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 Urząd Statystyczny w Lublinie  

 Lublin, czerwiec 2017 r.  

 Opracowanie sygnalne  

WYNIKOWY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW 

ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2016 R. 

Korzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w 2016 roku miały 

przede wszystkim: 

- wczesna wiosna, która umożliwiła przeprowadzenie, już na początku marca, pierwszych 

siewów i wydłużyła wegetację upraw, w tym zbóż jarych oraz sprzyjała wegetacji ozimin; 

- ciepła wczesna jesień, która umożliwiła sprawny zbiór roślin okopowych, soi na ziarno 

i kukurydzy na kiszonkę oraz terminowe przeprowadzenie jesiennych prac polowych. 

Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w roku miały 

przede wszystkim: 

- prowadzenie siewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego na ogół w terminach późniejszych 

od optymalnych ze względu na przesuszenie gleby w okresie lata i jesieni 2015 r.; 

- gorsze warunki zimowania upraw ozimych, brak dostatecznej pokrywy śnieżnej; 

- wiosenne przymrozki, które zahamowały wzrost roślin i uszkodziły już kwitnące krzewy 

i drzewa owocowe; 

- niewielkie wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego. 

  



2 

Warunki agrometeorologiczne 

w okresie od jesieni 2014 r. do jesieni 2015 r. 

O wysokości plonów upraw rolnych w dużej mierze decydują warunki agrometeorologiczne, 

tj. temperatura powietrza, ilość i rozkład opadów atmosferycznych oraz nasłonecznienie. Czynniki 

te, oprócz środków produkcji stosowanych przez rolników, tj. między innymi zastosowanego 

materiału siewnego, środków ochrony roślin czy zastosowanych nawozów, wpływają na stan i rozwój 

roślin oraz terminowość wykonywanych prac polowych i zabiegów agrotechnicznych 

wykonywanych w poszczególnych etapach wegetacji roślin. 

Sezon wegetacyjny 2016 r. charakteryzował się w miarę stabilną pogodą bez zjawisk 

ekstremalnych. Warunki termiczno-wilgotnościowe w okresie późnego lata i wczesnej jesieni 2015 r. 

były niekorzystne dla przygotowania pól pod zasiewy ozimin, a wysokie temperatury w sierpniu 

i brak opadów deszczu przyczyniły się do głębokiej suszy glebowej. Nietypowe warunki pogodowe 

zakłóciły terminowość siewu rzepaku. 

Luty 2016 r. był dość ciepły z opadami deszczu, które pozytywnie wpłynęły na uwilgotnienie 

gleby. Stan przezimowania większości roślin oceniono na gorszym poziomie niż w analogicznym 

okresie roku poprzedniego. W marcu ruszyła wiosenna wegetacja roślin, a w połowie miesiąca 

rozpoczęto wysiewy wiosenne. Dość obfite opady najpierw deszczu ze śniegiem, a później deszczu 

poprawiły warunki wilgotnościowe gleby, a średnia temperatura dobowa na poziomie ok 4oC 

sprzyjała wegetacji ozimin oraz wiosennym pracom polowym. 

Kwiecień był miesiącem dość ciepłym z dostateczną ilością opadów deszczu, a warunki 

atmosferyczne sprzyjały wykonywaniu prac polowych, pomimo wystąpienia przygruntowych 

przymrozków w ostatniej dekadzie miesiąca. Jednakże przymrozki spowodowały zahamowanie 

wzrostu roślin i negatywnie wpłynęły na kwitnienie drzew i krzewów owocowych. Stan upraw 

ozimych oceniono na gorszym poziomie niż w roku poprzednim. Zaobserwowano też choroby 

grzybowe (rdza i mączniak). 

Maj 2016 r. był nieco podobny do kwietnia, jednakże duża ilość opadów deszczu, które 

miejscami były gwałtowne łącznie z gradobiciem, poczyniły szkody w uprawach. Nadal 

występowały choroby grzybowe (mączniak prawdziwy, septorioza paskowa) oraz nasiliło się 

występowanie szkodników (skrzypionki zbożowej i mszyc). 

W czerwcu odnotowano niedostateczną wilgotność gleby, a temperatura w ciągu miesiąca była 

dość wysoka. Występujące lokalnie gwałtowne opady deszczu z gradobiciem i silnym wiatrem 

uszkodziły plantacje rzepaku, zbóż i upraw sadowniczych. 

  



3 

Tabl. 1 Średnia temperatura powietrza i opady atmosferyczne dla województwa 

lubelskiego w okresie od jesieni 2015 r. do jesieni 2016 r. 

 

Średnia temperatura 

powietrza 
Średnia suma opadów 

oC 
odchylenie 

od normya) 
mm % normy a) 

JESIEŃ 2015 

wrzesień 14,8 2,2 87,8 158,0 

październik 6,8 -0,8 40,7 102,0 

listopad 4,8 2,6 43,0 125,3 

ZIMA 2015/2016 

grudzień 3,3 4,6 25,3 74,7 

styczeń -4,4 -1,3 37,4 156,7 

luty 3,0 5,1 55,3 248,7 

WIOSNA 2016 

marzec 3,7 1,9 60,1 223,3 

kwiecień 9,2 1,6 45,8 116,3 

maj 14,7 1,3 30,9 58,5 

LATO 2016 

czerwiec 18,4 2,2 58,5 87,7 

lipiec 19,3 1,6 135,2 181,3 

sierpień 18,0 0,8 33,9 54,3 

JESIEŃ 2016 

wrzesień 14,8 2,2 13,9 25,3 

październik 6,7 -0,9 94,1 235,0 

listopad 2,2 0,1 45,1 131,7 
a) jako normę IMiGW przyjmuje od 2002 r. średnią z lat 1971–2000. 

Uwaga! Średnie miesięczne (obliczenia US Lublin na podstawie danych IMiGW). 

Lato 2016 r. było ciepłe o dość częstych opadach deszczu. Pod koniec lipca warunki pogodowe 

sprzyjały rozpoczęciu żniw. Sierpień przyniósł upały, jak i gwałtowne zmiany pogody od burz i trąb 

powietrznych po gradobicie, co przyczyniło się do częstego przerywania prac żniwnych. Zboża 

mokły na polach i zaczynały porastać, a w związku z tym ich jakość, jak i plony były niższe niż 

w roku poprzednim. Podobnie rośliny oleiste przyniosły niższy plon na skutek złego przezimowania. 

Dostateczne uwilgotnienie gleby wczesną jesienią sprzyjało prowadzeniu prac polowych, takich 

jak podorywki i orki. Rozpoczęto sianie poplonów ścierniskowych i rzepaku ozimego. Wrzesień 

charakteryzował się bardzo ciepłą i słoneczną pogodą z niewielkimi opadami deszczu. Sprzyjało to 

prowadzeniu prac polowych związanych ze zbiorem ziemniaków, soi na ziarno i kukurydzy na 

kiszonkę. Rolnicy wysiali również większość ozimin, a ich wschody oceniono na dość dobrym 

poziomie, jednakże ciepła pogoda sprzyjała występowaniu szkodników. Pod koniec września 

rozpoczęła się kampania buraczana. 
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Kolejne miesiące były dość chłodne z dużą ilością opadów deszczu, które utrudniały 

prowadzenie jesiennych prac polowych oraz zbiory kukurydzy na ziarno i roślin okopowych. Pod 

koniec października wystąpiły nocne przygruntowe przymrozki, które jednak nie miały większego 

wpływu na stan roślin ozimych. Natomiast koniec listopada przyniósł ujemne temperatury w ciągu 

dnia, co przyczyniło się do wstrzymania prac polowych. Stan ozimin wysianych w optymalnych 

terminach oceniono na dość dobry. 

PRODUKCJA GŁÓWNYCH UPRAW ROLNYCH 

Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych1 w województwie 

lubelskim w 2016 r.2 przedstawiał się następująco: 

 zbiory zbóż ogółem szacuje się na 3 274,1 tys. t, czyli na wyższym o 8,2% poziomie od 

notowanych w poprzednim roku i o 10,7% od średniej z lat 2006 – 2010; w tym zbiory zbóż 

podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 3 031,5 tys. t, czyli na wyższym 

o 6,5% poziomie od uzyskanych w 2015 r. i o 21,6% od średnich zbiorów z pięciolecia; 

 zbiory kukurydzy na ziarno ocenia się na 210,0 tys. t, czyli więcej o 27,4% od zbiorów z roku 

poprzedniego; 

 zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na 179,2 tys. t, czyli więcej o 11,0% od zbiorów 

uzyskanych w 2015 r. i ponad dwukrotnie więcej od średniorocznych zbiorów z lat 2006 – 2010; 

 zbiory ziemniaków ocenia się na 663,7 tys. t, czyli więcej o 40,2% od zbiorów z roku 

poprzedniego; 

 zbiory buraków cukrowych szacuje się na 2 247,9 tys. t, czyli więcej o 34,2% od zbiorów 

uzyskanych w 2015 r. i o 42,1% od średniorocznych zbiorów z lat 2006 – 2010. 

  

                                                                 
1 Informacja zawiera wyniki wynikowego szacunku plonów i zbiorów zbóż, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, 

opracowanego na podstawie reprezentacyjnego czerwcowego badania rolniczego, przeprowadzonego w gospodarstwach 

indywidualnych oraz we wszystkich gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej według stanu na dzień 1 czerwca 2015 r., wyników sprawozdawczości z gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, wyników źródłowych badań reprezentacyjnych plonów i zbiorów oraz ocen 

i ekspertyz przeprowadzonych przez rzeczoznawców GUS (poczynając od szczebla gminnego) na podstawie lustracji plantacji upraw 

i sadów w listopadzie 2015 r. Powierzchnię upraw przyjęto wg. wyników czerwcowego badania gospodarstw rolnych. 
2 Dane nieostateczne. 



5 

Zboża 

Stan przezimowania zbóż w lutym 2016 r. oceniono na gorszym poziomie niż w analogicznym 

okresie roku poprzedniego. Gwałtowny spadek temperatury jaki miał miejsce na początku stycznia 

(nawet lokalnie do -20oC) i brak pokrywy śnieżnej spowodowały duże uszkodzenia roślin, zarówno 

ich części nadziemnej, jak i korzeni. Największym uszkodzeniom uległ jęczmień ozimy. 

W maju 2016 r. zboża ozime znajdowały się w niezbyt dobrej kondycji spowodowanej gorszym 

ich przezimowaniem niż przed rokiem, natomiast stan zbóż jarych oceniono na dobry. Na plantacjach 

zbóż, zarówno ozimych jak i jarych, zaobserwowano nasiloną obecność szkodników (skrzypionka 

zbożowa i mszyce). Ponadto zboża zaatakowane zostały chorobami grzybowymi (mączniak 

prawdziwy i septorioza paskowa). Rozwój zbóż ozimych w czerwcu 2016 r. oceniono na dobrym 

poziomie, jednakże miejscami zaobserwowano wylegnięcie łanów po obfitych opadach deszczu. 

Zebrane podczas żniw ziarno zbóż miało obniżone parametry jakościowe oraz podniesioną 

wilgotność. Przyczyniły się do tego gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu co kilka dni 

podczas żniw, które zmusiły rolników do przerywania prac, a pozostawione na polach zboża mokły 

i zaczęły porastać. 

Według wynikowego szacunku powierzchnia upraw zbóż ogółem w 2016 r. wyniosła 

796,7 tys. ha i była niższa o 2,7% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 10,7% w stosunku do 

średniej z lat 2006 – 2010. Plony zbóż ogółem oszacowano na poziomie 41,1 dt/ha, czyli wyższym 

o 11,1% od uzyskanych rok wcześniej. W porównaniu ze średnią z okresu pięcioletniego plony zbóż 

wzrosły o 41,2%. Zbiory zbóż ogółem w 2016 r. wzrosły o 8,2% w stosunku do 2015 r. i wyniosły 

3 274,1 tys. t. W porównaniu ze średnią z lat 2006 – 2010 zbiory wzrosły o 26,0%. 

Tabl.2. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbóż 

Wyszczególnienie 

2006 – 2010a) 2012 2015 2016 

w liczbach bezwzględnych 
2015 

= 100 

O GÓ Ł EM  

Powierzchnia w tys. ha ...........................  892,2 805,0 818,7 796,7 97,3 

Plony z 1 ha w dt ....................................  29,1 32,5 37,0 41,1 111,1 

Zbiory w tys. t ........................................  2 598,8 2 618,5 3 027,2 3 274,1 108,2 

w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 

Powierzchnia w tys. ha ...........................  859,0 766,9 764,4 745,6 97,5 

Plony z 1 ha w dt ....................................  29,0 31,9 37,2 40,7 109,4 

Zbiory w tys. t ........................................  2 492,3 2 448,8 2 846,9 3 031,5 106,5 

a) Przeciętne roczne. 

Łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi określona na 

podstawie wynikowego szacunku wyniosła 745,6 tys. ha, czyli mniej zarówno w porównaniu 
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z 2015 r., jak i ze średnią z okresu pięcioletniego, odpowiednio o 2,5% i o 13,2%. Plony uzyskane ze 

zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na wyższym poziomie zarówno 

w stosunku do roku poprzedniego, jak i w porównaniu ze średnią z lat 2006 – 2010, odpowiednio 

o 9,4% i o 40,3%. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, podobnie jak i plony, 

oszacowano na wyższym poziomie, zarówno w porównaniu z 2015 r., jak i ze średnią z okresu 

pięcioletniego, odpowiednio o 6,5% i o 21,6%. 

Wykres 1. Powierzchnia zasiewów i plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi. 

 

Kukurydza w maju 2016 r. wschodziła dość dobrze, jednakże miejscami wystąpiły straty na 

skutek żerowania dzikiej zwierzyny. Stan kukurydzy w lipcu oceniono na dość dobrym poziomie. 

Ciepła pogoda we wrześniu sprzyjała zbiorom kukurydzy na kiszonkę, jednakże duża ilość opadów 

deszczu w kolejnym miesiącu utrudniała zbiory kukurydzy na ziarno. 

Badania przeprowadzone we wrześniu wykazały, że kukurydza na ziarno znajdowała się 

w dobrym stanie. Natomiast plony oceniono w październiku na wysokim poziomie. 

W 2016 r. kukurydzę na ziarno zasiano na powierzchni 31,6 tys. ha, czyli o 18,5% mniejszej 

w porównaniu z powierzchnią z roku poprzedniego. Plony kukurydzy oceniono na poziomie 

66,4 dt/ha, czyli wyższym o 56,2% od uzyskanych w 2015 r., natomiast zbiory wyniosły 210,0 tys. t 

i były wyższe o 27,4% od uzyskanych przed rokiem. 
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Rzepak i rzepik 

Stan ozimin w październiku 2015 r. oceniono na średnim poziomie, a rośliny były słabiej 

rozwinięte i niższe niż zazwyczaj o tej porze. Niedobór wody nie tylko opóźnił wschody, ale także 

uniemożliwił pobieranie odpowiedniej ilości składników pokarmowych, czego efektem było głównie 

przebarwienie liści (pojawiły się oznaki niedoborów). 

W lutym 2016 r. stan roślin oceniono na gorszym poziomie niż w roku poprzednim. Przyczyniła 

się do tego susza występująca podczas siewów i wschodów rzepaku, co miało negatywny wpływ na 

jesienny rozwój roślin i spowodowało duże opóźnienia we wzroście i rozwoju korzeni. Dodatkowo 

silne styczniowe mrozy bez dostatecznej pokrywy śnieżnej doprowadziły do uszkodzenia zarówno 

części nadziemnej jak i podziemnej rośliny, co z kolei przyczyniło się do przeorania w kwietniu 15% 

powierzchni rzepaku ozimego i przesiania rzepakiem jarym. 

Tabl.3. Produkcja rzepaku i rzepiku 

Wyszczególnienie 

2006 – 2010a) 2012 2015 2016 

w liczbach bezwzględnych 
2015 

= 100 

Powierzchnia w tys. ha ........................  40,8 43,7 65,0 70,6 108,5 

Plony z 1 ha w dt .................................  21,2 24,2 24,8 25,4 102,4 

Zbiory w tys. t .....................................  86,3 105,7 161,5 179,2 111,0 

a) Przeciętne roczne. 

W maju 2016 r. stan większości plantacji został oceniony na dostatecznym bądź słabym 

poziomie. Część plantacji wykazywała niską obsadę roślin. Na niektórych polach łuszczyny zostały 

uszkodzone przez gradobicie, a tam gdzie plantacje były słabo chronione zaobserwowano liczne 

szkodniki łuszczyny (pryszczarka kapustnik i chowacz podobnik). W czerwcu 2016 r. stan rzepaku 

i rzepiku zarówno ozimego, jak i jarego został oceniony na średnim poziomie, a plantacje były słabsze 

niż w roku wcześniejszym. Większość plantacji wykazywała małe zagęszczenie łanów, 

a jednocześnie występowało duże nasilenie szkodników łuszczynowych (pryszczarka). 
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Wykres 2. Powierzchnia zasiewów i plony rzepaku i rzepiku. 

 

Według wynikowego szacunku powierzchnia upraw rzepaku i rzepiku w 2016 r. wyniosła 

70,6 tys. ha i była wyższa o 8,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast w porównaniu ze 

średnią z lat 2006 – 2010 wzrosła o 73,0%. Uzyskane plony rzepaku i rzepiku oszacowano na 

poziomie 25,4 dt/ha, a więc wyższym od uzyskanych w roku poprzednim o 2,4 dt/ha. W porównaniu 

z okresem pięcioletnim plony zwiększyły się o 19,8%. 

W województwie lubelskim w 2016 r. zbiory rzepaku i rzepiku ukształtowały się na poziomie 

179,2 tys. t. i były wyższe od notowanych w 2015 r. o 11,0% i ponad dwukrotnie wyższe od średniej 

z lat 2006 – 2010. 

Ziemniaki 

W kwietniu 2016 r. rozpoczęto sadzenie ziemniaków. W maju stan ziemniaków, będących 

w fazie zaznaczania rzędów, oceniono na dość dobrym poziomie. W czerwcu rośliny były w fazie 

kwitnienia – początek zawiązywania bulw. 

We wrześniu ze względu na ciepłą pogodę rozpoczęto zbiory ziemniaków, których plony 

w październiku oceniono na wysokim poziomie. 

Tabl.4. Produkcja ziemniaków 

Wyszczególnienie 

2006 – 2010a) 2012 2015 2016 

w liczbach bezwzględnych 
2015 

= 100 

Powierzchnia w tys. ha .......................  45,4 32,8 22,9 22,1 96,6 

Plony z 1 ha w dt ................................  185,9 239,2 214,0 299,8 140,2 

Zbiory w tys. t ....................................  843,7 751,7 490,4 663,7 135,4 

a) Przeciętne roczne. 
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Według wynikowego szacunku powierzchnia upraw ziemniaków w 2016 r. zmniejszyła się 

o 3,4% w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 22,1 tys. ha, a jednocześnie była mniejsza 

o 51,3% w porównaniu ze średnią z lat 2006 – 2010. Plony ziemniaków oszacowano na poziomie 

299,8 dt/ha i były one wyższe o 40,2% od uzyskanych w roku poprzednim. W stosunku do średniej 

z okresu pięcioletniego plony zwiększyły się o 61,4%. 

Wykres 3. Powierzchnia i plony ziemniaków. 

 

Zbiory ziemniaków również były wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 35,4%, 

natomiast w stosunku do średniej z lat 2006 – 2010 niższe o 21,3%. 

Buraki cukrowe 

W maju 2016 r. buraki były w fazie 2 – 4 par liści, a ich stan oceniono na dobry, choć na liściach 

zaobserwowano mszyce i plamy, które wynikają z żerowania śmietki ćwiklanej. Plantacje buraka 

cukrowego w lipcu oceniono na dobrym poziomie, jednakże zaobserwowano początki występowania 

chwościaka – jednej z najgroźniejszych chorób grzybowych buraka cukrowego. 

Tabl.5. Produkcja buraków cukrowych 

Wyszczególnienie 

2006 – 2010a) 2012 2015 2016 

w liczbach bezwzględnych 
2015 

= 100 

Powierzchnia w tys. ha ........................  33,3 33,1 32,3 36,3 112,3 

Plony z 1 ha w dt .................................  474,5 523,5 517,8 619,2 119,5 

Zbiory w tys. t .....................................  1 582,4 1 732,7 1 674,6 2 247,9 134,2 

a) Przeciętne roczne.  
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Warunki atmosferyczne panujące w okresie wegetacji przyczyniły się do rozpoczęcia pod koniec 

września kampanii buraczanej. Jednakże duża ilość opadów deszczu jaka była w październiku 

utrudniła zbiór buraków. 

Wykres 4. Powierzchnia zasiewów i plony buraków cukrowych. 

 

Powierzchnia upraw buraków cukrowych w 2016 r. zwiększyła się, zarówno w stosunku do 

poprzedniego roku, jak i w porównaniu ze średnią z lat 2006 – 2010, odpowiednio o 34,2% i o 9,0% 

i  wyniosła 36,3 tys. ha. 

Plony buraków cukrowych ukształtowały się na poziomie 619,2 dt/ha i były wyższe o 19,5% 

w stosunku do uzyskanych rok wcześniej. Natomiast w porównaniu ze średnią z okresu 

pięcioletniego plony zwiększyły się o 30,5%. Zbiory buraków cukrowych w 2016 r. wzrosły o 34,2% 

w odniesieniu do roku poprzedniego i o 42,1% w stosunku do średniej z lat 2006 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Magdalena Ściborek-Rycyk – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie 
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