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INFORMACJE SYGNALNE 

06.07.2018 r. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 
 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.,  
na uzyskaną większą niż przed rokiem produkcję zbóż 
ogółem, buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku wpływ 
miała wyższa wydajność z jednostki powierzchni oraz 
większa powierzchnia upraw. Natomiast większe zbiory 
ziemniaków wynikały jedynie ze zwiększonego areału 
uprawy – plonowanie było niższe niż przed rokiem. 

 

 

Zboża 

Według wynikowego szacunku powierzchnia upraw zbóż ogółem w 2017 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim wyniosła 617,4 tys. ha i była większa o 1,1% w porównaniu z poprzed-
nim rokiem. Plony zbóż ogółem w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. wyniosły  
46,5 dt/ha (w Polsce 42,0 dt/ha) i były wyższe o 7,9% od uzyskanych w 2016 r. W gospodar-
stwach indywidualnych, których udział w ogólnej powierzchni uprawy zbóż wyniósł 92,7%, 
plony zbóż ogółem wyniosły 44,5 dt/ha i były o 6,5% wyższe od uzyskanych w 2016 r. Produk-
cja ziarna zbóż ogółem w 2017 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 9,2% i wyniosła 
2873,1 tys. t, co stanowiło 9% produkcji zbóż w kraju. 

 

Tablica 1. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbóż ogółem w województwie kujawsko-pomorskim 

 

Wykres 1. Struktura zbiorów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi według gatunków  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 
Stan w czerwcu 

 

Plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na poziomie 43,2 dt/ha  
(w Polsce 40,0 dt/ha), czyli o 10,8% wyższym od uzyskanych rok wcześniej. W grupie zbóż 

Wyszczególnienie 

2010 2015 2016 2017 

w liczbach bezwzględnych 2016=100 

Powierzchnia w tys. ha 594,6 616,5 610,7 617,4 101,1 

Plony z 1 ha w dt 37,8 39,6 43,1 46,5 107,9 

Zbiory w tys. t 2245,6 2439,4 2632,2 2873,1 109,2 

↑7,9% 
Wzrost plonów zbóż ogółem  

w stosunku do 2016 r. 

Szacowany wynik wielko-
ści plonów zbóż ogółem 
w dt z 1 ha uplasował wo-
jewództwo kujawsko-po-
morskie na 3 miejscu 
wśród wszystkich woje-
wództw 

0 20 40 60 80 100

pszenica pszenżyto jęczmień mieszanki zbożowe żyto owies

%



 

 

2 

podstawowych z mieszankami zbożowymi wszystkie gatunki zbóż ozimych i jarych plonowały  
w 2017 r. wyżej niż w roku poprzednim.  

W ogólnej produkcji ziarna zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zmniejszył się  
w porównaniu z poziomem ubiegłorocznym udział zbiorów zbóż intensywnych (pszenicy, jęcz-
mienia i pszenżyta) i wyniósł 81,7% (w 2016 r. – 82,1%). Udział zbiorów zbóż ekstensywnych 
(żyto, owies i mieszanki zbożowe) w tym czasie zwiększył się do 18,3% (w 2016 r. – 17,9%). 

 

Ziemniaki 

Powierzchnia uprawy ziemniaków (bez powierzchni ziemniaków w ogrodach przydomowych) 
w 2017 r. wynosiła 23,8 tys. ha i była o 22,1% większa od ubiegłorocznej. Plony ziemniaków  
w 2017 r. wyniosły 290 dt/ha (w Polsce 279 dt/ha) i zmniejszyły się w porównaniu z ubiegłym 
rokiem o 6,1%. Zbiory ziemniaków w 2017 r. wyniosły 689,1 tys. t i były wyższe niż w roku ubie-
głym o 14,3%, stanowiąc 7,7% zbiorów szacowanych w Polsce. Decydujący wpływ na wielkość 
zbiorów w województwie miały gospodarstwa indywidualne. Ich udział w ogólnej produkcji 
ziemniaków w 2017 r. wyniósł 94,9%, tyle samo wyniósł udział w ogólnej powierzchni uprawy 
ziemniaków w województwie kujawsko-pomorskim. Plony ziemniaków w gospodarstwach in-
dywidualnych były na tym samym poziomie jak oszacowane plony we wszystkich gospodar-
stwach. 

 

Tablica 2. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory ziemniaków w województwie  
kujawsko-pomorskim 

Wyszczególnienie 

2010 2015 2016 2017 

w liczbach bezwzględnych 2016=100 

Powierzchnia w tys. ha 18,6 17,1 19,5 23,8 122,1 

Plony z 1 ha w dt 232 251 310 290 93,9 

Zbiory w tys. t 430,9 427,4 603,0 689,1 114,3 

 

Buraki cukrowe 

Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. wy-
niosła 44,8 tys. ha i była większa od powierzchni uprawy w 2016 r. o 4,2%. W 2017 r. z 1 ha po-
wierzchni uprawy w województwie zebrano 710 dt buraków cukrowych (w Polsce 679 dt/ha). 
Plony buraków cukrowych w 2017 r. były wyższe o 12,9% od uzyskanych w 2016 r. Wyższe plo-
nowanie i powierzchnia uprawy buraków cukrowych miały wpływ na zwiększenie produkcji tej 
uprawy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zbiory buraków cukrowych w 2017 r. wyniosły  
3179,2 tys. t i były wyższe o 17,6% od zbiorów uzyskanych w 2016 r. Powierzchnia uprawy bura-
ków cukrowych w gospodarstwach indywidualnych stanowiła, podobnie jak w roku ubiegłym, 
90% całkowitej powierzchni ich uprawy. Plony osiągnięte przez rolników indywidualnych były 
wyższe od uzyskanych we wszystkich gospodarstwach i wyniosły 718 dt/ha. 

 

Tablica 3. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory buraków cukrowych w województwie  
kujawsko-pomorskim 

Wyszczególnienie 

2010 2015 2016 2017 

w liczbach bezwzględnych 2016=100 

Powierzchnia w tys. ha 38,4 37,1 43,0 44,8 104,2 

Plony z 1 ha w dt 479 472 629 710 112,9 

Zbiory w tys. t 1837,9 1750,7 2702,9 3179,2 117,6 

 

Pod względem wielkości 
produkcji buraków cukro-
wych województwo zajęło 
2 miejsce w kraju 
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Rosliny oleiste 

Według wynikowego szacunku w 2017 r. powierzchnia uprawy roślin z grupy oleistych zwięk-
szyła się o 19,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniosła 101,9 tys. ha. Plony roślin olei-
stych wyniosły 30,5 dt/ha (w Polsce 29,0 dt/ha) i były wyższe od plonów zeszłorocznych  
o 22,0%. Plony w gospodarstwach indywidualnych były niższe niż we wszystkich gospodar-
stwach i wyniosły średnio 30,0 dt/ha (w Polsce 28,6 dt/ha). Produkcja roślin oleistych  
w 2016 r. wyniosła 311,1 tys. t, tj. o 46,2% więcej w stosunku do 2016 r. W grupie upraw roślin 
oleistych największy areał zajmowały rzepak i rzepik (97,1% powierzchni).  

 

Tablica 4. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory rzepaku i rzepiku w województwie  
kujawsko-pomorskim 

Wyszczególnienie 
2010 2015 2016 2017 

w liczbach bezwzględnych 2016=100 

Powierzchnia w tys. ha 125,9 117,4 83,1 99,0 119,0 

Plony z 1 ha w dt 28,6 28,6 25,3 31,0 122,5 

Zbiory w tys. t 359,4 335,8 210,1 306,9 146,1 

 

Warzywa  

Zbiory warzyw gruntowych w 2017 r. wyniosły 622,3 tys. t i były o 8,1% wyższe od uzyskanych  
w 2016 r. Zbiory warzyw w województwie kujawsko-pomorskim w 94,6% pochodziły z gospo-
darstw indywidualnych. 

 

Wykres 2. Struktura zbiorów warzyw gruntowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 

Szacowana powierzchnia uprawy większości warzyw w województwie spadła w porównaniu  
z poprzednim rokiem. Na zwiększenie w 2017 r. produkcji cebuli, marchwi jadalnej, buraków 
ćwikłowych oraz warzyw z grupy „pozostałe” wpłynęło ich wyższe plonowanie. 

 

Wykres 3. Plony wybranych warzyw gruntowych w województwie kujawsko-pomorskim 

Szacowana powierzchnia 
upraw rzepaku i rzepiku 
uplasowała województwo 
kujawsko-pomorskie  
na 2 miejscu w Polsce 
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Owoce z drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych 

W 2017 r. zbiory owoców ogółem uzyskane z plantacji drzew i krzewów owocowych oraz plan-
tacji jagodowych (bez uwzględnienia produkcji z drzew i krzewów rosnących poza sadami) 
wyniosły 76,7 tys. t i były niższe od zbiorów uzyskanych z sadów w 2016 r. o 19,6%. 

 

Wykres 4. Struktura zbiorów owocowych z drzew w sadach w województwie kujawsko-pomorskim 
w 2017 r. 

 

Produkcja owoców z drzew w sadach w 2017 r. została oszacowana na 64,4 tys. t, tj. była aż  
o 21,8% niższa od uzyskanej w roku poprzednim. O obniżeniu zbiorów w omawianym roku za-
decydował znaczny spadek plonowania wszystkich gatunków drzew, a zwłaszcza czereśni, wi-
śni i grusz. 

 

Wykres 5. Struktura zbiorów owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach 
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 

 

Łączne zbiory owoców uzyskane z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach oraz 
zbiory truskawek i poziomek gruntowych w 2017 r. wyniosły 12,2 tys. t (były o 5,9% niższe od 
łącznych zbiorów z roku poprzedniego). W porównaniu z poprzednim sezonem spadek pro-
dukcji dotyczył wszystkich owoców z krzewów i plantacji jagodowych w sadach, za wyjątkiem 
truskawek i poziomek gruntowych (wzrost o 3,1%). 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 
Barbara Ptaszyńska 
Tel: 52 36 69 300 
e-mail: B.Ptaszynska@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
dr Dominik Śliwicki 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl  

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Rolnictwa  

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2017 r.  

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów oraz pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko- 
pomorskim w 2017 r. 

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 r. 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Rolnictwo.aspx 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkty rolne 

Gospodarstwo indywidualne  

Użytki rolne 
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