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Przyrodnicze, organizacyjne i finansowe 
uwarunkowania uprawy rzepaku  
w południowo-wschodniej Polsce 

Natural, organizational and financial factors influencing oil-seed rape 
production in the south-eastern Poland  

Badania ankietowe, będące podstawą opraco-
wania, zostały przeprowadzone w 1995 roku na 
terenie południowo-wschodniej Polski. Miały 
one na celu ustalenie przyczyn małego zaintere-
sowania rolników uprawą rzepaku w regionie 
oraz przyrodniczych, organizacyjnych i ekono-
micznych warunków produkcji. Warunki glebo-
we analizowanego regionu sprzyjają uprawie 
tego gatunku. Możliwy jest tu do uzyskania 
plon zapewniający opłacalność produkcji. 
Klimat mniej odpowiada wymaganiom rzepaku 
ze względu na występowanie silnych mrozów, 
powodujących straty na plantacjach. Wyniki 
ankiet wskazują na potrzebę poprawy organi-
zacji skupu i dosuszania nasion. Plantatorzy 
deklarują chęć zwiększenia powierzchni upra-
wy pod warunkiem zagwarantowania opłacal-
ności i kredytowania środków produkcji. Wy-
posażenie gospodarstw w specjalistyczne 
maszyny i urządzenia jest słabe, szczególnie 
tych, które dysponują małym areałem ziemi.  

The polls, on which the paper is based, were 
carried out in 1995 in the southeast of Poland. 
Their aim was to find the reason for little 
interest on the part of farmers in oil-seed rape 
production and natural, organizational and 
financial factors influencing it. Oil-seed rape 
production in the region may be profitable 
thanks to favourable soil conditions. However, 
climatic conditions are less favourable due to 
the occurrence of heavy frosts which cause 
considerable damage to rape plantations. The 
results of the poll suggest a need for 
improvement in the system of collection and 
drying of rape seed. Planters declare an interest 
in enlarging the area of plantations under the 
condition of receiving guarantees of 
profitability of production and credits for the 
means of production. It was also found that 
farms, and particularly small farms, are not well 
equipped in specialized machines. 

Wstęp 

Nowa sytuacja, jaka powstała na rynku rzepaku po podpisaniu umowy między 
USA a Unią Europejską, na podstawie której ma nastąpić zmniejszenie produkcji 
rzepaku w Europie, otwiera drogę innym krajom do eksportu surowca rzepa-
kowego do krajów Unii. Polska, zamiast wykorzystać tę szansę zwiększając 
produkcję i eksport rzepaku, w ostatnich latach coraz więcej rzepaku importuje, 
między innymi także z państw objętych umową (Rosiak 1997). 
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Od 1990 roku notuje się tendencję do zmniejszania powierzchni uprawy 
rzepaku w Polsce. Podobnie jest ze zbiorami. Aktualna krajowa wydajność rzepaku 
z jednostki powierzchni wynosi 45–55% średniego plonu uzyskiwanego w doś-
wiadczeniach ścisłych (Budzyński i in. 1996). 

Cel i metodyka 

Podstawę pracy stanowią badania ankietowe przeprowadzone w 1995 roku, 
którymi objęto 350 gospodarstw leżących w południowo-wschodniej Polsce, gdzie 
kontraktację prowadzą Zakłady Przemysłu Tłuszczowego „Bolmar” SA. W 336 
ankietowanych gospodarstwach aktualnie uprawiano lub zamierzano rozpocząć 
uprawę rzepaku, pozostałe 14 gospodarstw nie planowało podjęcia jego uprawy. 
Ankietowaniem objęto następujące województwa: bialskopodlaskie, chełmskie, 
krośnieńskie, lubelskie, przemyskie, rzeszowskie, tarnobrzeskie i zamojskie. 
Gospodarstwa były zróżnicowane pod względem powierzchni, stąd w analizie 
wyników przyjęto trzy grupy obszarowe: 10–50 ha, 50–100 ha i powyżej 100 ha. 
Własnością rolników indywidualnych było 48,1% gospodarstw, a pozostałe nale-
żały do Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (w administrowaniu  
i dzierżawie) oraz spółdzielni. Przedmiotem badań ankietowych było ustalenie 
przyczyn braku zainteresowania uprawą rzepaku, wyposażenia gospodarstw  
w maszyny i urządzenia przydatne w jego uprawie oraz skali zapotrzebowania na 
kredyty, porady z zakresu technologii uprawy, a także oczekiwań rolników 
dotyczących świadczeń ze strony zakładów przemysłu tłuszczowego. 

Dane uzupełniające zaczerpnięto z Roczników Statystycznych GUS oraz 
materiałów IUNG w Puławach.  

Warunki glebowo-klimatyczne 

W południowo-wschodniej Polsce uprawa rzepaku nie jest tak rozpowszech-
niona jak w innych regionach kraju. Udział tego gatunku w strukturze zasiewów 
poszczególnych województw wahał się w latach dziewięćdziesiątych w granicach 
0,2–4,5% gruntów ornych. 

Analiza warunków glebowych regionu nie wyjaśnia tej sytuacji, ponieważ 
gleby klas I–III zalecane do uprawy rzepaku (Dembiński 1983) stanowią około 
48% gruntów ornych. 

Zdecydowanie lepszą dla praktyki jest ocena gleb nie według klas bonitacyj-
nych, a według ich możliwości produkcyjnych. Określa je wielkość uzyskiwanych 
plonów w połączeniu z kompleksami glebowo-rolniczymi różnego pochodzenia. 
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Łączy je fakt, że w danych warunkach środowiskowych pozwalają uzyskać plony 
podobnej wielkości i co ważne — stabilne każdego roku. 

Kompleksy glebowe można podzielić na cztery grupy (A, B, C i D) różniące 
się wielkością i stabilnością uzyskiwanych plonów (tab. 1). Grupę A stanowią te, 
na których średni plon rzepaku wynosił 32 dt/ha. Na glebach grupy B możliwe jest 
osiągnięcie około 28 dt/ha rzepaku, natomiast w grupie C plony uzyskuje się na 
poziomie 25 dt/ha. Najniższe efekty, choć jego uprawa jest jeszcze ekonomicznie 
uzasadniona, daje rzepak na gruntach grupy D — 22 dt/ha (Kręcisz i in. 1989). 

 
Tabela 1 

Podział gleb na grupy kompleksów o różnej przydatności do uprawy roślin 
oleistych (tys. ha) — Division of soils into groups depending on their suitability for 
production of oil plants 

Grupy kompleksów — Complex groups  Województwo 
Region  A (1, 2, 10) B (3, 4, 8, 11) C (5) D (6, 9, 12) 

— zamojskie 203,9 101,9 25,9 11,3 

— lubelskie 157,1 117,4 64,7 25,2 

— przemyskie 96,1 53,1 19,5 5,4 

— chełmskie 46,4 51,9 33,7 14,6 

— rzeszowskie 101,0 40,3 41,9 18,8 

— tarnobrzeskie 132,7 70,4 54,1 30,5 

— bialskopodlaskie  11,6 73,2 88,8 24,5 

— krośnieńskie 74,9 51,9 23,6 2,7 

Razem — Total 823,7 567,3 352,2 132,5 

Źródło: Kręcisz M. i in. 1989. 
 
Gleby kompleksów grupy A stanowią blisko 40% ogólnej powierzchni 

gruntów ornych analizowanego regionu (tab. 1). Również znaczny obszar obejmują 
gleby kompleksów B, będące bezpośrednim zapleczem terenów przeznaczonych 
do uprawy rzepaku lub innych roślin oleistych. Zdecydowanie największy areał 
najcenniejszych gleb spotyka się w trzech województwach: zamojskim, lubelskim, 
przemyskim (47% ogółu), w pozostałych jest ich wyraźnie mniej. 

Powierzchnię gruntów należących do grupy kompleksów A przedstawiono  
w tab. 2, uzupełniając informacjami dotyczącymi wartości agroklimatu, rzeźby 
terenu i warunków wodnych. 



Tabela 2 
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gleb 1, 2 i 10 kompleksu (wg Witka 1981) 
Evaluation of agricultural suitability of soils of 1, 2 and 10 complex  

Wskaźnik bonitacji — Index of voluation   
 

Województwo 
Region 

 
 

Powierzchnia  
Area 

[tys. ha] 

jakości i przydatności 
rolniczej gleb  

quality and agricultural 
suitability of soil 

 
agroklimatu 
agro-climate 

 
rzeźby terenu

landscape 

warunków 
wodnych 

water conditions

Ogólny wskaźnik jakości 
rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej  
General index  

of agricultural suitability 

  (max 97 pt) (max 15 pt) (max 5 pt) (max 5 pt) (max 100 pt) 
zamojskie 

kompleks 1 
kompleks 2  

 
85,7 

109,1 

 
71,1 
69,9 

 
11,5 
11,6 

 
3,7 
3,6 

 
4,5 
4,3 

 
90,8 
89,4 

lubelskie
kompleks 1 
kompleks 2 

 
31,0 

106,8 

 
72,0 
65,7 

 
11,0 
11,0 

 
3,4 
3,6 

 
4,1 
3,9 

 
90,5 
84,2 

przemyskie 
kompleks 1 
kompleks 2 
kompleks 10 

 
21,7 
33,8 
20,0 

 
75,1 
72,0 
58,5 

 
12,2 
12,0 
9,3 

 
3,4 
3,3 
2,1 

 
4,6 
4,5 
4,5 

 
95,3 
91,8 
74,4 

chełmskie 
kompleks 2 

 
39,1 

 
59,3 

 
11,0 

 
3,9 

 
3,4 

 
77,6 

rzeszowskie 
kompleks 1 
kompleks 2 

 
13,8 
44,8 

 
77,6 
60,6 

 
11,7 
12,0 

 
3,5 
3,7 

 
4,7 
4,0 

 
97,5 
80,3 

tarnobrzeskie 
kompleks 1 
kompleks 2 

 
41,0 
79,2 

 
75,5 
63,5 

 
11,2 
11,4 

 
3,1 
3,3 

 
4,2 
4,0 

 
94,0 
82,2 

bialskopodlaskie 
kompleks 2 

 
5,4 

 
49,1 

 
9,0 

 
4,7 

 
4,3 

 
67,1 

krośnieńskie 
kompleks 10 

 
70,2 

 
57,0 

 
3*

 
2,3 

 
4,7 

 
67,0 

* wskaźnik klimatu opracowany dla terenów górskich — climatic index for mountainous areas 
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Analiza warunków produkcji rzepaku w poszczególnych województwach 
wykazała, że zdecydowanie najlepsze posiada zamojskie. Gleby kompleksu 
rolniczo-glebowego grupy A zajmują tu ponad 300 tys. ha, posiadając wysoki 
ogólny wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej (od 89 do 90 punktów), co 
świadczy o ich bardzo wysokiej przydatności do wszelakiej produkcji roślinnej. 
Zbliżone warunki mają lubelskie i przemyskie. Stosunkowo duży areał nadający 
się do uprawy rzepaku ma również tarnobrzeskie — 130 tys. ha, a jakość rolniczej 
przestrzeni sięga 94 punktów. Województwo krośnieńskie posiada ponad 70 tys. ha 
gruntów odpowiednich do uprawy rzepaku, wszystkie z kompleksu 10, tj. pszen-
nego górskiego (położonego na wysokości 400–600 m npm). Ogólny wskaźnik 
jakości środowiska nie jest tu wysoki i wynosi 67 punktów, szczególnie niska jest 
wycena agroklimatu oraz rzeźby terenu. Województwo rzeszowskie ma gruntów 
dobrych blisko 60 tys. ha. Gleby kompleksu 1 posiadają bardzo wysoką ocenę 
jakości przestrzeni rolniczej — 97 punktów i jest to najwyższy wskaźnik dla 
badanego terenu. Najsłabsze warunki ma chełmskie (39 tys. ha z 77 punktami 
jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej) i bialskopodlaskie (5,4 tys. ha o jakości 
67 punktów). 

Uwzględniając grunty najlepsze i dobre do produkcji rzepaku, niezależnie od 
tego w jak dużych kompleksach zalegają, należy stwierdzić, że na omawianym 
obszarze jest ich łącznie prawie 1400 tys. ha, co umożliwia znacznie szerszą niż 
obecnie produkcję roślin oleistych. 

Poważną barierę dla uprawy rzepaku ozimego stanowią warunki klimatyczne 
omawianego regionu Polski. W analizowanych województwach wskaźnik ostrości 
zimy wynosi 3,5–4, podczas gdy najwyższy (4,5–5) występuje tylko na obszarach 
górskich i w rejonie Suwałk (Paczos 1985). Wskaźnik ten dotyczy temperatury  
w miesiącach od grudnia do marca. Duże zróżnicowanie grubości okrywy śnieżnej 
w poszczególnych latach (Michna, Paczos 1978) powoduje, iż ryzyko bezśnież-
nych, mroźnych zim jest w tej części kraju duże, a takie warunki nie sprzyjają 
uprawie rzepaku. Plantacje, które słabo przezimowały są obsiewane często 
rzepakiem jarym, jednakże niebezpieczeństwo wymarznięcia zasiewów ogranicza 
areał jego uprawy. 

Uwarunkowania organizacyjne 

Doświadczenia państw Unii Europejskiej wykazują, że rzepak uprawiany jest 
przede wszystkim w dużych, kilkudziesięciohektarowych i większych gospodarst-
wach. Zbliżone trendy występują także w Polsce. W wielkoobszarowych gospodar-
stwach udział rzepaku w strukturze zasiewów wahał się w przedziale od 6% do 
10%, podczas gdy wskaźnik ten w gospodarstwach indywidualnych wynosił około 
1%. Na tej podstawie można wnosić, iż modernizując bazę surowcową zakładów 
przemysłu tłuszczowego należy, oprócz uwarunkowań przyrodniczych, uwzględnić 
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przede wszystkim wielkość gospodarstw, a potencjalnych dostawców szukać głów-
nie wśród tych, którzy dysponują powierzchnią gruntów ornych przekraczającą  
15 ha. Należy dodać, że ich liczba stopniowo wzrasta. 

Już teraz istnieje szereg gospodarstw mogących stanowić podstawę bazy 
surowcowej przemysłu tłuszczowego pod warunkiem istnienia zbytu, właściwego 
zorganizowania systemu kontraktacji, skupu i przechowywania surowca. Są to 
gospodarstwa duże, w skład których wchodzą grunty AWRSP w zarządzie lub 
dzierżawie, spółdzielnie i spółki. 

W ostatnim okresie wyraźnie uległa zmianie struktura zasiewów. W gospo-
darstwach indywidualnych udział zbóż przekroczył już znacznie 50%. Z uwagi na 
zmianowanie niezbędne jest wprowadzanie takich roślin jak rzepak, który popra-
wia strukturę i stan fitosanitarny gleby (Muśnicki 1997, Wałkowski i in. 1998). 

Jednym z warunków rozwoju uprawy rzepaku jest odległość od punktu skupu 
nasion, która sprzyja decyzji o podjęciu uprawy i jej powierzchni. Świadczy o tym 
fakt, że najwięcej rzepaku w regionie produkowanych jest w trzech województ-
wach: zamojskim (25%), lubelskim i przemyskim (razem 37%), które bezpośred-
nio sąsiadują z zakładem tłuszczowym w Bodaczowie. 

Bardzo istotne jest rozwiązanie sprawnego skupu i dosuszania nasion.  
W naszych warunkach klimatycznych, nawet przy korzystnym przebiegu pogody, 
wilgotność zbieranego rzepaku waha się w granicach 15–20%. Zmusza to do 
dosuszania nasion, a wtedy istotnym problemem stają się możliwości suszarnicze. 
Jak wynika z badań ankietowych, w 1995 roku średnio 22,5% gospodarstw 
dysponowało suszarniami. Stan wyposażenia w suszarnie można uznać za dosta-
teczny tylko w gospodarstwach największych (tab. 3). Wystarczającą powierzchnię 
magazynową posiadało około 65,9% ankietowanych gospodarstw i we wszystkich 
przedziałach powierzchni stan ten jest dość dobry. Ponad połowa ankietowanych 
gospodarstw wyposażona była w siewniki precyzyjne, co w opinii pracowników 
Bolmaru jest niewystarczające. Wyposażenie w agregaty uprawowo-siewne było 
niedostateczne we wszystkich grupach gospodarstw, przy czym w najmniejszych 
były to pojedyncze egzemplarze. 

Najważniejszym argumentem, przemawiającym za podjęciem produkcji jest 
cena i zagwarantowany wcześniej zbyt. Uzyskuje go rolnik w wyniku podpisania 
umowy kontraktacyjnej, najlepiej wieloletniej. Stanowi to bardzo ważny element 
bezpieczeństwa ponieważ, jak wykazują wyniki badań ankietowych, solidny 
odbiorca wiąże rolnika równie silnie jak cena. 71,9% plantatorów deklarowało 
zwiększenie areału uprawy rzepaku, jednakże pod warunkiem zapewnienia zbytu 
(57,6%), najlepiej w drodze zawarcia umowy kontraktacyjnej, lub ustalenia 
minimalnych cen zapewniających opłacalność (71,2%). 

Skuteczność systemu kontraktacji uzależniona jest w dużej mierze od 
operatywności służby surowcowej, mającej obowiązek pozyskiwania producentów, 
współpracy z nimi, np. poprzez organizowanie szkoleń, gdyż coraz częściej wpływ 
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na decyzję plantatora ma możliwość pozyskania porad technologicznych na 
odpowiednio wysokim poziomie. Wyniki badań ankietowych wskazują, iż oczeki-
wania plantatorów związane z doradztwem technologicznym były szczególnie duże 
w grupie gospodarstw o powierzchni 10–50 ha, a więc najmniejszych z ankieto-
wanych, gdzie 55,3% plantatorów oczekiwało takich porad. W gospodarstwach  
o powierzchni 50–100 ha doradztwem zainteresowanych było 40,7% właścicieli, 
natomiast w największych — 51,5%. 

Tabela 3 
Wyposażenie ankietowanych gospodarstw w maszyny i urządzenia potrzebne  
do uprawy rzepaku w 1995 roku (%) — Proportions of farms equipped  
with machines and facilities needed for oil-seed rape production in 1995 

Powierzchnia gospodarstw — Farm area [ha] Wyszczególnienie 
Specification 10–50 50–100 > 100 

Średnia 
Average  

Suszarnie — Driers 12,0 11,1 44,5 22,5 
Powierzchnia magazynowa 
Storage area 

57,7 62,9 77,2 65,9 

Siewnik precyzyjny  
Precision seed drill  

50,9 62,9 61,4 58,4 

Agregat uprawowo-siewny 
Cultivation sowing unit 

  2,9 14,8 29,7 22,5 

 
O potrzebie prowadzenia szkoleń dotyczących uprawy rzepaku świadczyła 

mała znajomość nowych technologii. Uproszczoną uprawę stosowało 22,1% 
gospodarstw małych, 50,0% średnich i 28,0% dużych. Pozostali plantatorzy nie 
wiedzieli na czym ona polega (62%) oraz nie widzieli uzasadnienia ekono-
micznego (38%). Ponadto rolnicy nie dysponowali odpowiednimi maszynami. 
Stwierdzono znaczne zainteresowanie dostępem do agregatu uprawowo-siewnego, 
który chciało zakupić 30,8% rolników posiadających małe gospodarstwa i 44,3% 
duże, a zamawianiem usługi zainteresowanych było średnio 27,7% ankietowanych. 

Innymi czynnikami mogącymi przesądzić o podjęciu produkcji rzepaku jest 
dostęp do kredytów na zakup środków produkcji. Średnio 72,9% ankietowanych 
plantatorów zainteresowanych było kredytem przeznaczonym na rozwój uprawy 
rzepaku. Były to szczególnie gospodarstwa duże (84,1%) i średnie (71,6%). Kwota 
potrzebna na rozwój uprawy rzepaku wynosiła w analizowanym okresie, zdaniem 
ankietowanych około 59 tys. zł w przeliczeniu na jedno gospodarstwo. Wydatki 
inwestycyjne miałyby być przeznaczone głównie na: zakup maszyn i urządzeń — 
przede wszystkim agregatów uprawowo-siewnych, siewników, kombajnów, roz-
drabniaczy słomy, czyszczalni nasion (67%), budowę suszarni (33%), rozbudowę 
magazynów (21%). 
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Przeprowadzono też 14 ankiet wśród rolników, którzy nie uprawiają rzepaku 
(co stanowiło 4% ogółu respondentów). W tym przypadku chodziło o ustalenie 
przyczyn takiej decyzji. Były to: 

— specjalizacja w innej produkcji — 71,4%; 
— nieopłacalność uprawy — 42,8%; 
— nieodpowiednie warunki siedliskowe — 35,7%. 
Przytoczone dane wykazują, że większość rolników południowo-wschodniej 

Polski jest zainteresowana uprawą rzepaku w powiązaniu z zakładami tłuszczo-
wymi i oczekuje od nich: zagwarantowania odpowiedniego poziomu cen, dobrej 
organizacji skupu, kredytowania środków produkcji, doradztwa technologicznego. 

Stan obecny 

Dane zawarte w opracowaniu dotyczą stanu uprawy rzepaku w roku 1995.  
W roku bieżącym (1998) „Bolmar” Tłuszcze Roślinne SA podpisały umowy 
kontraktacyjne na łączną powierzchnię około 10 tys. ha rzepaku ozimego i prze-
widują kontraktację 10-12 tys. ha rzepaku jarego w 8 województwach regionu. 
Jeżeli stan przezimowania plantacji będzie dobry nie zaistnieje konieczność 
importu surowca.  

Oprócz zapewnienia zbytu surowca przez podpisanie umowy kontraktacyjnej, 
plantatorzy mają również zagwarantowaną cenę minimalną, która równa jest cenie 
skupu z roku 1997 i wynosi 900 zł za tonę. 

Rozwiązano również problem dosuszania nasion przez plantatorów, ponieważ 
„Bolmar” prowadzi skup surowca o podwyższonej wilgotności. 

Należy się spodziewać, że spełnienie najważniejszych wymagań plantatorów 
przyczyni się do rozszerzenia powierzchni uprawy rzepaku w regionie. 
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