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Rolnictwo województwa opolskiego osiągnęło już względnie wysokie 

wskaźniki produkcyjne, szczególnie w zakresie plonów 4 zbóż. Ich średni 

plon w gospodarce indywidualnej w latach 1964-1968 wynosił 23,5 q/ha, 

przy czym w 1967 r. plony wynosiły 24,8 q, a w 1968 r. 24,9 q z ha przy 

nawożeniu 116 kg NPK na 1 ha użytków rolnych, co oczywiście nie ozna- 

cza, że takie nawożenie zostało zastosowane pod zboża. 

Województwo opolskie ma lepsze warunki dla produkcji rolnej niż 

średnio w kraju. Gleby klasy od I do III stanowią w kraju ok. 28%. 

a w województwie opolskim ok. 420/60. Warunki klimatyczne województwa 

opolskiego są lepsze od przeciętnych krajowych, co wyraża się korzystną 

ilością opadów i ich rozłożeniem w czasie oraz korzystniejszym dla rozwo- 

ju roślin rozkładem temperatur. Wreszcie stosunkowo duży udział gospo- 

darstw większych i mniejsze rozproszenie ziemi stwarza korzystniejsze 

warunki dla wprowadzenia mechanizacji oraz kompleksowych rozwiązań 

technologicznych i organizacyjnych w produkcji roślinnej. 

Obecnie pewną trudność w intensyfikacji produkcji we wszystkich go- 

spodarstwach stanowi problem niedoboru siły roboczej. Wysoki poziom 

uprzemysłowienia województwa powoduje odpływ ze wsi siły roboczej 

najbardziej wartościowej z punktu widzenia przydatności do pracy zawo- 

dowej. Niedobór siły roboczej utrzymuje się mimo stałego wrostu mecha- 

nizacji. 

Określona sytuacja rolnictwa opolskiego i jego dotychazasowy poziom 

produkcyjny wskazują, że tradycyjnymi metodami technologii i organiza- 

cji produkcji trudno będzie zabezpieczyć efektywność stale rosnących 

nakładów produkcyjnych. 

Tabele 1-3 przedstawiają dynamikę wzrostu pionów 4 zbóż w gospodarce 

indywidualnej w latach 1957-1968. Wskazują one na malejącą dynamikę 

wzrostu średnich plonów 4 zbóż w poszczególnych 5-latkach. Wzrost ten 

wynosił w latach: 

1962-1966 — 3 q czyli rocznie 60 kg (od 30 kg do 100 kg*) 

1963-1967 — 25 q czyli rocznie 59 kg (od 16 kg do 108 kg*) 

1964-1968 — 1,7 q czyli rocznie 34 kg (od 10 kg do 104 kg*) 

* Rozpiętość wzrostu plonów 4 zbóż w poszczególnych powiatach.
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Tabela 1. Dynamika wzrostu plonów 4 zbóż w gospodarstwach indywidualnych 

Średni plon w latach ‹ , 

are Wzrost średnich recinl roczny 
Powiaty 1957—1961 1962—1966 plonéw za 5 lat qfha wzrost plonéw 

q/ha q/ha w kg/ha 

Powiaty o przyrostach plonów wyższych od przeciętnych 

Głubczyce 19,1 24,1 5,0 100 

Kluczbork 19,0 23,4 4,4 88 

Krapkowice 17,7 21,5 3,8 76 

Opole 17,3 20,8 3,3 70 

Brzeg 18,7 21,8 3,1 62 

Namysłów 18,3 21,4 3,1 62 

Nysa 21,1 24,2 3,1 62 

Powiaty o przyrostach plonów niższych od przeciętnych 

Prudnik 22,8 25,7 2,9 58 

Koźle 22,8 25,5 2,7 54 

Strzelce Op. 17,9 20,3 2,4 48 

Niemodlin 17,5 19,5 2,0 40 

Powiaty o bardzo niskich przyrostach plonów 

Olesno 20,7 22,5 1,8 36 

Racibórz 23,2 25,0 1,8 36 

Grodków 20,3 21,8 1,5 30 

Województwo 19,8 22,8 3,0 60 
  

Tabela 2. Dynamika wzrostu 4 zbóż w gospodarstwach indywidualnych 
  

Średni plon w latach 
    

Wzrost średnich 
Średni roczny 

wzrost plonów 

  

  

Powiaty 1958—1962 1963—1967 plonów za 5lat q/ha 
q/ha q/ha kg/ha 

Powiaty o przyrostach plonów wyższych od przeciętnych 

Głubczyce 19,7 25,1 * 5,4 108 

Kluczbork 19,8 23,7 3,9 78 

Koźle 23,3 26,8 3,5 70 

Opole 17,7 21,0 3,0 66 

Prudnik 23,4 26,2 2,8 56 

Krapkowice 19,0 21,8 2,8 56 

Powiaty o przyrostach plonów niższych niż przeciętne 

Brzeg 19,7 22,0 2,3 46 

Муза 22,3 24,3 2,0 40 

Namysłów 19,4 21,4 2,0 40 

Strzelce 18,7 20,7 2,0 40 

Powiaty o bardzo niskich przyrostach plonów 

Niemodlin 19,2 19,8 1,6 32 

Olesno 21,5 22,8 1,3 26 

Raciborz 24,1 25,1 1,0 20 

Grodków 21,2 22,0 0,8 16 

Województwo 20,6 Dash 2,5 50 
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Tabela 3. Dynamika wzrostu plonów 4 zbóż w gospodarstwach indywidualnych 
  

Średni plon w latach 
  

Powiat 
Wzrost średnich Średni roczny 

Maty 1959—1963 1964—1968 plonów za 5 lat q/ha wzrost plonéw 

w kg/ha q/ha q/ka 

Powiaty o przyrostach plonów wyższych od przeciętnych 

  

Głubczyce 21,3. | 26,5 5,2 104 

Kluczbork 20,9 24,1 3,2 64 

Krapkowice 19,9 22,7 2,8 56 

Opole 19,4 21,2 1,8 36 

Prudnik 24,8 26,6 1,8 36 

Powiaty o przyrostach plonów równych przeciętnym lub niższych 

Strzelce Op. 19,5 21,2 1,7 34 

Niemodlin 18,9 20,4 1,5 30 

Nysa 23,4 M 24,6 1,2 24 

Namysłów 20,7 21,8 1,1 22 

„Olesno 21,9 | 23,0 . 1,1 22 

Koźle 24,8 25,7 0,9 18 

Brzeg 21,2 21,8 0,6 12 

Powiaty, gdzie nie było przyrostu plonów lub nastąpił spadek 

Racibórz 25,1 25,1 0,0 — 

Grodków 22,6 22,1 —0,5 —10 

Województwo 21,8 23,5 1,7 34 
  

Wraz z malejącą dynamiką wzrostu średnich plonów 4 zbóż zarysowała się 

rosnąca dysproporcja między poszczególnymi powiatami, która w latach 

1962-1966 wynosiła w rocznych przyrostach 70 kg i wzrosła w latach 

1964-1968 do 114 kg. 

Dynamikę wzrostu plonów poszczególnych gatunków zbóż przedsta- 

wiają kolejno tabele 4-7. 

Średni roczny wzrost plonów w kg/ha w poszczególnych 5-leciach wy- 

nosił odpowiednio: 

1962—1966 1963—1967 1964—1968 

pszenica 64 40 20 

żyto 32 26 22 

jęczmień 84 51 36 

owies 58 42 ‚ 32 

Najwyższy średnio roczny przyrost plonów wykazał jęczmień. Tym- 

czasem udział jęczmienia w strukturze zbóż w gospodarce indywidualnej 

zmniejszył się z 9,8%/0 w 1957 r. da 3,8%/0 w 1968 r. W tym samym okresie 

udział pszenicy wzrósł z 29,1%/0 w 1957 r. do 46,2% w 1968 r. Równocześnie 

udział mieszanek zbożowych wzrósł z 2,2%/0 w 1957 r. do 9,30/0 w 1968 r. 

Wzrostowi areału tych mieszanek towarzyszy wzrost plonów. Mieszanki 

zagadnienia — 15
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Tabela 4. Dynamika wzrostu plonów pszenicy w gospodarstwach indywidualnych 
  } 

Sredni plon w latach 
  Wzrost średnich Średni roczny 

Powiaty | 1957—1961- 1962—1966 plonów w latach wzrost plonów 
q/ha q/ha 1962—1966 q/ha |W latach 1962—1966 

kg/ha 
  

Powiaty o przyrostach plonów wyższych od przeciętnych 

  

Namysłów 17,9 23,6 5,7 114 
Krapkowice 18,7 24,0 3,3 106 
Głubczyce 19,7 24,7 5,0 100 
Opole 20,3 24,9 4,6 92 
Kluczbork 20,6 24,9 4,3 86 
Strzelce Op. 19,2 23,3 4,1 82 
Nysa 21,4 24,7 3,3 66 

Powiaty o przyrostach plonów niższych od przeciętnych 
Koźle 23,8 26,9 4 3,1 62 
Olesno 20,9 23,9 | 3,0 60 
Brzeg 20,4 23,3 2,9 58 
Prudnik 23,7 26,4 2,7 54 

Powiaty o bardzo niskich przyrostach plonów 
Niemodlin 18,2 20,3 2,1 42 
Grodków 20,5 22,0 1,5 30 
Racibórz 25,9 26,0 0,1 2 

Województwo 21,3 24,5 3,2 64 
  

Tabela 5. Dynamika wzrostu plonów żyta w gospodarstwach indywidualnych 
  

Średni plon w latach | Wzrost średnich Średni roczny 

Powiaty 1957—1961 1962— 1966 plonów w latach wzrost plonów 

1962—1966 q/ha w latach 

as ans 1962—1966 kg/ha 

  

  

Powiaty o przyrostach plonów wyższych od przeciętnych 

Kluczbork 17,8 21,5 3,0 74 

Krapkowice 16,9 19,7 2,8 56 

Strzelce Op. 16,8 19,4 2,6 52 

Głubczyce 18,4 20,8 2,4 48 

Namysłów 16,8 19,2 2,4 48 

Opole 15,8 18,2 2,4 48 

Nysa 19,1 21,2 2,1 42 

Powiaty o przyrostach plonów niższych od przeciętnych 

Niemodlin 16,0 17,4 1,4 28 

Olesno 19,7 20,8 1,1 22 

Brzeg 16,3 17,3 1,0 20 

Powiaty o przyrostach plonów bardzo niskich i spadku plonów 

Prudnik 21,2 21,9 0,7 14 

Racibórz 20,7 21,0 0,3 6 

Grodków 18,2 17,8 —0,4 —8 

KoZle 20,8 20,4 —0,4 —8 
  

Województwo 17,9 19,5 1,6 32
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Tabela 6. Dynamika wzrostu plonów jęczmienia w gospodarstwach indywidualnych 
  

  

Średni plon w latach Wzrost średnich Średni roczny 

Powi plonów w latach - wzrost plonów 
owiały 1957—1961 1962—1966 1962—1966 S+ latach 

q/ha q/ha q/ha 1962—1966 kg/ha 
  

Powiaty o przyrostach plonów wyższych od przeciętnych 

  

Głubczyce 17,9 23,9 6,0 120 
Koźle 22,1 28,0 5,9 118 
Namysłów 18,0 23,9 5,9 118 
Opole 19,6 24,6 5,0 100 
Prudnik 21,6 26,5 4,9 98 
Kluczbork 19,4 23,8 4,4 88 
Racibórz 21,6 26,0 4,4 88 

Powiaty o przyrostach plonów niższych od przeciętnych 

Krapkowice 18,3 22,5 4,2 84 

Brzeg 19,1 22,9 3,8 76 

Nysa 19,8 23,5 3,7 74 

Powiaty o bardzo niskich przyrostach plonów 

Niemodlin 17,5 20,8 3,3 66 

Grodków 19,3 22,4 7 31 62 
Olesno 19,2 22,3 3,1 62 

Strzelce Op. 19,2 22,8 2,8 56 

Województwo 19,5 23,7 4,2 84 
  

Tabela 7. Dynamika wzrostu plonów owsa w gospodarstwach indywidualnych 
  

  

Średni plon w latach | Wzrost średnich Średni roczny 

, plonów w latach wzrost plonów 
Powiaty 1957—1961 1962—1966 1962—1966 зе lata 

q/ha q/ha q/ha 1962—1966 kg/ha 
  

Powiaty o przyrostach plonów wyższych od przeciętnych 

Krapkowice 17,9 24,2 6,3 126 

Głubczyce 19,7 24,5 4,8 96 

Opole 19,5 23,8 4,3 86 

Kluczbork 21,4) 25:7 4,2 84 

Racibórz 22,7 26,9 4,2 84 

Namysłów 19,7 23,4 3,7 74 

Brzeg 19,2 22,8 3,6 72 

Prudnik 24,1 27,2 3,1 62 

Powiaty o przyrostach plonów niższych od przeciętnych 

Strzelce Op. 19,4 21,9 2,5 50 

Powiaty o bardzo niskich przyrostach plonów 

Olesno 23,2 24,8 1,6 32 

Grodków 21,3 22,8 1,5 30 

Koźle 32,9 25,4 1,5 30 

Nysa 22,9 24,4 1,2 30 

Niemodlin 19,2 20,6 1,4 28 
  

Województwo 21,2 24,1 2,9 58
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zbożowe nie są objęte badaniem PIP, ale dają wyższe plony od każdego 
z komponentów osobno. 

Przedstawione tabele 1-7 informują, jaka jest różnica w zakresie wy- 
sokości plonów między dwiema pięciolatkami. Natomiast nie informują, 
jaka jest tendencja rozwojowa plonów w ujęciu dynamicznym. Obliczona 
dla ostatnich 7 lat (1961-1967) tendencja rozwojowa (trend) wzrostu plo- 
nów 4 zbóż w poszczególnych powiatach jest bardzo niepokojąca. 

Tabela 8. Rachunkowe wyznaczanie (metodą najmniejszych kwadratów) trendu wzrostu plonów 
4 zbóż w gospodarce indywidualnej województwa opolskiego (1961— 1967 r.). 

Lata Nr kolejny roku Plony x, 

ty 
Их! ty У, 

Et, = 28 Ex, = 160,2 _ Etyx, = 644,5 Et? = 140 22,49 

Przez sumowanie odpowiednich kolumn obliczamy: 

Et, = 28, Ex, = 160,2, ETyx, = 644,5, Et”, = 140 

a ponadto w danym przykładzie liczba lat n = 7. 

Metoda wyznacznikowego rozwiązywania równań liniowych pozwala obliczyć: 

а = = 22,36 

в = 6,13 
Е? п — Et, Et, 

Y, =a +bt(t =0) 

Y, = 22,36 + 0,13 t = 22,49 

Z rachunku wynika, że trend plonów w latach 1961—1967 miał tendencję wzrostową i roczne 

plony 4 zbóż z 1 ha wzrastały o 13 kg. 

Wzrost plonów wystąpił tylko w 8 powiatach, natomiast w 6 powiatach 

nastąpił spadek plonów przy wzroście dla całego województwa wynoszą- 

cym 13 kg rocznie. * Mimo że w skali wojewódzkiej uzyskano w gospodar- 

ce indywidualnej w latach 1961-1967 przyrost plonów w granicach 

13 kg/ha, to jednak dynamikę wzrostu plonów należy ocenić jako bardzo 

słabą i nie odpowiadającą poziomowi zwiększonej dostawy środków pro- 

dukcji. 

Średnie roczne tempo wzrostu plonów w latach 1961-1967 obliczone 

metodą najmniejszych kwadratów wynosi odpowiednio: 

1) dla pszenicy — 0,15 q/ha Y; = 25,18 — 0,15 

2) dla żyta + 0,27 q/ha Y; = 18,38 + 0,27 

3) dla jęczmienia + 0,15 q/ha Yy = 23,21 + 0,15 

4) dla owsa + 0,05 q/ha Y;y = 24,22 + 0,05 

* Metodyka obliczeń została podana w tabeli 8.
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Jeżeli przedstawiony trend wzrostu plonów poszczególnych gatunków 
zbóż porównamy z tendencją w zakresie kształtowania się powierzchni 
uprawy, to wytworzona sytuacja zmusza do głębszej analizy. Nie tylko ze 
względu na znikomy wzrost plonów żyta, jęczmienia i owsa, ale głównie ze 
względu na wyraźny regres w plonach pszenicy, która stanowi, jak już 
wspomniano, 46,2%/0 powierzchni zbożowych. 

Tabela 9. Średnie roczne tempo wzrostu plonów 4 zbóż w latach 1961—1967 obliczone metodą naj- 

mniejszych kwadratów 

  

  

Średni roczny wzrost (+ ) Średni roczny wzrost (+) 
Powiat lub spadek (— ) plonów Powiat lub spadek (—) plonów 

w kg/ha w kg/ha 

Głubczyce +81 Opole + 9 
Kluczbork +55 Racibórz —51 
Krapkowice +23 Brzeg —27 
Olesno +18 Koźle —14 
Strzelce +18 . Grodków —13 
Namysłów +17 Niemodlin — 5 

Prudnik +15 Nysa — 1 

Województwo | +13 
  

Fakt ten powoduje również określone skutki w skupie. Roczny skup 
żywca wzrósł z 54,6 tys. ton. (przeciętny skup w latach 1957-1961) do 
62,1 tys. ton (w latach 1962-1966), zaś skup 4 zbóż zmniejszył się z 115,8 tys. 
ton (w 1957-1961) do 104,2 tys. (w 1962-1966). 

Mówiąc o dynamice wzrostu plonów 4 zbóż zdajemy sobie sprawę z fak- 

tu, że województwo opolskie startowało z wyższego pułapu, mimo to nie- 

pokojący jest brak postępu lub znikomy postęp w niektórych dziedzinach 

gospodarki rolnej. Dzieje się to przy wzrastających nakładach produkcyj- 

nych. Nawożenie mineralne w gospodarce chłopskiej wzrastało średnio 

rocznie od 1961 do 1967 r. o 5,2 NPK na ha użytków rolnych. Znaczny po- 

stęp zanotowano również w wapnowaniu gleb. 

Mimo zastosowania względnie poprawnej metody przedstawiona ana- 

liza wzrostu zbóż w ujęciu wojewódzkim czy powiatowym nie może być 

pełna, bowiem zróżnicowanie warunków mających wpływ na wysokość 

plonów jest w naszym województwie duże. Z ważniejszych należy wymie- 

nić strukturę gospodarstw rolnych, zmiany w użytkowaniu ziemi, stan 

zainwestowania, ilość siły roboczej, stopień mechanizacji itp. 

Brak zadowalających zwyżek plonów w gospodarstwach, w których 

intensywność nawożenia wzrosła wydatnie, powoduje powstawanie po- 

glądu, że osiągnęliśmy już próg opłacalności nawożenia. Sądzi się również, 

że jednym z powodów niskiej efektywności nawożenia jest zły dobór 

odmian, mianowicie brak odmian intensywnych, dla których granice
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opłacalności nawożenia są wyższe. Przyczynę małej efektywności nawoże- 
nia upatruje się również w złej agrotechnice. Nie chodzi jednak o samo 
nawożenie, ale o całość zabiegów agrotechnicznych. 

Efektywność intensywnego nawożenia może być zapewniona jedynie 
pod warunkiem, że nakładowi temu towarzyszyć będzie udoskonalenie 
techniki, technologii i organizacji gospodarstwa. Chodzi o to, by nawożenia 
nie traktować jako jedyny, uniwersalny Środek, który wystarczy wprost 
zastosować, by sam przez się przyniósł korzyści. 

Intensywne odmiany są w województwie opolskim potrzebne, szcze- 
gólnie w rejonach, gdzie plony 4 zbóż csiągnęły lub przekroczyły 30 q/ha. 

Warto podkreślić, że plon niektórych odmian zbóż jest w masowej 
uprawie często o 50%, a zwykle o 30-35%0 mniejszy niż w Stacjach Oceny 
Odmian. Tak duża różnica wskazuje, że w produkcji popełnia się wiele 
błędów agrotechnicznych. 

Tak np. od 1960 r. odmiana Żelazna zajmuje 55% powierzchni uprawy 
pszenicy przy wyraźnej tendencji spadkowej plonów. Potrzeba zrejonizo- 
wania nowych, bardziej wydajnych odmian zbóż jest oczywista, ale z tym 
wiąże się konieczność uwzględnienia agrotechniki odmianowej. Im wyższe 
plony zamierza osiągnąć producent, tym dokładniej zabiegi agrotechniczne 
i nawożenia muszą być dostosowane do swoistych wymagań poszczegól- 
nych odmian. 

Chcąc informować rolników o agrotechnicznych wymaganiach odmian 
trzeba je najpierw opracować — szczególnie dla odmian nowo wprowa- 
dzonych. Tymczasem praktycy otrzymują nowe odmiany bez dostatecz- 
nych informacji o ich wymaganiach biologicznych i agrotechnicznych. 

Dlatego prace podjęte w zakresie dalszej intensyfikacji produkcji 

zbóż zakładają między innymi: 

—- poprawę agrotechniki w szerokim ujęciu, 

— likwidację nadmiernego zakwaszenia gleb, gdyż w wojew. opolskim, 

aż 729%/0 gleb wymaga wapnowania, w tym 550% gleb bardzo kwaśnych 

i kwaśnych, 

— unowocześnienie gospodarki nasiennej przez dobór i zrejonizowanie 

nowych, bardziej intensywnych odmian, poprawę struktury uprawy 

samych zbóż, usprawnienie produkcji i obrotu kwalifikowanym ma- 

teriałem siewnym z bezpośrednią dostawą do gospodarstw rolnych 

oraz zapewnieniem niezbędnej rotacji, 

— dalszy wzrost nawożenia mineralnego, które w 1970 r. osiągnie 175 kg 

NPK/ha, a w 1975 r. ok. 250 kg NPK/ha; efektywność nawożenia 

w znacznym stopniu uzależniona jest od wypełnienia poprzednich po- 

stulatów; 

— usprawnienie mechanizacji zbioru, obrotu rolnego, suszenia 1 maga- 

zynowania. 

Oczywiście są to tylko niektóre elementy limitujące dalszy wzrost



DYNAMIKA WZROSTU PLONÓW 4 ZBÓŻ W WOJ. OPOLSKIM 231 

  

plonów 4 zbóż. O efektywności tych zamierzeń zadecyduje w dużej mierze 

czynnik ludzki (kadra) i prace naukowo-badawcze prowadzone na terenie 

Opolszczyzny. | 

Кароль Киша 

ДИНАМИКА РОСТА УРОЖАЯ ЧЕТЫРЁХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ОПОЛЬСКОМ 

ВОЕВОДСТВЕ 

Резюме 

Сельским хозяйством Опольского воеводства достигнуты сравнительно высокие про- 

изводственные показатели. Затраты на средства производства тут тоже более высокие, 

чем средние в стране. В масштабе воеводства появились значительные несоразмерности 

относительно динамики урожая четырёх зерновых культур, а также отдельных видов. 

Особенно тревожное явления наблюдается в урожаях пшеницы, которыс в 1961- 

-1967 гг. проявляют падающую тенденцию. Темпы прибавки урожая четырех зерновых 

культур, по отношению к росту удобрения, неудовлетворительны. Наряду с дальнейшим 

ростом удобрения необходимы интенсивные сорта зерновых культур, а также улучшение 

агротехники. 

Минеральное удобрение не может являться единственным урожаетворным фактором, 

а его эффективность зависит, главным образом от кислотности почвы, введения новых, 

более продуктивных сортов, а также от повышения уровня сортовой агротехники. 

Karol Kisza 

THE DYNAMICS OF YIELD INCREASE OF FOUR CEREALS IN OPOLE 

VOIVODSHIP 

Summary 

The agriculture of Opole voivodship has reached rather high production indices. 

Also the outlays for production means are higher there than the country's average. 

The wheat wields, however, showed alarming decrease in 1961-1967. The rate 

of yield growth of four cereals is not satisfactory, despite of increased fertilization. 

Beside increased fertilization, also intensive cereal varieties, improved cultivation 

and liming are necessary.


