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Synopsis. Dokonano analizy plonów wybranych gatunków owoców (jab³ek, wi�ni, truskawek i malin), maj¹cych
najwiêksze znaczenie gospodarcze w Polsce, w odniesieniu do wybranych krajów zarówno Unii Europejskiej jak i
krajów pozaeuropejskich. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e wysok¹ pozycjê w europejskiej i �wiatowej
produkcji owoców osi¹gamy drog¹ ekstensywn¹, tzn. przez du¿¹ powierzchniê i niskie plony, co w porównaniu z
takimi krajami jak np. Hiszpania, Holandia, W³ochy, Stany Zjednoczone i Turcja czyni nas ma³o konkurencyjny-
mi na �wiatowym rynku owoców.

Wstêp
Zmiana systemu gospodarczego w Polsce, nastêpnie liberalizacja �wiatowego handlu i

postêpuj¹ca globalizacja, spotêgowana wst¹pieniem Polski w struktury Unii Europejskiej, sta-
wiaj¹ polskich producentów owoców przed konieczno�ci¹ dostosowania siê do nowych wa-
runków gospodarowania.

Aby polskie gospodarstwa sadownicze mog³y konkurowaæ z  podobnymi gospodarstwami na
�wiecie musz¹ byæ nowoczesne, silne ekonomicznie i uzyskiwaæ wysok¹ wydajno�æ owoców z
jednostki powierzchni. To m.in. od poziomu uzyskiwanych plonów uzale¿niona jest op³acalno�æ
produkcji, która w znacznej mierze decyduje o  dochodowo�ci gospodarstw. I choæ kraj nasz
dysponuje znacznym potencja³em produkcyjnym w zakresie produkcji, m.in. jab³ek, porzeczek,
wi�ni oraz truskawek i malin, to wa¿ne jest czy wysokie zbiory s¹ wynikiem znacznej powierzchni
upraw, czy te¿ wysokich plonów owoców. W zwi¹zku z powy¿szym zachodzi konieczno�æ zbadania
zmian jakie w ostatnich latach mia³y miejsce w produktywno�ci polskiego sadownictwa.

Jak podaje Makosz [2000, 2004], zasadnicze zmiany w poziomie intensywno�ci produkcji
owoców zaczê³y siê na szerok¹ skalê w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. W tym okresie
zaczêto rozwijaæ nowy typ sadów jab³oniowych z liczb¹ 2000-3000 drzew/ha, nowych odmian
na kar³owych i pó³kar³owych podk³adkach. Powsta³y równie¿ nowe modele  sadów �liwowych
i czere�niowych z liczb¹ 800-1200 drzew/ha, tak¿e nowych odmian. Wówczas, w szerokiej
praktyce, zaczêto stosowaæ nowe technologie produkcji wielu gatunków owoców, czego efek-
tem by³ wzrost ich plonów.

W opracowaniu skoncentrowano siê na problemie produkcyjno�ci polskiego sadownictwa. W
artykule dokonano analizy plonów wybranych gatunków owoców, maj¹cych najwiêksze znaczenie
gospodarcze w Polsce, w odniesieniu do wybranych krajów zarówno Unii Europejskiej, jak i krajów
pozaeuropejskich. W zale¿no�ci od analizowanego gatunku do porównañ z Polsk¹ wybrano ró¿ne
kraje, w tym  maj¹ce wysok¹ pozycjê w handlu zagranicznym, czy te¿ bêd¹ce naszymi obecnymi lub
potencjalnymi konkurentami na rynku miêdzynarodowym.

Celem pracy by³o prze�ledzenie zmian jakie zasz³y w produktywno�ci wybranych gatunków
sadowniczych w Polsce na tle wybranych krajów, na przestrzeni lat 1995-2007 oraz próba oceny, w
jakim stopniu nasz wysoki potencja³ produkcyjny zale¿y od osi¹ganych  plonów, a w jakim jest
wynikiem du¿ej powierzchni upraw.
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Materia³ i metodyka  badañ
Za podstawowy okres do badañ przyjêto lata 1995-2007. Analizom poddano plony jab³ek,

wi�ni, porzeczek, truskawek i malin. Kierunek i dynamikê zmian plonów wybranych owoców w
Polsce okre�lono przy wykorzystaniu prostoliniowej linii tendencji wyznaczonej metod¹ najmniej-
szych kwadratów. Linie tendencji wyznaczono dla warto�ci bezwzglêdnych i wzglêdnych, obliczo-
nych w stosunku do �redniej ca³ego analizowanego wielolecia.

Ze wzglêdu na wyj¹tkowo niskie zbiory jab³ek, spowodowane przymrozkami majowymi, które
mia³y miejsce w roku 2007, a by³y one jak podaje GUS [Rocznik Statystyczny� 2008] o 53,3%
ni¿sze ni¿ w roku 2006, w analizach krajowych plonów jab³ek nie uwzglêdniano roku 2007.

Z uwagi na du¿¹ zmienno�æ plonowania wyliczono �rednie plony owoców dla okresów 3-
letnich (wyj¹tek 4-lecie dla lat 2004-2007). Przedstawiono tak¿e relacje plonów owoców w poszcze-
gólnych krajach do plonów w Polsce przyjêtych za 100%.

Podstaw¹ prowadzonej analizy porównawczej i wnioskowania by³y dane statystyczne FAO,
GUS oraz opracowania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywno�ciowej.

Wyniki i dyskusja
Plony jab³ek

Przeprowadzone analizy wykaza³y, ¿e w latach 1995-1997
w Polsce �redni plon jab³ek wynosi³ 11,2 t/ha, podczas gdy
w ostatnim analizowanym wieloleciu plony kszta³towa³y siê
na poziomie 13,6 t/ha (tab. 2). Pomimo, ¿e wydajno�æ jab³oni
z jednostki powierzchni w latach 1995-2007 �rednio wzra-
sta³a o 0,10 t/ha rocznie, tj. 0,81% w stosunku do �redniej
badanego wielolecia (tab. 1), to jednak stawia nasz kraj na
jednej z ostatnich pozycji w�ród czo³owych producentów
tego gatunku. W ca³ym badanym wieloleciu rekordowe plo-
ny na poziomie 14,2 t/ha osi¹gnêli�my w latach 2001-2003,
podczas gdy plony jab³ek w Holandii i Niemczech w tym
samym okresie wynosi³y odpowiednio: 33,8 i 24,2 t/ha. Jest
to dowód na to, ¿e w krajach le¿¹cych w tej samej strefie
klimatycznej plony mog¹ byæ kilkakrotnie wy¿sze.

Jak pokazuj¹ wielko�ci zamieszczone w tabeli 2, niezmiennie od wielu lat do grupy krajów o
najwy¿szych plonach jab³oni nale¿¹: Francja, W³ochy i Niemcy, za� z krajów pozaunijnych: Argen-
tyna, Chile i Stany Zjednoczone. W ostatnim analizowanym wieloleciu w Polsce plony by³y 2-3-
krotnie ni¿sze w stosunku do ww. krajów.

W ca³ym analizowanym wieloleciu najni¿sze plony wystêpowa³y w Rumunii, Rosji, na Ukrainie
i w Chinach, przy tym jeszcze w latach 1995-1997 w tych krajach plony jab³oni stanowi³y odpowied-
nio: 64,3, 31,7, 33,9 i 49,1%, natomiast w latach 2004-2007: 87,6, 47,8, 46,3 i 112,7% (tab. 2). Z
powy¿szych analiz wynika, ¿e dystans dziel¹cy nasz kraj od pozosta³ych pañstw (z wyj¹tkiem
Turcji i Hiszpanii), w analizowanym wieloleciu powiêksza³ siê.

Nie oznacza to jednak, ¿e w naszym kraju nie ma gospodarstw sadowniczych, w których plony
jab³oni s¹ na poziomie ok.80 t/ha, czyli wy¿sze ni¿ �redni plon w Holandii, Francji lub we W³oszech.
Jednak ma³a skala produkcji wiêkszo�ci gospodarstw, zbyt wolne wprowadzanie nowych technologii
oraz brak �rodków finansowych ograniczaj¹ rozwój polskiej gospodarki sadowniczej.

Plony truskawek
Produkcja truskawek w naszym kraju, w porównaniu z innymi krajami charakteryzuje siê bardzo niskimi

plonami. W Polsce wydajno�æ truskawek  z jednostki powierzchni w latach 1995-2007 wzrasta³a
�rednio o 0,57% rocznie (tab. 1). W ca³ym badanym wieloleciu najwy¿sze plony (3,6 t/ha) osi¹gniêto
w latach 2001-2003, podczas gdy plony w Hiszpanii wynosi³y 30,8 t/ha, we W³oszech � 25,3 t/ha, za�
w Egipcie � 18,2 t/ha (tab. 3). Oznacza to, ¿e by³y one a¿ 6-10-krotnie wy¿sze, ni¿ plony truskawek w
naszym kraju.
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Do grupy krajów o najwy¿szych plonach truskawek � 20-40 t/ha  nale¿¹: Hiszpania, Belgia,
Egipt i W³ochy. Z kolei spo�ród pañstw o stosunkowo wysokich plonach w przedziale od 10 do 20
t/ha, znajduj¹ siê: Holandia, Francja, Wielka Brytania, Turcja, Chiny i Niemcy. Za� do grona krajów,
w których �rednie plony truskawek wynosz¹ poni¿ej 10 t/ha nale¿¹: Rumunia, Rosja, Ukraina i na
ostatniej pozycji Polska z plonami, które w ostatnim 4-leciu wynosi³y zaledwie 3,4 t/ha (tab. 3).
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Plony malin
Przeprowadzone analizy wykaza³y, ¿e w Polsce na przestrzeni lat 1995-2007 plony malin nieznacznie

mala³y i by³ to spadek �rednio o 0,01 t/ha rocznie, tj. 0,23% z roku na rok w stosunku do �redniej
badanego wielolecia (tab. 1). Z danych zamieszczonych w tabeli 4 wynika, ¿e poziom krajowych plonów
malin w stosunku do analizowanych krajów, nie by³ tak niski, jak w przypadku plonów jab³ek lub
truskawek. I tak w latach 2004-2007, plony malin w Polsce kszta³towa³y siê na poziomie 3,4 t/ha i by³y
ponad 2-krotnie ni¿sze ni¿ w Wielkiej Brytanii i Turcji ok.50% ni¿sze ni¿ w Rosji, Serbii i na Ukrainie.
Nale¿y dodaæ, i¿ na przestrzeni lat dystans jaki dzieli nasz kraj od takich producentów, jak: Serbia, Wielka
Brytania i Ukraina pog³êbia siê. W pierwszym analizowanym okresie w przypadku Serbii i Wielkiej
Brytanii, plony malin by³y wy¿sze odpowiednio: 47,1 i 37,5% ni¿ w Polsce, za� na Ukrainie nawet o 38%
ni¿sze ni¿ w naszym kraju. W latach 2004-2007 w Serbii, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie plony by³y wy¿sze
odpowiednio o: 62,1, 113,3 i 50,6% ni¿ w Polsce.

Plony wi�ni
 Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e w Polsce w analizowanych 14 latach najwy¿sz¹ dyna-

mik¹ wzrostu plonów, spo�ród wybranych gatunków owoców charakteryzowa³y siê plony wi�ni,
które wzrasta³y �rednio o 1,03% rocznie, w stosunku do �redniej badanego wielolecia (tab. 1).

Do grupy krajów o najwy¿szych plonach wi�ni niezmiennie od po³owy lat 90. nale¿¹: Ukraina,
Turcja i Niemcy. �redni plon wi�ni w ww. krajach wynosi³ odpowiednio: 6,6,  8,8  i 8,2 t/ha w latach
1995-1997 oraz  8,2, 7,2 i 7,9 t/ha w latach 2004-2007 (tab. 5). W ostatnim 4-leciu plony wi�ni na
Ukrainie, w Turcji i w Niemczech by³y wy¿sze odpowiednio o: 88; 65,3 i 80,7 % ni¿ w Polsce. W tym
czasie w naszym kraju �rednie plony wi�ni wynosi³y 4,4 t/ha, co oznacza, ¿e by³y na poziomie
�redniego plonu w Unii Europejskiej.
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Nieporównywalnie niskie plony plantacji owocowych w Polsce, w porównaniu z plonami osi¹-
ganymi przez czo³owych producentów, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i krajach pozaunij-
nych to efekt du¿ego rozdrobnienia upraw w naszym kraju.

Jak wykaza³y badania przeprowadzone przez Juszczak, Noseck¹ i Strojewsk¹ [2006] drzewa
owocowe w Polsce, wed³ug wyników Spisu Rolnego z 2002 r., uprawiano w ponad 270 tys. gospo-
darstw, a �rednia powierzchnia uprawy przypadaj¹ca na jedno gospodarstwo wynosi³a zaledwie
0,77 ha. W stosunku do 1996 r. odnotowano korzystne zmiany w strukturze obszarowej naszych
gospodarstw i choæ zmala³a liczba gospodarstw uprawiaj¹cych drzewa owocowe, wzros³a �rednia
powierzchnia upraw sadowniczych, przypadaj¹ca na jedno gospodarstwo, to  jednak nadal najlicz-
niejsz¹ grupê producentów, posiadaj¹cych uprawy drzew owocowych w sadach  (83,7% ich ³¹cznej
liczby) stanowi¹ gospodarstwa o powierzchni do 1 hektara u¿ytków rolnych.

Przyk³adowo, w Holandii �rednia powierzchnia uprawy jab³oni przypadaj¹ca na 1 gospodarstwo wy-
nosi 5,64 ha, czyli jest ok. 10-krotnie wiêksza ni¿ w Polsce (0,59 ha) � tabela 6.

�W 2002 roku w Polsce sady jab³oniowe o powierzchni do 1 ha prowadzi³o a¿ 86,8% gospo-
darstw uprawiaj¹cych ten gatunek, podczas gdy w Holandii takie gospodarstwa stanowi³y nie-
spe³na 20%. Najliczniejsz¹ grupê holenderskich producentów, posiadaj¹cych uprawê jab³oni w
sadach (916 gospodarstw, tj. ponad 50%  ich ³¹cznej liczby) stanowi³y gospodarstwa o powierzch-
ni powy¿ej 4 ha, natomiast w Polsce w 2002 roku gospodarstw uprawiaj¹cych jab³onie na po-
wierzchni powy¿ej 5 ha by³o zaledwie 2,7% [Juszczak i in. 2006].

Podsumowanie
Badania prowadzone przez wielu ekonomistów wskazuj¹, ¿e w Polsce na tle pozosta³ych krajów

wystêpuje du¿y potencja³ produkcyjny, tak w dziedzinie produkcji owoców ogó³em, jak i produkcji
poszczególnych gatunków, w tym:  jab³ek, truskawek, malin oraz wi�ni, przy tym wysok¹ pozycjê w
europejskiej i �wiatowej produkcji owoców osi¹gnieto drog¹ ekstensywn¹, tzn. przez du¿¹ po-
wierzchniê i niskie plony, co w porównaniu z takimi krajami, jak np.: Hiszpania, Holandia, W³ochy,
Stany Zjednoczone i Turcja, czyni nas ma³o konkurencyjnymi na �wiatowym rynku owoców.

W ostatnich latach �rednie plony jab³ek w Polsce by³y ok.2-3 razy ni¿sze, ni¿ w Holandii, Francji
i W³oszech.

Znacznie wy¿szy dystans dzieli nas od innych krajów, w przypadku plonów truskawek, które s¹
11-krotnie ni¿sze, ni¿ w Hiszpanii, 6-krotnie ni¿sze ni¿ w Egipcie i W³oszech.

Najmniejsze ró¿nice pomiêdzy Polsk¹ a pozosta³ymi krajami wystêpowa³y w plonach malin oraz
wi�ni. W tym przypadku plony by³y na poziomie �rednich w Unii Europejskiej i oko³o 50-60%
ni¿sze, ni¿ np. w Niemczech (w przypadku wi�ni),  i Serbii (w przypadku malin).
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Jedn¹ z przyczyn niskiego w Polsce poziomu plonów, jest rozdrobniona struktura obszarowa
gospodarstw sadowniczych. Przyk³adowo, w Holandii �rednia powierzchnia uprawy jab³oni przy-
padaj¹ca na 1 gospodarstwo jest blisko 10-krotnie wiêksza ni¿ w Polsce i wynosi 5,6 ha, podczas
gdy w Polsce jest to zaledwie 0,6 ha. W Polsce w 2002 roku sady  jab³oniowe o powierzchni do 1 ha
prowadzi³o a¿ 86,8% gospodarstw  uprawiaj¹cych ten gatunek, podczas gdy w Holandii takie
gospodarstwa stanowi³y niespe³na 20%.

Aby dorównaæ przoduj¹cym krajom Europy konieczne jest zmiana struktury obszarowej pol-
skich gospodarstw, co m.in. przyczyni siê do przyspieszenia procesu podnoszenia wydajno�ci
plonowania owoców, a tym samym wp³ynie na wzrost naszej konkurencyjno�ci, zarówno cenowej
jak i jako�ciowej.
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Summary
The article analyzes the yields of selected kinds of fruits, which  have the greatest economic importance in

Poland and in selected countries, both EU and non-European countries. Analyses covers  yields of apples, cherries,
strawberries and raspberries.

The study showed that the high position in European and world production of fruit is achieved by us through
extensive way of production, ie, the large area and low yields, compared to countries such as Spain, Holland, Italy,
the United States of America and Turkey makes us less competitive on global fruit market.

One of the reasons of the low level of yields in Poland is very fragmented structure of fruit farms.
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