sit; do nowych warunków gospodarki wol
norynkowej, szybko rcaguj,1 na zmiany popytu, oferuj ,) produkty coraz wyższej 
jakości. Ale dalszy rozwój tego sektora, przy bardzo rozdrobnionej produkcji, 
zależy od poprawy organizacji rynku zbytu. Ze wzgl<;du na ogromne znaczenie 
ekonomiczne kwiaciarstwa (19% udziału w towarowej produkcji roślinnej i tylko 
0,04% udziału w powierzchni uprawnej), wymaga ono wiGkszego zainteresowania 
i wsparcia ze strony władz rządowych . 
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Summary 

The visible increase of ornamental plant production has bcen obscrvcd du
ring the last 15 years. It was accompanied by changes of the structure and assort
mcnt in cach group of plants Today in Europe, Poland is considercd to be an 
important produccr of nursery ornamental plants ( 4393 ha), flower bulbs ( HiOO 
ha) and in vitro young plants (70 mln) . The export of these products incrcased as 
well. Cut flowcrs and pot plants arc cultivated on about 810 ha under covcrs, 
generally for domestic market. Polish producers adapt to the new free market 
circumstances, respond quickly to the demand changes and offer products of the 
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highcr and highcr quality. But the future development of this scctor, in the situa
tion of small scale farms, depcnds on the improvemcnt of the outlet organiza
tion. Bccausc of the significant cconomic role of floriculture (the share of 19% 
in the total plant market production and only 0.04% in cultivatcd arca), bigger 
intcrcst and support from the authorities arc expected. 
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