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Znaczenie ogrodnictwa dla krajowej gospodarki
•

W Polsce jest obecnie około 450 tysięcy gospodarstw zajmujących się
produkcją ogrodniczą.

•

Powierzchnia uprawy owoców wykazuje tendencję wzrostową w
przeciwieństwie do produkcji warzyw gruntowych, gdzie notowany jest
systematyczny spadek areału produkcji

•

W roku 2014 roku zebrano 4,2 mln ton owoców z sadów i jagodników
zajmujących powierzchnię ok. 420 tys. ha.

•

Polska zajmuje obecnie trzecie miejsce w UE w produkcji owoców naszej
strefy klimatycznej i pierwsze w produkcji jabłek.

•

W 2014 roku zbiory warzyw polowych, z upraw prowadzonych na
powierzchni 150 tys. ha, wyniosły w Polsce 4,3 mln ton, oraz 1 mln ton
warzyw z produkcji pod osłonami prowadzonej na powierzchni ok. 6200 ha.

Znaczenie ogrodnictwa dla krajowej gospodarki cd.1
•

Ogrodnictwo jest jednym z ważniejszych działów produkcji rolnej w Polsce.

•

Pomimo, iż zajmuje poniżej 4% powierzchni użytków rolnych, wartościowo
produkcja ogrodnicza stanowi ponad 30% produkcji roślinnej ogółem.

•

Ponad 60% owoców, 40% warzyw i około 20% roślin ozdobnych jest
eksportowana w formie świeżej lub przetworzonej.

•

Przyczynia się to do poprawy bilansu handlowego kraju; nawet w obliczu
znacznego importu owoców południowych i niektórych gatunków warzyw
nieuprawianych w Polsce oraz kwiatów ciętych.

•

W ciągu ostatnich kilku lat bilans handlu produktami ogrodniczymi był
dodatni - przykładowo w sezonie 2010/11 - 261 mln Euro.

•

W sezonie 2011/12 zwiększył się do 490 mln Euro. Natomiast łącznie z
pieczarkami i ich przetworami odpowiednio z 596 do 833 mln Euro.

Znaczenie ogrodnictwa dla krajowej gospodarki cd.2
•

Polska jest trzecim co do wielkości na świecie producentem pieczarek (po
Chinach i USA). Ich zbiory, w latach 2013-2014, oscylowały w granicach
270-280 tys. ton. Pieczarki uprawiane są w ponad 2,5 tys. gospodarstw na
łącznej powierzchni przekraczającej 240 ha.

•

W roku w 2014 wyeksportowano z Polski łącznie 203,5 tys. ton tych
grzybów za kwotę 293 mln Euro. Obecnie Polska jest największym
eksporterem pieczarek na świecie i ponad 30% globalnego importu
pochodzi z Polski

•

Duże znaczenie ma również produkcja roślin ozdobnych. W 2014 roku
produkcję szkółkarską roślin ozdobnych prowadzono w ok. 3430
gospodarstw na powierzchni ponad 6800 ha.
Z tego produkcja materiału roślinnego w kontenerach przeznaczonego do
nasadzeń prowadzona była na areale ok. 1100 hektarów i uzyskano około
160 mln sztuk krzewów ozdobnych.

•

Znaczenie ogrodnictwa dla krajowej gospodarki cd.3
•

Produkcję gruntową materiału szkółkarskiego ocenia się na ok 50 mln szt.
(nie licząc, siewek, sadzonek i podkładek).

•

W 2014 roku towarowa wartość produkcji szkółkarskiej szacowana była na
1,2 miliarda zł.

•

Eksport w ujęciu wartościowym stanowił około 25% wartości całkowitej
produkcji i w 2014 roku wyniósł ok. 314,64 mln zł.

•

Polska jest również w Europie jednym z czołowych producentów miodu.

•

W 2014 roku w Polsce jego produkcją zajmowało się 57 550 pszczelarzy, a
od ok. 1,38 mln rodzin pszczelich pozyskano ponad 14 mln kg miodu.

Produkcja jabłek jako przykład dynamicznego wzrostu
produkcji ogrodniczej w Polsce w latach 1950-2014
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Zmiany w handlu detalicznym produktów ogrodniczych
Podstawową zmianą jaka następuje w polskim handlu detalicznym warzywami i
owocami jest połączenie handlu tymi produktami z handlem artykułami
ogólnospożywczymi.
•

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, ok. 10%-12% w ilości
sklepów ogółem w Polsce stanowiły tzw. sklepy owocowo-warzywne.

•

Według GUS ich udział w 1991 roku, czyli po dwóch latach przemian
rynkowych, spadł do poziomu 7,8%,

•

w roku 2008 osiągnął poziom jedynie ok. 3,5%.

•

Szacuje się, że obecnie (2015) ich udział stanowi poniżej 2% i dalej będzie
malał

Zmiany w handlu detalicznym produktów ogrodniczych cd.1
•

Zmiany w handlu detalicznym wymuszają zmiany w handlu hurtowym

•

Stale zwiększający się udział w handlu produktami ogrodniczymi sklepów
należących do sieci całkowicie zmienia filozofię handlu

•

Wymogi sieci to duże ilości jednorodnego towaru bardzo wysokiej jakości w
określonym czasie i w określonym miejscu
•

•

Pojedynczy producenci, nawet z wysokotowarowych gospodarstw, nie są w stanie sprostać
tym wymogom

Tysiące ton towaru jednego asortymentu są w stanie zaoferować jedynie
grupy producenckie, a większe ilości wyłącznie zrzeszenia grup.

Zmiany w handlu detalicznym produktów ogrodniczych cd.2
•

Obecnie dla polskiego ogrodnictwa najważniejsze jest dalsze
organizowanie producentów w grupy producenckie

•

Zorganizowanie producentów umożliwi efektywną sprzedaż zarówno na
rynku krajowym jak i na eksport

•

Tym samym ograniczona zostanie podaż, zwłaszcza w sklepach
dyskontowych, gatunków warzyw i owoców produkowanych w kraju a
pochodzących z importu

•

Proces powstawania grup producenckich jest niezmiernie trudny i
kosztowny

•

Poza czynnikiem ludzkim, uzgodnienie warunków współpracy, producenci
wskazują wiele barier które hamują powstawanie grup

Bariery w organizowaniu się producentów
usprawnienia oczekiwane od administracji państwowej

Źródło:: Badania prowadzone w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa

Bariery w organizowaniu się producentów
usprawnienia oczekiwane od administracji lokalnej

Źródło:: Badania prowadzone w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa

Bariery w organizowaniu się producentów
oczekiwania w stosunku do UE

Źródło:: Badania prowadzone w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa

Polska produkcja ogrodnicza na tle Europy
•

Polskę zdecydowanie wyróżnia bardzo duża liczba gospodarstw z produkcją warzyw i owoców
–

•

Liczba gospodarstw z produkcją ogrodniczą we wszystkich europejskich krajach, oprócz Polski,
zmniejsza się
–

•

Przykładowo w Polsce gospodarstw sadowniczych jest dwudziestokrotnie więcej niż w większych od nas
Niemczech.

w ostatnich pięciu latach proces ten uległ dużemu zahamowaniu.

W wyniku przystąpienia do UE w Polsce następuje stałe modernizowanie polskiego ogrodnictwa
–
–
–
–

Powstawanie Grup Producenckich (zbyt wolne)
Wdrożenie standardów jakościowych i systemów bezpieczeństwa ( na poziomie gospodarstw i GP)
Reorganizacja handlu hurtowego i detalicznego
Bardzo duże inwestycje w infrastrukturę
•
•
•

•

Linie sortownicze
Przechowalnie
Specjalistyczne maszyny i urządzenia

Polscy sadownicy i producenci warzyw, zwłaszcza zrzeszeni w grupach, są beneficjentami
obecnych uwarunkowań w produkcji owoców
–

Wykorzystujemy przewagę kosztów komparatywnych w postaci tańszej ziemi i niższych kosztów siły
roboczej produkując warzywa i owoce

Największe zagrożenia dla towarowej produkcji warzyw i owoców w Polsce
•

Rozdrobnienie i rozproszenie upraw

– zwiększa jednostkowe koszty produkcji
– utrudnia efektywny marketing
•

Brak współpracy producentów

– wyklucza sprzedaż dużej ilości jednorodnego towaru dla większych odbiorców
– utrudnia wycofywanie warzyw i owoców z rynku
– ogranicza stabilizowanie cen w latach dobrego urodzaju
•

Niewystarczające współpraca i zainteresowanie ze strony przemysłu przetwórczego
– brak stabilizacji cen w latach zwiększonej podaży

•

Brak egzekwowania standardów jakościowych w handlu hurtowym i detalicznym (z wyłączeniem sieci)
– promuje sprzedaż warzyw i owoców przez producentów niskotowarowych i działkowiczów

Wnioski
•

Polskie ogrodnictwo jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż
rolnictwa w celu jego dalszego rozwoju na przyszłość konieczne staje
podjęcie działań mających na celu:
–

Większe wsparcie - legislacyjne, finansowe i prawne procesu powstawania grup
producenckich

–

Rozwiązanie problemu ubezpieczeń upraw w przypadku klęsk żywiołowych jak susza,
powódź, etc.

–

Rozwiązanie problemu niskich cen w latach nadprodukcji poprzez np. zakupy interwencyjne

Waldemar Buchwald

Kierunki rozwoju produkcji
zielarskiej
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
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Światowa produkcja ziół dla celów
farmaceutycznych szacowana jest obecnie
na ponad 0,5 mln ton rocznie. Za
najważniejsze, najlepiej zorganizowane
rynki surowców zielarskich uważa się rynki
europejskie.

Na rynkach europejskich znajduje się w
obrocie ok. 2.000 gatunków roślin leczniczych
i aromatycznych, z czego 1.500 przerabianych
jest w Niemczech. Pochodzą one ze
wszystkich rejonów świata. Ponad połowa
gatunków pochodzi z Azji. Na obszarze Europy
szczególnie bogate w zioła są kraje
śródziemnomorskie, jak również kraje Europy
Środkowej i Wschodniej. W Europie uprawia
się ok. 130 gatunków ziół.

Powierzchnie upraw roślin zielarskich
w krajach europejskich
Państwa
Austria
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Niemcy
Polska
Wielka Brytania
Włochy
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BAZA SUROWCÓW ZIELARSKICH W POLSCE
Pozyskiwanie surowca

plantacje

zbiór naturalny

 areał ok. 20 tys. ha
 20 tys. gospodarstw rolnych
 średnia wielkość plantacji
od 0,5 do 2,5 ha
 zbiór średnio 17 tys. ton rocznie

 zbiór od 3-5 tys. ton rocznie

Średnia wielkość skupu ogółem rocznie
20 tys. ton
wg. masy 75%

25%

wg. asortymentu 50%

50%

Skup ziół
w ilości ponad 1.000 ton
Menthae piperitae folium (2.200-3.000)
Matricariae flos (1.500-2.000)
Valerianae radix (1.500-2.000)
Thymi herba (1.500-2.000)
Hippocastani semen (1.200-1.500)
Cardui mariae fructus (1.000-1.500)
Mellisae folium (ok. 1.000)

Około 70% skupowanych w Polsce
surowców zielarskich jest przeznaczona
na rynek krajowy do dalszego
przetwórstwa.
Pozostała część jest eksportowana głównie
do krajów Unii Europejskiej.

SUROWCE ZIELARSKIE
Uprawy
Stan naturalny
Na własne
ryzyko
plantatora

Kontraktowe

Kontraktowe
kontrolowane

Zakładowe

Uprawa ziół w Polsce
łączna masa pozyskiwanych rocznie surowców z plantacji wynosi według
danych z ostatnich lat ok. 17.000 ton
w minionym ćwierćwieczu największy zbiór zanotowano w roku 1986 – 24.000
ton, najniższy w latach 1980- 8.500 ton, 1981 – 8.600 ton
plantacje zielarskie zajmują w Polsce powierzchnię ok. 20.000 ha, zioła
uprawia prawie 20 tysięcy gospodarstw rolnych, w uprawie znajduje się
obecnie już ponad 70 gatunków roślin leczniczych

Rośliny lecznicze ze stanowisk naturalnych
W Polsce ze stanowisk naturalnych pozyskuje się ok. 100 gatunków roślin
leczniczych, łączna masa pozyskiwanego rocznie surowca mieści się w
granicach 3.000-5.000 ton
w minionym ćwierćwieczu najwyższy zbiór zanotowano w latach: 1978 –
5.600 ton, 1983 – 5.400 ton, najniższy w latach: 1980 – 3.200 ton, 1981 –
3.400 ton
zbiór poszczególnych gatunków roślin leczniczych jest różny, waha się od 100
kg do kilkuset ton rocznie

PRZETWÓRSTWO
Kierunki przetwórstwa

bezpośrednie
półprodukty
 rozdrabnianie
 wyciągi ziołowe
 gotowe produkty ( np. zioła pojedyncze)
 przyprawy
 zioła do zaparzania
 zioła mrożone

PRODUKTY GOTOWE
Klasyfikacja produktów gotowych

produkty lecznicze
żywność
roślinne

 art. spożywcze
 suplementy diety
 środ. spoż. specj.
przeznaczenia żywieniowego
 żywność ekologiczna

środki żywienia
zwierząt

ziołowe
środki kosmetyczne

Współczesne przetwórstwo zielarskie w Polsce
to przede wszystkim produkcja leków
roślinnych, podobnie jak w większości krajów
europejskich.
Rosnące znaczenie gospodarcze posiada
produkcja środków spożywczych i
kosmetycznych

Kierunki rozwoju zielarstwa w
kontekście produkcji pasz
• Leki roślinne dodawane do pasz
• Stymulatory wzrostu i rozwoju
• Zioła poprawiające wartość użytkową
produktów zwierzęcych
• Zioła poprawiające walory smakowozapachowe pasz

Wnioski
1. W przyszłości podstawowe surowce pochodzić
będą
prawie
wyłącznie
z
tzw.
upraw
kontrolowanych. Uprawy te będą obejmować coraz
większą
liczbę
odmian
hodowlanych
warunkujących otrzymywanie surowców o możliwie
najwyższej wartości użytkowej.
2. W najbliższych latach najważniejszym kierunkiem
rozwoju nadal będą leki roślinne – środki lecznicze
odpowiadające
przepisom
prawa
farmaceutycznego. Drugim, bardzo dynamicznym
kierunkiem rozwoju będą prozdrowotne produkty
spożywcze i kosmetyczne.

Krzysztof Heller

Kierunki rozwoju produkcji
roślin włóknistych
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
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Wśród towarów najchętniej kupowanych przez
obcokrajowców w Polsce, na pierwszym miejscu
tzw. listy „Top 10 PolishExports”, niezmiennie od
wielu lat znajduje się lniany obrus.
(http://www.masterpage.com.pl/top-exportsfrom-poland)

Powierzchnia uprawy lnu i konopi w Polsce
po II Wojnie Światowej (w tys. ha)

Powierzchnia uprawy [1000 ha]
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Przyczyny spadku areału uprawy lnu i konopi

włókna syntetyczne, bawełna
import tańszego włókna i przędzy z Azji

zmniejszenie popytu na włókno lniane i
konopne związane z kryzysem w przemyśle
włókienniczym,
w
Polsce
i
Europie,
spowodowanym nieuczciwą konkurencją ze
strony krajów azjatyckich.
słaba opłacalność uprawy lnu i konopi, jako
rezultat niskich cen plonów – spowodowana
zmniejszeniem popytu na te surowce,
upadek zakładów roszarniczych

Z lnu produkowanych jest kilka tysięcy produktów
W USA co roku wchodzi na rynek kilkaset nowych
bioproduktów z siemienia lnianego

przędza czesankowa tkacka

przędza czesankowa specjalna

włókno czesane

nici i dratwa szewska

odpadki przędzalnicze

sieci i inne
tkaniny techniczne i
dekoracyjne

powrozy

filce
surowiec do produkcji papieru

włokniny
przędza zgrzebna

nici

materiał wyściółkowy

włókno trzepane długie

surowiec do prod. papieru
przędza zgrzebna specjalna

czyściwo

tkaniny pościelowe
włókno krótkie wyczeski

tkaniny
dekoracyjne

materiały izolacyjne

przędza zgrzebna tkacka

tkaniny pościelowe

przędza zgrzebna
przędza zgrzebna tkacka
włókno krótkie
pakuły targańcowe

włókno
techniczne

włókno
krótkie
trzepane

włókno
kotonizowane

przędza zgrzebna specjalna

sznury

materiał
siewny

słoma roszona

paździerze

słoma surowa
odziarniona

nasiona

słoma surowa nieodziarniona

biomasa
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Produkty na bazie włókien
Produkty na bazie włókna do zastosowania
technicznego:
• Włókniny (tapicerka, filtry, geo-tekstylia, etc.)
• Niedoprzęd na wzmocnienia kompoozytów
• Przędza – jednoskładnikowa i mieszankowa o
pożądanej strukturze,
np. poprawiająca przyleganie do matrycy
• Tkaniny i dzianiny o określonych cechach np.
hydrofobowe
• Bariery – przeciw drganiom, UV, akustyczne,
termiczne
Włókna do zastosowań odzieżowych:
• Zdrowa odzież/synergia ze skórą ludzką,
• Bielizna o właściwościach higienicznych (np.
sportowa)
• Odzież funkcjonalna o specjalnych
właściwościach
• Produkty dla zastosowań medycznych
• Tekstylia dla pacjentów i szpitali
• Pościel zapewniająca wysoką jakość snu
• Tekstylia domowe

State of the art.
Brak na rynku zaawansowanych
wyrobów włókienniczych opartych na
włóknach naturalnych
PRZYSZŁOŚĆ
Więcej (wielo) funkcjonalność, łatwość
utrzymania
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Produkty chemiczne

• Olejki eteryczne, celuloza, ligniny
Kosmetyki, (para)farmaceutyki,
Żywność funkcjonalna
• Biopaliwa z biomasy
lignocelulozowej (nie
konkurencyjne dla żywności)
• Chemiczne, enzymatyczna
hydroliza, fermentacja
State of the art

• Biopaliwa –problem skali
(enzymy) niska wydajność,
rosnące zapotrzebowanie
• Chemiczna, enzymatyczna
hydroliza fermentacja – niska
wydajność
• Olejki eteryczne – znane metody
ekstrakcji, nie do końca znany
skład
• Celuloza – rosnące wykorzystanie
• Ligniny – stagnacja w
zastosowaniu (wanilina)

PRZYSZŁOŚĆ

• Biopaliwa –modyfikacje procesu,
optymalizacja
• Olejki eteryczne – poznanie składu,
kontrolowane uwalnianie
• Celuloza – lepsze technologie, nowe
zastosowania
• Lignina – badania, nowe zastosowania
• CBD - leki

40

Produkcja energii

• Porównanie peletów i brykietów z
różnych substancji organicznych z
włóknistymi pozostałościami
roślinnymi i różnymi
zastosowaniami
• Pelety i brykiety wykonane z
lnianych i konopnych paździerzy
• Zasady rolnictwa zrównoważonej
produkcji energii
PRZYSZŁOŚĆ

Zasady ekonomiczne

Materiały kompozytowe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formowanie
Usprawnienie technologii
Chemiczne modyfikacje dla spec. zast.
Nanokompozyty o spec. właściwościach
Kompozyty ognio zaporowe
Modyfikacja nanowłókien aktywnymi
związkami
Specjalne biopolimery o nanostrukturze
Przyjazne modyfikacje kompozytów
Biodeterioracja kompozytów
Funkcjonalizacja bio/kompozytów
State of the art

Stosunkowo niewielka w
porównaniu do zakresu i liczby
badań skala handlowa

PRZYSZŁOŚĆ

Konieczny rozwój i wdrożenie
technologii
CZYNNIK STYMULUJĄCY:
Legislacja pro środowiskowa na
poziomie UE

Piramida wartości bioproduktów uzyskanych z lnu i konopi
K. Heller wg. Diels et. al. 2013

Niska cena

Mała objętość

biomasa

cena

Wysoka cena

Duża objętość

Warunkiem odbudowy areału uprawy roślin
włóknistych w Polsce jest:
1. Poprawienie opłacalności uprawy lnu i konopi poprzez:
 obniżenie kosztów uprawy, zbioru i przerobu,
 zwiększenie plonu i poprawę jego jakości,
 wzrost cen na plony dzięki nowym zastosowaniom
surowców lnianych i konopnych
2. Wielokierunkowe wykorzystanie plonu:
 włókno,
 nasiona,
 surowce do produkcji nowoczesnych,
wysokodochodowych bioproduktów w przemysłach:
 farmaceutycznym,
 kosmetycznym,
 spożywczym,
 zielonych agrochemikali (biopestycydy)
 samochodowym in.

Mimo głębokiego kryzysu sektora roślin włóknistych w
naszym kraju w najbliższym okresie przewiduje się znaczny
wzrost powierzchni uprawy lnu i konopi jako rezultat:
 nowatorskich zastosowań surowców z plonów lnu i
konopi w sektorach pozawłókienniczych, do produkcji
innowacyjnych, wysokodochodowych bioproduktów
(medycyna, paraleki, kosmetyki, agrochemikalia i in.),
 rozpoczęcia działalności nowych firm skupujących
surowiec (słoma, nasiona, wiechy konopne i in.),

 wprowadzenia dodatkowych dopłat ( od 2015), które
mogą wynieść nawet minimum 310 EUR do ponad 400
EUR /ha – (przy spełnieniu wszystkich wymagań!),
 nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

Wnioski

1.Dla rewitalizacji uprawy roślin włóknistych w Polsce,
proponuje się powołanie programu resortowego,
podobnego do rządowego programu roślin strączkowych.
2.Znowelizować ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.
3.Wznowić działalność Związku Producentów Roślin
Włóknistych

Dziękuję za uwagę

