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We współczesnej polityce rolnej naszego kraju główna uwaga koncen- 

trowana jest na dalszym rozwoju produkcji rolniczej, opartym o szybko 

wzrastające dostawy przemysłowych środków produkcji. Uwzględnienie 

potrzeb rolnictwa w zakresie materialnych środków jego intensyfikacji 

jest wyrazem dążenia do przyśpieszenia tempa rozwoju rolnictwa w ogóle, 

a produkcji roślinnej w szczególności. Wśród zadań stojących przed go- 

spodarką rolną w najbliższej przyszłości, na czoło wysuwają się zagadnie- 

nienia zwiększenia globalnych zbiorów roślin zbożowych i podniesienia 

towarowości zbóż. Nadanie produkcji zbóż priorytetowego znaczenia wy- 

nika z roli, jaką spełniają zboża w całokształcie produkcji rolniczej. 

Stanowią one bowiem główny produkt naszego rolnictwa, mimo iż ich 

udział w wartości jego produkcji globalnej wynosił w 1967 r. tylko 17,29%/o. 

W strukturze upraw rośliny zbożowe zajmują 56,8% ogólnej powierz- 

chni gruntów ornych. Takie proporcje uwarunkowane są szczególną rolą 

zbóż w produkcji i konsumcji produktów rolniczych. Ziarno zbóż jest pod- 

stawowym artykułem w żywieniu człowieka oraz stanowi podstawę bazy 
paszowej w produkcji zwierzęcej. Dla ludności naszego kraju chleb stano- 

wi niezastąpiony artykuł konsumpcyjny. Dlatego też w początkowym eta- 

pie rozwoju gospodarczego naszego kraju, dynamiczny wzrost poziomu 

życiowego związany był ze wzrostem spożycia artykułów mącznych. 

W 1955 r. spożycie chleba i innych przetworów zbożowych w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca osiągnęło poziom szczytowy i począwszy od 1956 r. obser- 

wujemy lekki spadek ogólnego spożycia zbóż. Jeśli bowiem w okresie 

międzywojennym roczne spożycie przetworów zbożowych, przeliczonych 

na zboże, wynosiło na jednego mieszkańca Polski 137 kg, to w 1955 r. 

dochodziło do 171 kg, a następnie stopniowo zaczęło spadać dochodząc do 

145 kg w 1960 r. i 136 kg w 1967 r. 

Poprawa sposobu odżywiania się ludności nie oznacza jednak zmniejsze- 

nia roli i znaczenia zbóż. Zmienia się tylko sposób ich użytkowania, w wy- 

niku wzrostu zapotrzebowania zbóż na paszę przy jednoczesnym zastępowa-
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niu w racjach żywnościowych człowieka artykułów mącznych artykułami 
pochodzenia zwierzęcego. W wyniku wzrostu zapotrzebowania na artyku- 
ły wysokobiałkowe pochodzenia zwierzęcego, zachodzi potrzeba intensyw- 
nego rozwoju produkcji zwierzęcej, co powoduje wzrastające zużycie zbóż 
na cele paszowe. W takiej sytuacji ogólne zapotrzebowanie na zboże syste- 
matycznie wzrasta. Zanim jednak przejdziemy do omówienia problemów 
rozdysponowania zbiorów zbóż, kilka uwag poświęconych zostanie pozio- 
mowi i strukturze upraw roślin zbożowych. 

Na wstępie należy podkreślić, że warunki glebowo-klimatyczne nasze- 
go kraju sprzyjają produkcji 4 podstawowych zbóż, a mianowicie — żyta, 
pszenicy, jęczmienia i owsa. Wewnątrz rolnictwa nastąpiły także zmiany, 
które korzystnie wpływają na wyniki produkcji samych zbóż. Zaliczyć 
do nich należy wzrost w strukturze zasiewów intensywnych kultur prze- 
mysłowych, pastewnych oraz ziemniaków, które polepszają stanowiska 

pod zboża przy zmianowaniu upraw, a więc stanowią podstawę. wzrostu 

wydajności zbóż. W tym samym kierunku działa coraz sprawniejsza gospo- 

darka nasienna. mi 

Cechą charakterystyczną produkcji zbóż w okresie powojennym: było: 

a) zmniejszenie powierzchni uprawnej zajętej pod rośliny zbożowe, a tak- 

że zmiana struktury upraw zbożowych, b) stały wzrost plonów roślin: zbo- 

żowych z jednoczesnym występowaniem dość znacznych wahań wysokości 

plonów w poszczególnych latach, c) wzrost ogólnego poziomu produkcji 

rolniczej w skali raju. „A> 

a |. 8 ee 

syfikacji na czoło wysuwają się czynniki następujące: a) rozszerzenie upra- 

wy roślin zbożowych na glebach lekkich, o niskiej naturalnej żyzności, 

gdyż gleby wyższych klas bonitacyjnych w większym stopniu zajmowane 

były pod uprawę intensywnych roślin przemysłowych i pastewnych, b),co- 

raz szersze stosowanie nawozów mineralnych jako podstawowej formy 

nawożenia przy uprawie zbóż, c) stałe podnoszenie i unowocześnianie za- 

biegów agrotechnicznych, d) organizacja gospodarki nasiennej, zmierzająca 

do obsiewu całego areału zajętego pod zboża materiałem siewnym wyso- 

kiej jakości i odpowiadającym odmianowo warunkom glebowo-klimatycz- 

nym, e) nie zmieniający się od dłuższego czasu wymiar obowiązkowych 

dostaw zboża, f) zróżnicowane i elastyczne ceny zakupu zbóż, podwyżka 

cen zboża, a także szeroki program kontraktacji zboża, g) wprowadzenie 

systemu wymiany zboża na pasze treściwe. :: 
Wymienione powyżej czynniki sprzyjają produkcji zbóż, podnoszą ma- 

terialną atrakcyjność intensyfikacji gospodarki zbożowej. Należy jednak 

zaznaczyć, że ich ostateczna efektywność w poszczególnych latach.: jest 

także w dużym stopniu zależna od przebiegu warunków klimatycznych. 

Jak już wspomniano na początku niniejszego referatu, rośliny zbożowe 

zajmują podstawową część ziemi-uprawnej. Chociaż na przestrzeni ostat- 

nich kilkunastu lat powierzchnia ziemi uprawnej zajęta pod zbożami ulęga-
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ła systematycznemu zmniejszaniu — z ok. 9,5 mln ha w 1950 r. do ok. 8,2 

mln ha w 1968 r., (spadek o ponad 119/0) — to jednak w-strukturzę zasiewów 

zajmują one jeszcze 56,8% powierzchni zasianej. Wśród roślin zbożowych 

w naszym kraju przeważają zboża ozime, co uwarunkowane jest czynni- 

kami klimatycznymi, ale wpływa także dodatnio na ekonomikę i organiza- 

cję gospodarstw rolnych. .Największą powierzchnię zajmuje żyto ozime. 

W 1967 r. żytem obsianych było niecałe 4,3 mln ha, co stanowiło 28,2% 

ogólnej powierzchni zasiewów i ponad 507%/0 całej powierzchni zajętej pod 

uprawę zbóż. Rozmiary produkcji żyta stawiają nasz kraj na drugim, po 

Związku Radzieckim, miejscu w świecie. Tak duże rozpowszechnienie 

uprawy żyta należy tłumaczyć z jednej strony warunkami glebowo-klima- 

tycznymi, a z drugiej dużym tradycjonalizmem występującym w gospo- 

darce chłopskiej. Żyto ozimie, jak wiadomo, jest wytrzymałe na niskie 

temperatury, dobrze wykorzystuje składniki odżywcze zawarte .w glebie 

i dobrze rośnie po innych kulturach zbożowych. Okres jego uprawy i.zbio- 

ru harmonizuje z warunkami produkcji w indywidualnych gospodarstwach 

chłopskich. 

Na drugim miejscu pod względem zajmowanej powierzchni anaicuie 

sie pszenica. Jej zasiewy w 1967 r. obejmowały powierzchnię 1758 tys. ha, 

czyli 11,50/0 ogólnej powierzchni zasiewów i prawie 21%» powierzchni za- 

sianej zbożami. W ogólnej powierzchni zajętej pod pszenicę przeważają 

odmiany pszenicy ozimej. Pszenica jara, chociaż odznacza się wyską jako- 

ścią ziarna, nie rozpowszechnia się szeroko w uprawie. Należy podkreślić, 

że w polityce rolnej naszego państwa forsowane są odmiany pszenicy od- 

znaczające się wysoką plennością, odpornością na wyleganie i niskie tem- 

peratury, a posiadające jednocześnie dobre walory wypiekowe i techno- 

logiczne. Rozpowszechnianiu się tych odmian sprzyjają zmieniające się 

warunki uprawy, będące z jednej strony rezultatem coraz lepszego zao- 

patrzenia rolnictwa w nawozy mineralne, a z drugiej strony wynikiem 

stałego podnoszenia ogólnej kultury rolnej i umiejętności gospodarowania 

szerokich rzesz ludności rolniczej. Czynniki te sprzyjają rozpowszechnia- 

niu intensywnych odmian roślin uprawnych w ogóle, a zbożowych w szcze- 

gólności. Tak np. w 1968 r. nastąpił dalszy wzrost powierzchni uprawy 

pszenicy o 7,30%/0.w. porównaniu z.1967 r. | 

Trzecie miejsce z punktu widzenia udziału w strukturze upraw roślin 

zbożowych zajmuje owies. W 1967 r. był on uprawiany na powierzchni 

prawie 1430 tys. ha, czyli 9,4%/0 ogólnej powierzchni zasiewów i prawie 

170/0 powierzchni zajętej pod zboża. Należy nadmienić, że tak. dużego 

udziału owsa w strukturze zasiewów nie spotykamy w żadnym innym 

kraju. W naszym wypadku jest on spowodowany licznym pogłowiem koni 

w gospodarstwach chłopskich oraz przewagą gleb lekkich, o niskiej natu- 

ralnej żyzności. Pamiętać bowiem należy, że owies jest rośliną dobrze 

wykorzystującą nawet trudno dostępne dla innych roślin składniki odżyw- 

cze znajdujące się w glebie. iy 
>
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Stosunkowo niewielki udział w strukturze zasiewów posiada jęczmień, 

bowiem w 1967 r. rośliną tą obsiane było 653 tys. ha, czyli 4,3%/0 ogólnej 
powierzchni uprawnej i 7,6%/0 powierzchni zajętej pod uprawę zbóż. Ten 

niewielki udział jęczmienia w strukturze zasiewów można częściowo wy- 

tłumaczyć faktem przewagi jęczmienia jarego, który wymaga gleb ży- 

znych, a więc jego rozpowszechnienie ma ograniczony zasięg. 

Analizując strukturę zasiewów należy stwierdzić, że udział w niej 

upraw zbożowych jest jeszcze wysoki, a sama struktura powierzchni za- 

jętej pod zboża niewłaściwa. Dlatego też dążenia do zmiany struktury 

upraw zbożowych na korzyść pszenicy drogą ograniczenia powierzchni 

zajętej pod żyto i owies są uzasadnione, gdyż tak duża powierzchnia obsia- 

na tymi dwoma kulturami świadczy o zajęciu pod ich uprawę także gleb 

żyznych. Odnosi się to szczególnie do terenów woj. białostockiego, lubel- 

skiego, rzeszowskiego, krakowskiego, kieleckiego i katowickiego. Jedno- 

cześnie doskonalenie technologii wytwarzania w rolnictwie zmienia granice 

tzw. gleb żyznych i pozwala rozszerzać uprawy intensywne na gleby, które 

tradycyjnie uważaliśmy za nie nadające się do tych celów. Stąd też poli- 

tyka zmierzająca do zmiany struktury upraw zbożowych jest zarówno 

z ekonomicznego, jak też i agrotechnicznego punktu widzenia w pełni 

uzasadniona. Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera tabela 1. 

Tabela 1. Udział roślin zbożowych w strukturze zasiewów w latach 1950—1967 

  

1950 | 1955 | 1960 | 1967 | 1950 | 1955 | 1960 | 1967 
  

  

w min ha | У % 

Powierzchnia zasiewów ogółem 15,0 15,4 15,3 15,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zboża ogółem 9,5 9,3 9,2 8,5 63,6 60,8 60,2 55,8 

w tym: , 

4 podstawowe zboża 9,1 8,8 8,8 81 60,6 57,5 57,7 53,4 

zyto 5,1 4,9 5,1 4,3 33,8 32,2 33,4 28,2 

pszenica 1,5 1,4 1,4 1,8 9,9 9,3 8,9 11,5 

owies 1,7 1,7 1,6 1,4 113 10,7 10,7 9,4 

jeczmien 0,8 0,8 0,7 0,6 5,6 5,3 4,7 4,3 

  

Ze względu na niedobór zboża występujący od szeregu lat w naszym 

kraju można tu i ówdzie spotkać się z twierdzeniem o potrzebie rozszerze - 

nia powierzchni zasiewów zbóż. W związku z tym należy jeszcze raz przy- 

pomnieć, że jest to droga niezgodna z tendencjami rozwojowymi inten- 

sywnego rolnictwa i nieskuteczna także z przyczyn agrotechnicznych i eko- 

nomiczno-organizacyjnych. Jeśli popatrzymy na tendencje występujące 

na tym odcinku w świecie, to również stwierdzimy, że w wielu krajach 

powierzchnia zajęta pod zboża maleje, natomiast globalne zbiory wzra- 

stają, co jest wynikiem intensyfikacji uprawy zbóż. Ekstensywna gospo-
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darka zbożowa występuje jeszcze tylko w tych krajach, które mają duże 

powierzchnie ziemi i mogą na nich rozwijać tanią, ale zarazem ekstensywną 

gospodarkę zbożową. Natomiast generalne tendencje w uprawie zbóż wska- 

zują na stale wzrastającą intensyfikację tej gałęzi produkcji rolniczej. 

Dowodzi tego fakt, że jeśli na przestrzeni lat 1951-1965 powierzchnia za- 

jęta pod zboża w skali świata wzrosła o 8,1%0, to w tym samym czasie 
średnioroczne zbiory zbóż wzrosły a 30,0%. W krajach członkowskich 

RWPG w tym okresie powierzchnia uprawy zbóż wzrosła o 10,1°/o, a glo- 

balne zbiory o 37,79%/0, przy czym o wzroście powierzchni zadecydowały 

rozszerzające się obszary upraw zbożowych w ZSRR, chociaż i w tym kra- 

ju wskaźnik zwiększenia powierzchni wynosił 15,5%/0, a globalne zbiory 

wzrosły w tym czasie o 47,2%. W USA powierzchnia upraw zbożowych 

spadła o 19,6%/0, a globalne zbiory wzrosły o 27,3%/e.Podobne tendencje 

obserwujemy w krajach zgrupowanych w EWG oraz w Polsce. 

Dlatego też za najbardziej słuszną należy uważać politykę rolną wska- 

zującą, że główną drogą prowadzącą do poprawy ogólnego bilansu zbożo- 

wego, zarówno w poszczególnych obiektach gospodarczych, jak też w ca- 

łości gospodarki narodowej, należy szukać w podwyżce plonów. Z tego 

punktu widzenia oceniając strukturę upraw zbożowych należy stwierdzić, 

że w Polsce w porównaniu z innymi krajami, zboża najcenniejsze i bar- 

dziej plenne zajmują stosunkowo małą powierzchnię. To jest, między in- 

nymi, jeden z ważniejszych powodów, że niektóre państwa południowej 

Europy, o ogólnie niższym poziomie intensyfikacji rolnictwa, uzyskują 

większe niż u nas plony zbóż. Średnia plonów zbóż w tych państwach pod- 

nosi się dzięki powszechnej uprawie pszenicy i kukurydzy, dających wyso- 

kie plony. Podamy dla przykładu, że w strukturze upraw zbożowych 

w 1966 r. pszenica i kukurydza na ziarno zajmowały w Jugosławii 82,30/0 

całej powierzchni zajętej pod zboża, w Bułgarii — 69,2%, w Rumunii — 

90,5%/0, we Włoszech — 78,1%/0 i w Hiszpanii 61,9'/. 

Polska natomiast, jak wynikało z przytoczonych danych, jest krajem, 

w którym żyto ma wyjątkową przewagę wśród roślin zbożowych. Stąd 

też w polityce rolnej państwa na przestrzeni ostatnich kilku lat, czynione 

są wysiłki zmierzające do częściowej zmiany struktury upraw zbożowych, 

z przesunięciem zasiewów na korzyść zbóż bardziej wysoko plennych i in- 

tensywnych, a w szczególności na korzyść pszenicy. Politykę taką należy 

ze wszech miar uważać za korzystną. Niemniej jednak, z ekonomicznego 

punktu widzenia, zmiana struktury upraw zbożowych wymaga zachowania 

określonej ostrożności. Zmiana struktury upraw zbożowych nie stanowi 

łatwego problemu z następujących względów: 

1) żyto jest w naszym kraju głównym zbożem chlebowym, a wśród 

ludności istnieje przy tym duży, a zarazem ugruntowany, popyt na chleb 

żytni; 

2) warunki glebowe i klimatyczne w poważnym stopniu ograniczają 

możliwości rozszerzenia uprawy pszenicy; doświadczenie wykazuje, że
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uprawa jej na glebach słabszych przy Ве walurze rolnej i może . nawet 
wywołać spadek plonów. 

Dlatego też rozszerzanie w strukturze upraw roślin zbożowych gatun- 
ków zbóż i ich odmian bardziej intensywnych traktować należy jakoó'zja- 
wisko następujące równolegle do całego postępu technicznego w rolnictwie. 
W miarę wzrostu nawożenia, zarówno mineralnego jak i organicznego, 
poprawy warunków agrotechnicznych i podnoszenia umiejętności gospo- 
darowania szerokiej rzeszy rolników, coraz lepszej organizacji gospodarki 
nasiennej z jednoczesnym dostarczaniem do produkcji wysokopleńńtych 
a zarazem dostosowanych dó naszych warunków klimatycznych odmian, 
zmiana struktury zasiewów na korzyść zbóż wysokoplennych będzie zja- 
wiskiem naturalnym i z ekonomicznego punktu widzenia korzystnymi; za- 
"równo dla gospodarki narodowej, jak też i poszczególnych produceńtów 
rolnych. Rzecz jasna, że takie podejście nie może wykluczać świadomego 
oddziaływania państwa na przesunięcia w strukturze produkcji zbóż Juz 
w chwili obecnej. sę. 

Powracając do struktury upraw roślin zbożowych, pragnę jeszcze. raz 

nadmienić, że dominująca pozycja żyta stanowi jedną z podstawowych 

w Polsce, jak też i w ус krajach, w których żyto odgrywa jeszcze istot- 

ną rolę w produkcji zbożowej, np. w Związku Radzieckim czy też w NRD, 

postep w | dziedzinie nasiennietwa i hodowli wysokoplennych odmian tej 

odmian zboża obejmującego swym zasięgiem większość regionów świata, 

jakim jest pszenica, są wyraźnie szybsze aniżeli rozwój hodowli i nasien- 

nictwa zboża o zasięgu bardziej lokalnym, jakim jest niewątpliwie, „żyto. 

Wpływa to również na niekorzystną sytuację Polski w stosunku do innych 

krajów, w których wśród upraw zbożowych główną rolę odgrywa uprawa 

pszenicy. Chodzi w tym wypadku o wysokość plonów, które w ostateczriym 

rezultacie rzutują na bilans zbożowy naszego kraju. Ogólny poziom uzyski- 

wanych plonów, mimo ich systematycznego wzrostu, uznać należy nadal 

za niezadowalający. Wśród czynników, które wywierają istotny wpływ 

na wysokość plonów oraz kształtują ekonomiczne przesłanki intensyfika- 

cji uprawy roślin zbożowych, na pierwsze miejsce wysuwają się nastę- 

pujące: 

a) n'edostateczne jeszcze nawożenie mineralne roślin zbożowych .oraz 
spotykana często niewłaściwa struktura nawożenia, wyrażająca się w nie- 

właściwym stosunku azotu do fosforu i potasu; | mA 

b) stosunkowo wysoki udział roślin zbożowych w. ogólnej strukturze 

zasiewów, utrudniający bardzo często racjonalne zmianowanie; R 

e) niezadowalający jeszcze poziom agrotechniki i głęboko zakorzeniony 

tradycjonalizm uprawy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich; 

d) niedostateczna ilość ziarna siewnego odmian wysokoplennych, a'je-
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dnocześnie dostosowanych do naszych warunków klimatycznych; odnosi 

się to do wszystkich niemal gatunków zbóż; 

-"-e): wspomniany już wysoki udział wśród upraw roślin zbożowych żyta 

l owsa; .: | 

-f),znaczne straty iloSciowe i jakoSciowe podczas zbiorów, wynikające 

z częstych opadów atmosferycznych, słabej mechanizacji prac przy zbio- 

rze zboża i uwarunkowane tym przeciąganie się okresu żniw, z niedoskona- 

łega transportu, niewłaściwych warunków przechowywania itp. 

Dlatego też udoskonalenia techniczno-organizacyjne oraz technologicz- 

ne uprawy i zbiorów roślin zbożowych należy traktować jako jedną z waż- 

niejszych dróg podniesienia plonów i podwyższenia ekonomicznej efekty- 

wności ich produkcji. 

Wracając do analizy plonów roślin zbożowych uzyskiwanych w naszym 

kraju należy stwierdzić, że ulegają one systematycznemu wzrostowi, z tym 

jednak, że zarówno ich wysokość, jak też i tempo wzrostu dla poszczegól-. 

nych gatunków zbóż są zróżnicowane. 

Jak wynika z danych przytoczonych w tabeli 2, największe osiągnięcia 

we wzroście plonów uzyskano w przypadku pszenicy i jęczmienia. Tak 

np. jeśli przeciętne roczne plony w latach 1950-1955 przyjąć za 100, to 

Tabela 2. Wysokość przeciętnych rocznych plonów zbóż (w q z ha) 

  

    

  

| 1947—1949 | 1950—1955 1956—1960 1961—1965 1966—1967 

Średnia dla 4 zbóż 11,8 12,7 15,1 17,4 19,2 

w tym: zyto " 11,7 12,3 14,6 16,4 17,8 

. pszenica 11,1 13,1 16,1 19,7 21,9 

__ owies 12,8 13,0 15,2 17,1 19,3 

jęczmień 11,7 13,4 16,3 19,4 21,1 

  

w latach 1966-1967 wskaźnik ich wzrostu wynosił przeciętnie dla 4-ch 

zbóż 151, w tym dla żyta — 145, dla pszenicy — 167, dla owsa — 148 

i dla jęczmienia — 157. Wysoki udział żyta i owsa w strukturze zasie- 

wów, przy jednocześnie niższych ich plonach, odbija się ujemnie na ogól- 

nych zbiorach zbóż. Stąd też wysiłki państwa skierowane są na zmianę 

struktury upraw zbożowych, co jest możliwe dzięki ogólnemu postępowi 

intensyfikacji produkcji rolniczej, w wyniku której rozszerzenie uprawy 

pszenicy dającej wyższe plony przyczynić się powinno do zwiększenia 

globalnych zbiorów zboża w naszym kraju. Należy w tym miejscu z całym 

naciskiem podkreślić, że zmiana struktury zasiewów może dokonywać się 

tylko na bazie ogólnej intensyfikacji produkcji rolniczej, jest jak gdyby 

jej funkcją. Potwierdzeniem tego mogą być dane o wysokości plonów 

poszczególnych gatunków zbóż, uzyskiwanych w okresie lat 1949-1950, 

a więc wówczas, kiedy gospodarka rolna posiadała szereg cech ekstensyw-
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ności. Wówczas to plony żyta i owsa były wyższe od plonów pszenicy 
i jęczmienia. 

Dopiero w późniejszym okresie, kiedy ilość nawozów mineralnych 
i innych środków produkcji dostarczanych rolnictwu wzrastała, zaczęła 
się pojawiać przewaga tych dwóch ostatnich gatunków zbóż nad pozosta- 
łymi. Już w latach 1950-1955 plony pszenicy i jęczmienia były wyższe 
od przeciętnych rocznych plonów 4 zbóż. I ta tendencja przewagi syste- 
matycznie wzrasta. Preferowanie w państwowej polityce rolnej pszenicy 
uzasadnione jest nie tylko własnymi doświadczeniami, ale także osiągnię- 

ciami rolnictwa innych krajów. Wystarczy nadmienić, że w latach 1961- 

-1965 przeciętne roczne plony pszenicy w porównaniu z żytem były w NRD 
wyższe średnio o 10,3 q z ha, w NRF o 6,5 q z ha, w Czechosłowacji 

o 3,2 q z ha, w Holandii o 14,6 q z ha, a w Danii o 12,1 q z ha wyższe. 

Biorąc pod uwagę różnice w plonach na korzyść pszenicy, występujące 

w krajach o wysokim poziomie intensyfikacji rolnictwa, należy sądzić, że 

1 u nas wzrost intensywności produkcji roślinnej będzie różnice te potęgo- 

wać. Dlatego też planowe oddziaływanie państwa w tym kierunku wydaje 

się nie tylko uzasadnione, ale także właściwe z punktu widzenia intere- 

sów rolnictwa. 

Korzystnym zjawiskiem, będącym rezultatem procesu intensyfikacji 

uprawy zbóż w naszym kraju jest łagodzenie rocznych wahań w wysokości. 

uzyskiwanych plonów. Jeśli w okresie ubiegłej pięciolatki obejmującej 

lata 1961-1965 różnice w rocznych plonach dochodziły do 3 q z ha, czyli 

stanowiły ponad 15/0 plonów, to już w ostatnich trzech latach nie zanoto-- 

wano żadnych odchyleń w dół. Tak np. w 1936 r. plony 4 podstawowych 

zbóż wynosiły 19,0 q z ha, w 1967 r. — 19,5 q/ha i w 1968 r. — 20,9 q/ha. 
Likwidacja dużych odchyleń w dół w rocznych plonach zbóż przyczy- 

niła się do stabilizacji bilansu zbożowego w ogóle, a paszowego w szcze- 

gólności. Jest to duże osiągnięcie naszego rolnictwa. Stabilizacja plonów 

i zapewnienie ich systematycznego wzrostu jest możliwe tylko na bazie: 

intensyfikacji produkcji rolniczej, oznaczającej z jednej strony dostatecz- 

ną ilość nowoczesnych środków produkcji oddanych do dyspozycji rolnic- 

twu, a z drugiej strony polepszenie i unowocześnienie zabiegów agrotech-. 

nicznych, czyli innymi słowy podniesienie ogólnego poziomu kultury 

rolnej. 

Dążenie do zwiększenia globalnych zbiorów zbóż do granic trwałej 

samowystarczalności, pozwalającej zlikwidować uciążliwy dla gospodarki 

narodowej import, stanowiło podstawę śmiałych decyzji władz politycz-. 

nych i państwowych naszego kraju w zakresie inwestycji rolniczych na 

okres bieżącej pięciolatki, jak też i na perspektywiczny okres do 1975 r.. 

Chodzi w tym wypadku nie tylko o inwestycje realizowane bezpośrednia 

w rolnictwie, ale także o nakłady materiałowe na rozwój przemysłu pro- 

dukującego na potrzeby rolnictwa, jak przemysł nawozowy, maszyn i na-- 

rzędzi rolniczych, chemicznych środków ochrony roślin, przemysł paszo-.
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wy itp. Polityka powyższa okazała się w pełni słuszna, bowiem w jej 
wyniku na przestrzeni ostatnich 3 lat następuje stopniowe ograniczanie 

importu zbóż i wzrost zaspokojenia potrzeb na tym odcinku produkcją 

własną. 

Dla uzyskania trwałego zabezpieczenia potrzeb gospodarki narodowej 

na odcinku zboża produkcji własnej potrzebny jest szybszy niż do tej 

pory wzrost całej produkcji roślinnej, tak aby tempo jej rozwoju było 

większe od tempa uzyskiwanego w produkcji zwierzęcej. Pamiętać bowiem 

należy, że zaostrzanie się problemu zbożowego w niedalekiej przeszłości 

było wynikiem znacznie szybszego wzrostu produkcji zwierzęcej w po- 

równaniu z produkcją roślinną. Jeśli stan produkcji w latach 1950-1952 

przyjąć za 100, to jeszcze w 1966 r., przy ogólnym wskaźniku wzrostu 

produkcji globalnej wynoszącym 160,0, produkcja roślinna uzyskała wskaz- 

nik 158,2, a produkcja zwierzęca 162,9. Dopiero w 1967 r., przy ogólnym 

wskaźniku produkcji globalnej wynoszącym 164,0, produkcja roślinna 

wynosiła 164,3, a zwierzęca — 163,5. 

Innym potwierdzeniem przyczyn zaostrzania się bilansu zbożowego 

może być fakt, że w ubiegłym 15-leciu pogłowie trzody chlewnej wzrastało 

przeszło dwukrotnie szybciej niż zbiory zbóż, na skutek czego średni 

roczny stan pogłowia trzody chlewnej z lat 1963-1965 był wyższy o 60% 

od średniego rocznego stanu z lat 1947-1951; analogiczny wskaźnik dla 

zbiorów zbóż wynosił w tym czasie tylko ok. 27%/o0. W związku z szybszym 

tempem wzrostu produkcji zwierzęcej niż produkcji zbóż zachodziła ko- 

nieczność importowania poważnej ilości zboża dla uzupełnienia potrzeb 

w zakresie spożycia i spasania. Warto przy tym zaznaczyć, że w niektórych 

latach import zbóż przewyższał ilości skupywane z produkcji krajowej. 

Tak np. średni roczny import w latach 1961-1965 wynosił 2586 tys. ton, 

a średni roczny skup ok. 2400 tys. ton. Import pokrywał ponad 14% 

ogólnych potrzeb zbożowych. 

Mówiąc o proporcjach między tempem wzrostu produkcji roślinnej 

i zwierzęcej dotykamy najistotniejszych przyczyn trudności zbożowych 

w naszym kraju, a mianowicie zagadnienia zużywania zboża. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca produkujemy w naszym kraju ponad 

500 kg zboża średnio w roku. A więc znacznie więcej aniżeli wynosi 

średnia światowa, która w latach 1961-1965 wynosiła 321 kg zboża na 

l mieszkańca, więcej także aniżeli średnia dla krajów członkowskich 
EWG, która wynosi 335 kg. Jednakowoż ten poziom produkcji zbóż nie 

zaspokaja, jak już wspomniano, w pełni potrzeb gospodarki narodowej. 

Cechą charakterystyczną zużycia zbóż jest to, że posiadamy dość usta- 

bilizowane zapotrzebowanie na zboże ze strony ludności i przemysłu oraz 

stały wzrost zapotrzebowania ze strony produkcji zwierzęcej. Aby więc 

ostatecznie zlikwidować uciążliwy import, w polityce rolnej dążymy do 

stwarzania pełnych warunków dalszego wzrostu plonów zbóż, a także 

do ustalenia najbardziej prawidłowych proporcji między tempem rozwoju
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produkcji roślinnej i- zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem za- 
gadnień zbożowych. W tym ostatnim przypadku chodzi o prowadzenie 
gospodarki zbożowej na podstawach intensywnej produkcji przy jedno- 
czesnym racjonalnym wykorzystaniu zboża na paszę dla zwierząt. Nie 
są to zagadnienia łatwe do realizacji, jeśli zważymy, że decydująca o tej 
produkcji gospodarka indywidualna wykazuje tendencje niezależności 
od planu i samodzielnie podejmuje decyzje produkcyjne, nie zawsze zgod- 
ne z założeniami polityki rólnej. Odnosi się to zarówno do podejmowa- 
nych decyzji produkcyjnych, jak i do zasad prowadzenia gospodarki rol- 
nej. Szacuje się np., iz ok. 20%/o gospodarstw chtopskich nie stosuje pod 
zboża nawozów mineralnych, mimo ich pełnego dostatku w placówkach 
zaopatrzenia rolnictwa. Podobną sytuację można stwierdzić na odcinku 
wymiany zboża na paszę. Ale o tym będzie jeszcze mowa w dalszej części 
referatu. 

Istotnym problemem dotyczącym całokształtu gospodarki zbożowej 

w naszym kraju jest sprawa rozdysponowania wyprodukowanego zboża. 

Mówiąc o tym należy zacząć od spożycia zboża przez ludność. Mimo pew- 

nych tendencji spadku, jest ono nadal jeszcze wysokie, stanowi bowiem 

23/0 ogólnego zapotrzebowania na zboże. Kosztem produktów zbożowych 

zaspokaja się aktualnie ok. 43%/0 dobowej racji kalorycznej w przeliczeniu 

na I mieszkańca. Na przestrzeni lat 1955-1967 spożycie produktów zbożo- 

wych uległo dość istotnemu zmniejszeniu na korzyść bardziej wartościo- 

wych artykułów pochodzenia zwierzęcego oraz ćukru. Ewolucję spożycia 

obrazuje tabela 3. 

Tabela 3. Spożycie ważniejszych artykułów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w kg) 

  

  

  

| 1955 1960 | 1965 | 1967 

Zboża w przeliczeniu na przetwory 170,7 145,3 141,0 136,0 

Ziemniaki 229,0 222,7 215,0 207,0 

Mięso i tłuszcze zwierzęce 43,8 49,9 56,0 59,4 

Mleko i produkty mleczne (w przelicze- 

niu na mleko) 331,9 351,9 356,0 384,0 

Jaja (sztuk) 132 143 162 171 

Cukier - 24,0 27,9 32,6 35,0 

  

Do dużego spożycia artykułów mącznych poważnie przyczyniają się 

niskie ceny mąki i chleba. Ceny tych właśnie artykułów nie zmieniły 

się na przestrzeni długiego stosunkowo okresu czasu, podczas gdy w tym 

samym czasie uległy podwyżce ceny detaliczne innych produktów po- 
chodzenia rolniczego, a także podniosły się ceny skupu zboża płacone 

rolnikom przez państwo, zarówno w ramach obowiązkowych dostaw 

zboża, jak też wolnorynkowego skupu oraz kontraktacji.
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"Należy wnioskować, że taki kierunek dynamiki cen zmniejszył samo- 

zaopatrzenie ludności wiejskiej w chleb, zwiększając tym równocześ- 

nie popyt na ten artykuł na rynku miejskim. Rzecz jasna, że ta sytuacja 

nie wpływa w istotny sposób na deficyt zboża. Główna przyczyna sprowa- 

dza się do rosnącego zapotrzebowania na zboże przez produkcję zwierzęcą. 

'"Zwiększające się stale zużycie zbóż na paszę wpływa w sposób zasadni- 

ezy na towarowość produkcji zbożowej, której tempo przyrostu jest 

mniejsze od tempa wzrostu globalnych zbiorów zbóż. Świadczą o tym 

dane tabeli 4. 

Tabela 4. Zbiory oraz towarowość zbóż w Polsce 

  

  

Udział 

Lata Zbiory Wskaźnik Skup Wskaźnik Spasanie Wskaźnik skupu 

w mint zmian w tys. t zmian w tys. t zmian w zbiorach 

| м % 

‘“. 1950 12,0 100,0 2561 100,0 4693 100,0 21,3 

1954 11,5 958 ` 2689 105,0 4505 96,0 23,5 

1958 14,1 117,5 2319 90,5 7667 163,4 16,5 

1962 13,9 115,8 2217 86,6 7856 167,4 15,9 

1966 15,9 132,5 3331 130,1 9052 181,3 20,4 

1967 16,5 137,5 3426 133,8 9500 202,4 20,7 
  

Źródło: M. Saloni: Skup zbóż i zbiorów na tle tendencji wieloletnich, Wieś Współczesna, 1968 r. 4; Rocznik 

Statystyczny 1968; szacunki autora 
“rk 

Widzimy więc, że dopiero na przełomie lat 1965/1966 nastąpił wy- 

raźniejszy wzrost skupu zbóż, który utrzymuje się także i obecnie. Nie- 

zależnie jednak od tego udział produkcji towarowej zbóż w globalnych 

zbiorach jest nadal niski i utrzymuje się w granicach około 21%/ produkcji 

globalnej. 

"Takie ukształtowanie się towarowości zbóż wynika z faktu, że na cele 

paszowe zużywa się ok. 58%/6 produkowanego w kraju zboża, natomiast 

ok. 650/0 zboża zużywanego w kraju. Oczywiście podstawowa część potrzeb 

jest pokrywana przez gospodarstwa rolne z własnej produkcji, ale pewną 

część zaspokaja ipaństwo w formie pomocy ekonomicznej udzielanej 

chłopskiemu rolnictwu. 

Wzrost udziału chowu zwierząt w spożyciu zboża wynika z kilku przy- 

czyn, wśród których należałoby wymienić: a) zwiększenie ogólnej licze- 

bności pogłowia zwierząt gospodarskich; b) wzrost wydajności jednostko- 

wej zwierząt; c) zmiana struktury pogłowia zwierząt; d) nienowoczesne 

metody produkcji pasz treściwych. 

Cechą charakterystyczną wykorzystywania zbóż dla potrzeb paszowych 

jest fakt, że zboża ponad 90% stanowią składnik produkowanych .pasz 

treściwych. Co prawda podejmuje się kroki zmierzające do zwiększenia 

w paszach ilości takich składników jak makuchy, mączki mięsne, kostne 

zagadnienia — 5
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i rybne, drożdże pastewne, mleko w proszku, susz z zielonek, słód, wita- 

miny itp. Niemniej jednak wykorzystanie tych produktów nie wpłynęło do 
tej pory w zasadniczy sposób na zmianę zawartości składników pokarmo- 
wych w paszach treściwych. 

Wysoki poziom zużywania zbóż na paszę wiąże się także ze strukturą 
pogłowia zwierząt, wśród którego duży udział mają trzoda chlewna i konie. 
Dla przykładu podaję, że ok. 400%/0 zużywanego na pasze zboża przeznacza 

się dla trzody chlewnej, 26%/0 skarmia się końmi, ok. 20%/0 przeznacza się 

dla bydła, a ok. 14/0 dla ptactwa domowego i innego drobnego inwentarza. 

Tak wysoki udział koni w konsumpcji zboża stanowi bardzo duże obciąże- 

nie dla bilansu paszowego. A ponieważ pogłowie koni nie wykazuje ten- 

dencji spadkowych, należy liczyć się w dalszym ciągu ze znacznym ich 

udziałem w zużywaniu zboża. 

Na marginesie powyższych rozważań wydaje mi się konieczne wspom- 

nieć o potrzebie zmiany zaopatrzenia rolnictwa w traktory, to jest ewen- 

tualnego udostępnienia traktorów gospodarce chłopskiej w sposób bezpo- 

średni; tylko w ten sposób może mechanizacja skutecznie eliminować konia 

jako siłę pociągową. Chociaż jest to odrębne zagadnienie, to jednak nad- 

mieniłem o nim, gdyż wiąże się ściśle z problemem zbożowym. 

Na uwagę zasługuje także stopień zużywania poszczególnych gatun- 

ków zbóż dla celów paszowych. Około 250%/0 pszenicy i prawie 50% żyta 

przeznacza się na paszę. W wyniku tego żyto w jednakowym stopniu 

staje się zbożem konsumpcyjnym, jak i pastewnym. Uświadomienie sobie 

tego może wywrzeć wpływ na politykę w stosunku do tej kultury, bowiem 

w rejonach o zdecydowanej przewadze gleb lekkich można utrzymać 

w strukturze zasiewów wysoki udział żyta, szczególnie jego odmian pas- 

tewnych, plenniejszych niż dotychczasowe. 

Intensyfikacja produkcji zbóż wiąże się ściśle z całokształtem rozwoju 

produkcji roślinnej. Wytyczne polityki rolnej na okres do 1970 r. przewi- 

dują szybsze tempo wzrostu produkcji roślinnej, dla której stworzona bę- 

dzie odpowiednia baza ekonomiczna. Zgodnie z założeniami bieżącego 

planu, do r. 1970 globalna produkcja rolnicza powinna wzrosnąć o 14%, 

przy czym produkcja roślinna o 17/0, a zwierzęca tylko o 117%/o. Zwiększe- 

nie tempa wzrostu produkcji roślinnej w porównaniu z produkcją zwie- 

rzęcą jest konieczne po to, aby zmniejszyć napięcie w bilansie paszowym, 

uzyskać niezbędne rezerwy paszowe, zwłaszcza w paszach treściwych 

i w ten sposób nie tylko oprzeć produkcję zwierzęcą w całości o pasze 

produkowane w kraju, ale także uniezależnić ją od rocznych wahań plo- 

nów zbóż i wyników osiągniętych w produkcji roślinnej. W latach 1971- 

1975 ze względu na potrzeby żywnościowe, zachodzi konieczność przy- 

spieszenia rozwoju produkcji zwierzęcej w porównaniu z roślinną. 

Zupełnie nowe jakościowo zadania przewidziane są do realizacji w la- 

tach 1971-1975, w którym to okresie nawożenie mineralne osiągnie poziom 

190-200 kg NPK na 1 ha użytków rolnych, a średnie roczne plony zbóż
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Tabela 5. Powierzchnia zasiewów zbóż i roślin strączkowych (średnie roczne) 

  

  

  

| 1961—1955 | 1956—1960 1961—1965 

| tys. ha | % | tys. ha | % tys. ha | % 

Świat 668 261 100,0 708 626 106,04 722 195 108,07 

Kraje RWPG 140 798 100,0 149 106 105,90 156 072 110,84 

Polska 9 967 100,0 9 788 98,20 9 100 91,30 

Kraje Wsp. Rynku 22 942 100,0 23 177 101,02 22 579 98,42 

USA 78 890 100,0 74 320 94,20 63 445 80,42 

ZSRR 111 200 100,0 119 817 107,75 128 449 115,51 
  

Tabela 6. Powierzchnia zasiewów pszenicy (średnie roczne) 

  

  

  

1951—1955 1956—1960 1961—1965 

tys. ha % tys. ha | % tys. ha % 

Świat 186 472 100,0 204 279 109,5 209 920 112,6 

Kraje RWPG 57 819 100,0 72 402 125,2 75 008 129,7 

Polska 1 500 100,0 1 435 95,7 1524 101,6 

Kraje Wsp. Rynku 10 545 100,0 10 560 100,1 10 431 98,9 

USA 24 482 100,0 20 254 82,7 19 394 79,2 

ZSRR 49 505 100,0 64 220 129,7 66 623 134,6 
  

Tabela 7. Globalny zbiór zbóż i roślin strączkowych (średnie roczne) 

  

  

  

1951—1955 1956—1960 1961—1965 

tys. ton | % tys. ton | % tys. ton | % 

Swiat 783 347 100,0 939 347 119,9 1018 095 129,9 

Kraje RWPG 131 404 100,0 168 345 128,1 180 932 137,6 

Polska 12 324 100,0 14 434 117,1 15 482 125,6 

Kraje Wsp. Rynku 45 714 100,0 52 856 115,6 58 715 128,4 

USA 135 018 100,0 163 742 121,2 171 858 127,3 

ZSRR 88 529 100,0 121 468 137,2 130 330 147,2 

  

powinny wzrosnąć do 24-26 q z ha. A więc intensyfikacja produkcji roślin- 

nej w ogóle, a uprawy zbóż w szczególności, osiągnie poziom istniejący 

aktualnie w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Jak 

widzimy ze wskaźników wzrostu nawożenia, intensyfikacja produkcji ro- 

ślinnej będzie wynikiem znacznie zwiększonego zużycia środków produkcji 

pochodzących spoza gospodarstwa. Zwiększenie zużycia przemysłowych 

środków produkcji stawia na porządku dziennym problematykę ich tech- 

nicznej efektywności i opłacalności. 

Dla rolnika, tak zresztą jak i dla państwa, nowoczesność gospodaro- 

wania nie stanowi celu samego w sobie. Celem może być jedynie wzrost 

produkcji i obniżka kosztów wytwarzania, co pociąga za sobą wzrost do- 

chodu rolnika i dochodu narodowego. Rolnik akceptuje bowiem nowo-
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czesne metody wytwarzania tylko wówczas, gdy przynoszą one wzrost 
dochodów. Dlatego też mówiąc o intensyfikacji produkcji zbóż należy 
mieć na względzie także opłacalność ich produkcji. Analiza kosztów i opła- 
calności produkcji rolnej dokonana przez Instytut Ekonomiki Rolnej * po- 
zwala stwierdzić, że produkcja zbóż jest opłacalna. Jeśli opłacalność 
potraktujemy jako różnicę między kosztami produkcji a uzyskiwaną przez 
rolnika ceną, to tylko ceny uzyskiwane ze sprzedaży realizowanej w ra- 
mach obowiązkowych dostaw są niższe od kosztów produkcji. 

Nie wnikając w szczegółową analizę danych zawartych w opracowaniu 
IER, na uwagę zasługuje prawidłowość, w myśl której wzrost wydajności 
zbóż z ha nie pociąga za sobą proporcjonalnego wzrostu kosztów produkcji. 
W niektórych przypadkach obserwujemy nawet obniżanie się jednostko- 
wych kosztów produkcji w miarę wzrostu plonów zbóż. Zilustruję to 
zagadnienie na przykładzie 4 gatunków zbóż. Tak np., jeśli wydajność 
z 1 ha i koszt produkcji 1 q zboża w 1960 r. przyjąć za 100, to dla żyta 
przy wzroście plonów do 120,1 koszt własny 1 q wyniósł 100,1, a więc nie 
uległ zmianie, dla pszenicy wzrost plonów wyniósł 121,3, koszt własny 
uległ obniżeniu do 96,0, dla jęczmienia wskaźnik plonów wynosił 115,4, 
a koszt własny — 107,3 i dla owsa wskaźnik plonów 110,6 wskaźnik 
kosztów własnych 110,1. | 

Widzimy więc, że wzrost plonów oparty o intensyfikację uprawy zbóż 
jest dla rolnika korzystny. Pamiętać bowiem należy, że przy cenach wyż-. 
szych od kosztów własnych, nawet jeśli koszty wzrastają proporcjonalnie 
do plonów, to ogólna korzyść odnoszona przez rolnika jest tym większa, 
im większą ilość jednostek wyprodukował. Jeśli jednak nadmienimy, że 
pod względem nowoczesności wytwarzania gospodarka zbożowa pozosta- 
wia w naszym kraju jeszcze wiele do życzenia, to można bez przesady 
stwierdzić, że jej intensyfikacja pozwoli uzyskać znaczne obniżenie także 
i kosztów produkcji. 

Zwracanie uwagi na opłacalność produkcji zbóż wiąże się z najistotniej- 
szym zadaniem ekonomicznym, polegającym na tym, aby wraz ze wzros- 
tem globalnych zbiorów zbóż rosła ich produkcja towarowa, której tempo 
powinno wyprzedzić tempo wzrostu zbiorów. W ramach polityki gospo- 

darczej państwa w 1965 r. podjęto kroki mające zabezpieczyć takie właśnie 
tendencje. Działają one w dwu zasadniczych kierunkach. Z jednej strony 

zwiększono dostawy nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i kwa- 
lifikowanego ziarna siewnego, z drugiej zaś — podwyższono ceny skupu, 
poprawiając przez to opłacalność produkcji zbóż. Wprowadzając jedno- 
cześnie powszechną kontraktację zbóż stworzono warunki organizacyjne 
sprzyjające wprowadzeniu tych zmian do gospodarstw chłopskich. Do- 

datkowym elementem — oprócz wzrostu produkcji — stwarzającym wa- 

* Patrz: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, dodatek do numeru 5/1967: Koszty 

i opłacalność produkcji rolnej w Polsce, PWRiL, Warszawa.
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Tabela 8. Globalny zbiór pszenicy (średnie roczne) 

  

  

  

1951—1955 | 1956—1960 1961—1965 

tys. ton | % | tys. ton | % tys. ton | % 

Świat 196 380 100,0 238 301 121,3 251 717 128,2 

Kraje RWPG 53 466 100,0 79 663 148,9 79 223 148,2 

Polska 1 976 100,0 2 310 116,9 3 004 152,0 

Kraje Wsp. Rynku 21 339 100,0 23 579 110,5 27 433 128,6 

USA 29 331 100,0 32 098 109,4 33 036 112,6 

ZSRR 41 454 100,0 67 092 161,9 64 207 154,9 

  

о 

Tabela 9. Produkcja zbóż i strączkowych na 1 mieszkańca (średnie roczne) 

  

  

  

1951—1955 1956—1960 1961—1965 

kg | % kg | % kg | % 

Świat 311 100,0 340 109,3 321 103,2 

Kraje RWPG 466 100,0 554 118,9 555 119,1 

Polska 469 100,0 502 107,0 504 107,4 

Kraje Wsp. Rynku 287 100,0 318 110,8 335 116,7 

USA 842 100,0 936 111,2 908 107,8 

ZSRR 463 100,0 582 125,7 576 124,4 

  

Tabela 10. Produkcja nawozów mineralnych wszystkich w przeliczeniu na czysty składnik 

  

  

  

  
  

1950 1955 1960 1965 

tys. ton | % tys. ton | о tys. ton | % tys. ton | 9. 

Swiat 14 350 100 21 800 152 28 200 197 42 200 294 

Kraje RWPG 2991 100 4 631 155 6 441 215 12 017 402 

Polska 160 100 286 179 477 298 737 461 

Kraje Wsp. Rynku 4400 100 6831 155 8913 203 11640 265 

USA 3 977 100 5 702 143 7 402 186 10 616 267 

ZSRR 1 236 100 2 299 186 3 281 265 7 391 598 

  

runki do zwiększenia towarowości zbóż, jest powiązanie sprzedaży prze- 

mysłowych pasz treściwych z dostawami zbóż z kontraktacji. Zastąpienie 

części spasanych zbóż przez mieszanki pasz treściwych o większej kon- 

centracji białka pozwala na wygospodarowanie dodatkowych ilości zboża, 

stwarza warunki do wprowadzenia nowoczesnych, bardziej racjonalnych 

metod żywienia zwierząt i zwiększa efektywność pasz w produkcji zwie 

rzęcej. 

Przedstawione w powyższym referacie niektóre problemy intensyfikacji 

produkcji zbóż w Polsce wskazują, że jest to zagadnienie niezmiernie 

istotne w całokształcie rozwoju rolnictwa, a jednocześnie niełatwe w re- 

alizacji. Gospodarka zbożowa zahacza bowiem o całokształt rozwoju na- 

szego rolnictwa, a jej osiągnięcia decydują o wzroście produkcji w innych
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gałęziach rolnictwa. Dlatego też wzrost produkcji zbóż musi być realizo- 
wany jako część kompleksowego planu rozwoju i unowocześnienia naszego 
rolnictwa, czemu sprzyjają zarówno dostawy przemysłowych środków 
produkcji na wieś, jak też szereg przedsięwzięć organizacyjno-ekonomicz- 
nych, stanowiących efektywne bodźce, wzmagające wysiłek rolników 
skierowany na rozwiązywanie zadań produkcyjnych, stojących przed na- 
szym rolnictwem. 

* * * 

Analiza ekonomicznych podstaw intensyfikacji produkcji zbóż pozwala 
na wysunięcie kilku postulatów, których realizacja może dopomóc w roz- 
wiązywaniu problemu zbożowego w myśl założeń współczesnej polityki 
rolnej. 

1) Coraz szersze stosowanie nawożenia mineralnego oraz podnoszenie 
umiejętności gospodarowania większości rolników pozwalają na rozszerze- 
nie uprawy pszenicy na glebach nieco słabszych przy jednoczesnym zabez- 
pieczeniu wysokich plonów z jednostki powierzchni. 

2) Obok wzmożenia pracy nad wyhodowaniem nowych odmian zbóż, 
zwłaszcza pszenicy, słuszna wydaje się koncentracja uwagi placówek 
naukowo-badawczych oraz przodujących gospodarstw nad doskonaleniem 
technologii uprawy i produkcji oraz dostosowywaniem jej do zmieniają- 
cych się warunków, tak aby postęp w chemizacji rolnictwa oraz osiągnięcia 
biologii w tym zakresie dawały maksymalnie wysokie efekty odzwier- 
ciedlone w plonach. Już obecnie można zauważyć, że tradycyjne zabiegi 
 agrotechniczne stają się hamulcem postępu w intensyfikacji produkcji zbóż. 

3) Dążąc do dalszej intensyfikacji upraw zbożowych należy również 

propagować rozszerzanie powierzchni zasiewów wysokobiałkowych roślin 

pastewnych, takich jak koniczyna, lucerna, esparceta itp., ponieważ rośliny 

te w bilansie zbożowo-paszowym dają znacznie wyższe zbiory białka 

aniżeli zboża, przyczyniając się do złagodzenia napięcia w pozycji zbóż. 

Czynią one ponadto gospodarkę zbożowo-paszową bardziej elastyczną, 

Tabela 11. Wskaźniki charakteryzujące poziom produkcji zbóż w Polsce 
  

  
  

  

| 1938 1950 | 1960 | 1965 | 1968 

Udział zbóż w strukturze zasiewów % 66,3 63,6 60,2 55,8 56,8 

Plony 4 zbóż w q/ha 13,74 12,76 15,17 17,44 19,6° 

Globalny zbiór zbóż w tys. ton 125014 104426 113319 145144 18180 

Skup zbóż w tys. ton — 2 398 2 301 3 018 4 500% 

Udział skupu w produkcji globalnej zbóż 

w % — 23,0 20,3 20,8 24,8% 

Produkcja towarowa w przeliczeniu na 1 

mieszkańca w kg — 96 77 95 140% 

Spożycie zbóż na 1 mieszkańca w kg 137 166 145 141 136% 

a 1934—1938 * 1951—1955 * 1956—1960 7 1961—1965 © 1966—1968 * przewidywany
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a pośrednio wpływają na kierunek produkcji zwierzęcej, stwarzając do- 

godniejsze warunki dla chowu bydła. Tendencjom takim sprzyjać winien 

także rozwój suszarnictwa zielonek. Dążenie do wzrostu produkcji i po- 

prawy jakości suszu traw i roślin pastewnych pozwalać będzie na szersze 

stosowanie tego zamiennika zboża w produkcji mieszanek pasz treści- 

wych oraz wykorzystanie określonej ilości zielonki jako paszy przy karmie- 

niu trzody chlewnej. 

4) Istotnym problemem gospodarki zbożowej jest, jak wspomniano, 

sprawa jej towarowości. Dzięki zmienionej relacji cen skupu artykułów 

rolnych na korzyść zboża zwiększyły się globalne rozmiary jego skupu. 

Niemniej jednak zachodzi potrzeba dalszego podnoszenia towarowości, 

a w związku z tym i propagowania tych form obrotu towarowego zbożem, 

które dla rolnika są materialnie atrakcyjne. Mam na myśli z jednej strony 

rozszerzenie systemu kontraktacji poprzez propagandę przywilejów z nią 

związanych, a z drugiej strony zwiększenie stopnia wymienialności zboża 

na paszę. Naukowe uzasadnienie wyższej racjonalności żywienia zwierząt 

mieszankami pasz treściwych jest bezsporne i dlatego należałoby w tym 

zakresie rozwinąć szerszą niż do tej pory akcję popartą rachunkiem eko- 

nomicznym. 

5) Z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania zasobów zbożowych 

w gospodarce rolnej na uwagę zasługuje zagadnienie struktury i kierunku 

rozwoju produkcji zwierzęcej. Chodzi mianowicie o przesunięcia pomiędzy 

pogłowiem inwentarza produkcyjnego a nieprodukcyjnego na korzyść 

tego pierwszego. Sytuacja na tym odcinku kształtuje się niekorzystnie. Na 

przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencje wzrostu pogłowia koni. 

Tak np. w 1965 r. wynosiło ono 2554 tys. sztuk, a w 1968 r. — 2673 tys. 

sztuk, podczas gdy bieżący plan pięcioletni zakładał w 1970 r. pogłowie 

w granicach 2200 tys. sztuk koni. Tendencja wzrostu pogłowia koni po- 

woduje nieracjonalną strukturę bilansu spożycia zboża. Chociaż postulaty 

w tym zakresie wybiegają poza ramy niniejszego referatu, wydaje się 

uzasadnionym zwrócenie uwagi na potrzebę dalszego doskonalenia obsługi 

technicznej rolnictwa chłopskiego, bez której nie dokonamy przełomu 

w tendencjach zwiększania pogłowia koni. Chodzi bowiem o to, aby 

wzrostowi produkcji rolniczej i wynikłemu z niego zwiększonemu zapo- 

trzebowaniu na siłę pociągową odpowiadał program mechanizacji czynności 

w gospodarstwie rolnym nie tylko w drodze zwiększenia ilości trakto- 

rów i sprzętu towarzyszącego, ale także w drodze istotnego zbliżenia 

technicznych środków produkcji do gospodarstwa rolnego. Rzecz jasna, 

że formy tego zbliżenia wymagają oddzielnego przemyślenia. 

6) Ostatnim zagadnieniem związanym z racjonalizacją i intensyfikacją 

gospodarki zbożowej jest sprawa rozbudowy zaplecza magazynowego. 

Już obecnie w niektórych rejonach rolnicy napotykają trudności w zda- 

waniu zboża z powodu braku odpowiednich urządzeń magazynowych. 

Przewidywany wzrost produkcji globalnej zbóż, a produkcji towarowej
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Tabela 12. Dynamika plonów i kosztów własnych w produkcji zbóż a, 
  

Woj. poznańskie 
  

  

  

  

  

  

Polska "Woj. opolskie woj. lubelskie | 

1960 | 1965 | 1960 | 1965 | 1960 | 1965 | 1960 | 1985. 

Pszenica . SE 
Plon q/ha 16,9 20,5 19,8 22,9 22,4 223 133 170 
Kosżt własny zł/q 260,0 249,6 182,3 189,2 210,9 269,3 323,6 239,2 

Dynamika plonów 100,0 121,0 100,0 106,0 100,0 99,5 100,0 128,0 

Dynamika kosztów 100,0 96,0 100,0 104,0 100,0 127,0 100,0 74,0 

Żyto a 
Plon q/ha 15,4 18,5 171 20,6 19,6 19,3 14,5 18,0 

Koszt własny zł/q 223,0 223,3 170,8 168,2 203,3 264,6 249,1 220,7 

Dynamika plonów 100,0 120,0 100,0 120,0 100,0 98,0 100,0 124, o 

Dynamika kosztów 100,0 100,1 100,0 98,0 100,0 130,0 100,0 89,0 

Jęczmień | 

Plon q/ha 18,2 21,0 21,7 23,5 21,3 22,3 171 207 

Koszt własny zł/q 198,8 213,3 150,0 172,5 201,7 245,1 219,2 203,2 

Dynamika plonów 100,0 115,0 100,0 108,0 100,0 105,0 100,0 121,0 

Dynamika kosztów 100,0 107,0 100,0 115,0 100,0 122,0 100,0 93,0 

Owies A, 
Plon q/ha 169 18,7 22,3 22,7 22,3 226 16,2 191 

Koszt własny zł/q 202,5 223,1 184,3 168,8 184,3 232,8 211,5 209,3 

Dynamika plonów 100,0 111,0 100,0 110,0 100,0 101,0 100,0 118,0 

Dynamika kosztów 100,0 110,0 100,0 112,0 100,0 126,0 100,0 99,0 
  

w szczególności, powoduje, że sprawę terminowego odbioru zboża od pro- 

ducentów i mechanizację tego odbioru należy uważać za problem pilny 

i istotny dla dalszego usprawniania gospodarki zbożowej w naszym kraju. 

Wydaje się także celowe prowadzenie polityki decentralizacji przy budowie 

dużych magazynów zbożowych oraz wytwórni pasz, co usprawni odbiór 

zboża od producentów, zmniejszy koszty transportu i ułatwi wymianę zboża 

na paszę. | 

Chociaż wymienione postulaty nie obejmują całokształtu zagadnień 

związanych z unowocześnieniem ekonomiczno-organizacyjnych podstaw 

gospodarki zbożowej, to jednak ich realizacja może w istotny sposób 

przyspieszyć wprowadzanie w życie słusznych założeń naszej polityki 

rolnej. 

Францишек Кольбуш 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕР- 

НОВЫХ КУЛЬТУР В ПОЛЬШЕ 

Гезюме 

Повышение валового урожая зерновых культур и их товарности может произойти 

только на базе интенсификации производства зерновых культур путём роста урожая, а так- 

же путём изменения структуры культур в направлении повышения возделывания более 

продуктивных зерновых культур, как пшеница или ячмень. |
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Интенсификации производства зерновых культур благоприятствуют такие факторы 

как рост минерального удобрения, улучшение агротехнических мероприятий на базе подъё- 

ма общей культурности сельского хозяйства, повсеместное распространение рационального 

семенного хозяйства, рентабельные цены на хлеба, а также введение обмена зерновых 

культур на комбикорма. 

В результате рационального хозяйствования, урожай зерновых культур повысился 

B 1966/1967 Tr. относительно ржи на 45%, пшеницы — на 67%, овса — на 48% и ячменя — 

на 57% в сравнении с 1950/1955 гг. Средний урожай четырех основных зерновых культур 

повысился в это время на 51%. 

На базе роста валовой продукции повышалось тоже их товарное производство, кото- 

рое в 1967 г. составляло 21% валовой продукции. 

Политика государства направлена на повышение товарности зерновых культур, что 

находит своё отражение в развитии контрактации хлебов, обмене зерновых культур на 

комбикорма, а также применение льгот в области минеральных удробений. 

Стремление к повышению производства зерновых культур находит своё отражение 

в повышенных поставках минеральных удобрений, изменении структуры возделывания 

зерновых культур, повышении производства сочных и объёмистых кормов, ускорении 

темпов развития производства мясного крупного рогатого скота, потребляющего меныше 

комбикормов на 1 кг прироста говядины в живом весе, а также в повышении квалифи- 

каций основных масс земледельцев. 

Franciszek Kolbusz 

ECONOMICAL PROBLEMS OF INTENSIFICATION OF CEREAL PRODUCTION 

IN POLAND 

Summary 

The cereals occupy in Poland an important position in agricultural production. 

Although in 1967 their value amounted to 17.2°/o of the total agricultural production, 

they occupied 56.8°/o of thetotal arable land. The main problem is the increase of 

total yield of marketable agricultural produce which can be reached by the inten- 

sification of cereal production. Intensification of cereal production is favoured by 

increased mineral fertilization, improvement of cultural practicies and certified seed 

distribution, profitable prices for cereal and bringing into practice the exchange of 

cereals for concentrated feers. The yield of cereals in 1966/67 when compared with 

that in 1950/55 increased 45°/o for rye, 67°/o for wheat, 48°/o for oats and 57% for 

barley. On the average the yields of these four cereals increased by 51% during 

that period. Owing to this increase the yields of marketable agricultural produce in 

1967 amounted 21°/o of total production. The state policy is directed toward the 

further increase of cereal production through contractaction, exchange of the cereal 

for concentrated feeds and reducin prices of mineral fertilizers. The rise of cereal 

yields is connected with the increase of mineral fertilization, the change in the 

structure of cereal production, the increase of production of bulky watery foods and 

beef cattle, and also improvement of menagement.


