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Wstęp
Rośliny oleiste to rośliny zawierające w owocach lub nasio-

nach duże ilości tłuszczów. Ich produkcja na świecie, a także 
w Polsce – systematycznie rośnie. Wynika to z wszechstron-
ności ich zastosowania – jako surowca do produkcji żywności, 
przypraw, farmaceutyków, kosmetyków, paszy dla zwierząt, 
tłuszczów technicznych, w tym głównie biopaliw, smarów, 
farb, emulgatorów i in., a nowe osiągnięcia biotechnologii 
zwiększają możliwości ich zastosowania [1, 1-300]. 

Do najbardziej znanych roślin oleistych uprawianych na 
skalę przemysłową należą m.in.: rzepak ozimy i jary, rzepik 
ozimy, gorczyca biała, czarna i sarepska, mak, słonecznik, 
len oleisty, rącznik pospolity, soja i kukurydza. W regionach 
o cieplejszym klimacie uprawiane są oliwka europejska, mig-
dałowiec zwyczajny, bawełna, sezam indyjski, palma kokoso-
wa i olejowa oraz kakaowiec.

Krajowe zapotrzebowanie i potencjał produkcyjny surow-
ców oleistych są duże (łącznie zajmują ok. 2,6% powierzchni 
gruntów ornych). Dominuje rzepak (głównie forma ozima), 
którego produkcja w ostatnich latach stała się najbardziej 
dochodową gałęzią wytwórczości roślinnej. Na potrzeby lo-
kalnego przetwórstwa i zasiewów specjalnych uprawiane są 
inne gatunki - gorczyce (biała i sarepska), rzodkiew oleista, 
mak lekarski, len oleisty, lnianka siewna, dynia oleista, a spo-
radycznie także słonecznik oleisty, soja uprawna i katran abi-
syński. Produkcja rzepaku koncentruje się w województwach 
północnych, zachodnich i południowo-zachodnich. Wysoki 
udział tych rejonów wynika m.in. z ich położenia, w dogodnej 
dla uprawy rzepaku strefi e klimatycznej. Dużą rolę odgrywa 
również dobrze rozwinięty na tych terenach przemysł tłusz-
czowy. Znaczenie gospodarcze rzepaku jarego w Polsce jest 
mniejsze, głównie za sprawą niższego plonowania, dużej 
wrażliwości na susze oraz podatności na choroby i szkod-
niki. Plantacje rzepaku jarego zlokalizowane są na ogół we 
wschodnich oraz południowo-podgórskich regionach kraju, 
jego zasiewy wzrastają tylko w przypadku dużych zimowych 
strat rzepaku ozimego [6, 233-240].

1. Produkcja roślin oleistych w Polsce w latach 
2001-2011

W Polsce do najbardziej znanych roślin oleistych zaliczyć 
należy rzepak i rzepik, które stanowią 98% produkcji. Udział 
pozostałych, mniej znanych roślin, jak gorczyca biała i sarep-
ska, lnianka, katran abisyński, rzodkiew oleista, krokosz, dy-
nia oleista i len oleisty waha się pomiędzy 2-3% produkcji. Tak 
duży udział procentowy rzepaku powoduje, że Polska znajdu-

je się w gronie największych producentów rzepaku, na które 
przypada 85% światowej produkcji tej rośliny [8, 1-8].

Rzepak i rzepik są roślinami blisko ze sobą spokrewnio-
nymi. Ich intensywnie żółte kwiaty dostarczają pszczołom 
pożytku, a zasobne w tłuszcz nasiona są najpowszechniej-
szym w Polsce źródłem oleju. Powierzchnia zasiewów rze-
paku uwarunkowana jest wieloma czynnikami, do których 
zaliczamy: 
 – warunki klimatyczne, wpływające na przezimowanie rzepa-

ku i jego plonowanie; 
 – popyt przetwórców i handlu międzynarodowego, który bez-

pośrednio wpływa na cenę (główny determinant uprawy 
rzepaku);

 – relacja cen rzepaku do pszenicy – wysoka relacja powoduje 
zwiększanie, a ujemna spadek powierzchni zasiewów. 
W latach 2000-2009 w Polsce średnia powierzchnia zasie-

wów rzepaku wynosiła 582 tys. ha. Najniższy poziom upraw 
był w roku 2003 i wynosił zaledwie 426,3 tys. ha. Na skutek 
mroźnej zimy zostało zaoranych około 150 tys. ha. rzepa-
ku ozimego, a połowa została ponownie obsiana rzepakiem 
jarym. Niekorzystne warunki klimatyczne wpłynęły również 
znacząco na plonowanie, które było najniższe w dekadzie 
– 1,84 t ∙ ha-1, a zbiory wyniosły tylko 783 tys. ton rzepaku. 
W roku 2009 nastąpiło znaczne zwiększenie powierzch-
ni uprawy rzepaku, a przyczynę tak dynamicznego wzrostu 
(średniorocznie o 50 tys. ha) należy upatrywać w dynamicz-
nie rozwijającym się rynku biopaliw [6, 233-240].

Produkcja wszystkich roślin oleistych w 2009 r. wyniosła 
2527,5 tys. t i była wyższa o 18,8% niż w roku poprzednim, 
przy plonie w kraju wynoszącym 3,03  t ∙ ha-1 i powierzchni 
uprawy 833,8 tys. ha. Zwiększenie produkcji roślin oleistych 
w stosunku do 2008 r. było wynikiem zwiększenia powierzchni 
uprawy roślin oleistych o 5,4% oraz wzrostu plonów o 12,6%. 
Największą produkcję ziarna roślin oleistych osiągnięto 
w województwach: wielkopolskim (425,2 tys. t), kujawsko-
-pomorskim (372,5 tys. t), zachodniopomorskim (340,3 tys. t) 
i dolnośląskim (332,1 tys. t), a najniższą w województwach: 
podlaskim (15,4 tys. t.), małopolskim (15,6 tys. t) i świę-
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Tab. 1. Powierzchnia zasiewów, zbiory oraz plony roślin ole-
istych w Polsce wg GUS [4, 10, 11, 12]

2007 2008 2009 2010 2011
Powierzchnia [tys. ha] 825,3 791,4 833,8 986 846,08
Zbiory [ tys. t] 2 162,8 2128,4 2 527,5 2 273 1 888
Plony [t · ha-1] 2,62 2,69 3,03 2,31 2,22
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tokrzyskim (19,0 tys. t). W ogólnej powierzchni roślin ole-
istych uprawa rzepaku i rzepiku zajmowała 97,1% i wynosiła 
810,0 tys. ha i uległa zwiększeniu o 330,6 tys. ha (o 69,0%) 
w porównaniu do średniej z lat 2001- 2005. Powierzchnia 
uprawy pozostałych roślin oleistych (słonecznik, mak, soja, 
gorczyca, len oleisty i inne) w 2009 r. również wzrosła do ok. 
23,8 tys. ha, a średni plon wyniósł 1,29 t ∙ ha-1. Uzyskane zbio-
ry w ilości 30,7 tys. t były wyższe o 8,2 tys. t (o 36,2%) w po-
równaniu do zbiorów 2008 roku [10, 59-65]. 

Rok 2010 przyniósł spadek produkcji roślin oleistych 
o 10,1% (2273,1 tys. t) pomimo zwiększenia powierzchni 
uprawy do 985,9 tys. ha. Było to wynikiem zmniejszenia plo-
nów o 23,8% i to zarówno w sektorze publicznym, jak i pry-
watnym. W ogólnej produkcji ziarna roślin oleistych udział 
sektora publicznego wynosił 4,5%, natomiast sektora pry-
watnego - 95,5%, gdzie 70,1% stanowiła produkcja z gospo-
darstw indywidualnych. Województwa: kujawsko-pomorskie, 
wielkopolskie i zachodniopomorskie charakteryzowały się 
największą produkcją ziarna roślin oleistych przekraczającą 
300 tys. t, natomiast w województwach: małopolskim i święto-
krzyskim produkcja nie przekroczyła 20,0 tys. t. Uprawa rze-
paku i rzepiku zajmowała 96,0% ogólnej powierzchni roślin 
oleistych (946,1 tys. ha) i była znacznie większa niż w 2009 
roku (wzrost o 16,8%), a w porównaniu do średniej z lat 
2001 - 2005 nastąpił blisko dwukrotny wzrost. Produkcja tych 
kluczowych surowców w 2010 r. wynosiła ok. 2228,7 tys. t 
i była nieco niższa od uzyskanej w 2009 r., natomiast wyż-
sza o 1050,3 tys. t (o 89,1%) od średniej z lat 2001-2005. 
Zbiory pozostałych roślin oleistych, przy znacznym wzroście 
powierzchni uprawy (do 39,8 tys. ha), wyniosły 44,5 tys. t 
i były wyższe o 13,8 tys. t (o 44,9%) w porównaniu do zbiorów 
z 2009 roku [11, 60-66]. 

Produkcja roślin oleistych w 2011 r. wyniosła 1888,2 tys. 
t i była niższa o 384,9 tys. t (o 16,9%) niż w roku poprzed-
nim, przy osiągniętym średnim plonie w kraju wynoszącym 
2,22 t ∙ ha-1. Ten spadek był wynikiem zmniejszenia powierzch-
ni uprawy roślin oleistych do 850,7 tys. ha, w tym powierzchni 
uprawy rzepaku i rzepiku o 116,0 tys. ha (o 12,3%). Tak jak 
w poprzednich latach udział sektora publicznego zarówno 
w ogólnej powierzchni uprawy, jak i w produkcji ziarna był nie-
wielki (odpowiednio 3,4% i 3,8%) w porównaniu z sektorem 
prywatnym (96,9% i 96,2%), w którym decydujące znaczenie 
miały gospodarstwa indywidualne (ponad 76%). Największą 
produkcją ziarna roślin oleistych odznaczały się wojewódz-
twa: dolnośląskie - 330,6 tys. t, wielkopolskie - 259,3 tys. t 
i opolskie – 254,6 tys. t, a najniższą, małopolskie - 10,7 tys. t 
i świętokrzyskie – 13,2 tys. t. W porównaniu z 2010 rokiem, 
powierzchnia rzepaku i rzepiku uległa zmniejszeniu o 12,3%, 
co również przełożyło się na mniejszy plon tych roślin – 
2,24 t ∙ ha-1 (spadek o 5,1%) i obniżenie produkcji o 16,5% 
(1861,8 tys. t) [12, 56-62].

Powierzchnia uprawy pozostałych roślin oleistych (sło-
necznik, mak, soja, gorczyca, len oleisty i inne) w 2011 r. sta-
nowiła zaledwie 2,4% powierzchni uprawy wszystkich roślin 
oleistych i była niższa o 19,2 tys. ha (o 48,3%) w stosunku do 
poprzedniego roku. Przy dużym spadku powierzchni uprawy 
i pomimo wzrostu plonów (o 14,3%), zbiory tych roślin były 
niższe o 18,1 tys. t (o 40,6%) i wyniosły 26,4 tys. t w porów-
naniu do zbiorów z 2010 roku [12, 56-62]. 

26 lipca br. Główny Urząd Statystyczny opublikował wstęp-
ny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 
w 2012 roku. Po uwzględnieniu strat zimowych i wiosennych 
oraz przesiewów rzepakiem jarym całkowita powierzchnia 
uprawy rzepaku i rzepiku łącznie w 2012 roku wyniesie oko-
ło 700 tys. ha, co oznacza, że będzie znacznie mniejsza niż 

w roku poprzednim, a zbiory wstępnie szacuje się na 1560-
1640 tys. t, tj. 12-16 proc. mniej niż w 2011 r. Według GUS, 
średnie uzyskiwane w tym sezonie plony rzepaku wyniosą 
nieco więcej niż sezon wcześniej, ok. 2,36-2,48 t ∙ ha-1 (wobec 
2,24 t ∙ ha-1) [4, 321-325].

2. Produkcja roślin oleistych na świecie 
w latach 2001-2011
Światowa produkcja roślin oleistych obejmuje 8 jednorocz-

nych upraw polowych (soja, bawełna, arachidy, słonecznik, 
rzepak, sezam, len i rącznik) oraz 3 wieloletnie kultury drze-
wiaste (palma olejowa, palma kokosowa i oliwki). Największy 
udział ma soja (56,9% średnio w latach 2008/07-2010/11). 
W dalszej kolejności znajdują się rzepak (13,8%), bawełna 
(9,6%), arachidy (8,0%), słonecznik (7,4%), ziarna palmowe 
(2,9%) i kopra (1,4%) (rys. 1) [7, 1-121].

Tabela 2 przedstawia największych producentów roślin 
oleistych, przy czym w produkcji soi dominują Stany Zjedno-
czone, Brazylia i Argentyna (80% światowej produkcji), rze-
paku - kraje Unii Europejskiej (UE-27), Chiny, Kanada i In-
die (90%), słonecznika – UE-27, Ukraina, Rosja i Argentyna 
(70%), a palmy oleistej – Malezja i Indonezja.

Od początku lat 90. światowa produkcja nasion oleistych, 
mimo wahań, wykazuje silny trend wzrostowy, na co wpływ 
ma rosnący popyt na żywność (oleje jadalne) i energię od-
nawialną (biopaliwa). Również rozwój produkcji zwierzęcej 
z zastosowaniem nowoczesnych technologii żywienia zwie-
rząt zwiększa popyt na śruty oleistych. Na skutek zwiększenia 
powierzchni uprawy oleistych, w ciągu ostatniej dekady zbiory 
nasion oleistych wzrosły o 42% i w 2011 roku wynosiły ok. 
450 000 tys. ton.

Soja (Glicyne hispida) jest jedną z najstarszych roślin 
uprawnych o ogromnym znaczeniu gospodarczym, nie tyl-
ko ze względu na jej wykorzystanie jako pokarmu dla ludzi 
i paszy dla zwierząt. Jest również cenną rośliną przedplono-
wą (wzbogaca glebę w azot), a resztki pożniwne poprawiają 
właściwości fi zyczne i chemiczne gleby, zwiększając w niej 
zawartość substancji organicznej. Powszechnie wykorzysty-
wana jest także poekstrakcyjna śruta, stanowiąca dobry wy-
sokobiałkowy komponent mieszanek paszowych. Ze względu 
na wysoką zawartość tłuszczów w nasionach soi (do 20%) 
jest ważnym surowcem w produkcji oleju roślinnego, który 
jest wykorzystywany w gospodarstwach domowych i w prze-
myśle [5, 217-222]. 

Produkcja soi na świecie odgrywa coraz większą rolę 
w uprawie roślin. Na dzień dzisiejszy po pszenicy, ryżu i ku-

Rys. 1. Struktura światowej produkcji nasion oleistych wg 
USDA [16]
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kurydzy, soja zajmuje czwarte miejsce na świecie pod wzglę-
dem powierzchni uprawy (ok. 104 500 tys. ha), przy średnim 
plonie wynoszącym 2,2 t ∙ ha-1. Natomiast w produkcji roślin 
oleistych, soja jest najczęściej uprawianą rośliną na świecie 
i zajmuje pod względem powierzchni uprawy 56% areału ro-
ślin oleistych [9, 255-261], a zainteresowanie soją powoduje, 
że powierzchnia jej uprawy ciągle rośnie. 

Na przestrzeni lat 2000-2011 zbiory soi zwiększyły się 
o 48% (do 261 000 tys. ton), w wyniku zwiększenia areału 
uprawy o 37% (z 75,4 do 104 500 tys. ha) i plonów o 8% 
(z 2,33 do 2,52 t ∙ ha-1). Najwięksi producenci soi na świecie 
to Stany Zjednoczone, Brazylia, Argentyna i Chiny. W ciągu 
ostatnich kilku lat produkcja soi dynamicznie wzrastała w 
krajach Ameryki Południowej w wyniku rozszerzenia areału 
jej uprawy. W Brazylii i Argentynie nastąpił znaczący wzrost 
zbiorów tej rośliny (ok. 80%) i obecnie łączna produkcja soi 
w tych krajach jest wyższa niż w USA (tab. 3).

W sezonie 2011/12 produkcja soi na świecie była najniż-
sza od 3 lat za sprawą suszy w Ameryce Południowej. Ob-
niżka produkcji soi spowodowała, że zapasy najważniejszych 
surowców oleistych uległy zmniejszeniu, jak również nastą-
pił spadek o ok. 3% produkcji roślin oleistych do poziomu 
436 410 tys. ton. 

Soja, jako roślina uprawna, ma niewielkie znaczenie go-
spodarcze w Polsce (areał upraw to zaledwie kilkadziesiąt 
ha). Możliwa jest jedynie uprawa odmian o bardzo krótkim 
okresie wegetacji, wyhodowanych z myślą o polskim ryn-
ku [3]. Krajowa produkcja soi nie ma jednak większego zna-
czenia, ponieważ Polska importuje soję i jej półprodukty [15]. 

Rzepak zajmuje kolejne miejsce w światowej produkcji roślin 
oleistych, w ciągu ostatniej dekady zanotowano 57% wzrost 
zbiorów z 37,3 (2000/01) do 58 600 tys. ton (2010/11). Średnio-
roczne tempo wzrostu produkcji rzepaku w latach 2000-2011 
wynosiło 5%, wobec 4,4% w przypadku soi i 3,6% w przypadku 
nasion słonecznika. W światowej produkcji rzepaku dominują 
kraje Unii Europejskiej, tzw UE-27, a ich udział w całkowitej 
produkcji rzepaku wynosi 35% (ponad 20 000 tys. ton). Pozo-
stali producenci rzepaku to Chiny (ok. 13 000 tys. ton) Kana-
da (12 000 tys. ton), Indie (7 000 tys. ton). Do grona dużych 
producentów dołączyła Ukraina, gdzie zbiory rzepaku znacz-

nie przekraczają 1 000 tys. ton (największe zbiory w 2009 
roku – 3 000 tys. ton). Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, 
w krajach UE-27 nastąpił blisko dwukrotny wzrost produkcji 
rzepaku, co uwarunkowane jest dynamicznym rozwojem pro-
dukcji biodiesla w Europie i wzrostem zapotrzebowania na 
olej rzepakowy do wytwarzania estrów (tab. 4)

W tabeli 5 przedstawiono produkcję roślin oleistych w Unii 
Europejskiej na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. W sezo-
nie 2011/12 produkcja soi była na poziomie ok. 1 100 tys. t, 
w stosunku do sezonu poprzedniego (900 tys. t) zanotowano 
wzrost o 18%. Natomiast zbiory słonecznika wzrosły o 4,2% 
do 6 900 tys. t na skutek wzrostu powierzchni uprawy z około 
3 600 tys. ha do 3 900 tys. ha przy założeniu spadku plonów 
z 1,84 do 1,78 t ∙ ha-1 [17].

Według rolniczych organizacji COPA-COGECA zbiory ro-
ślin oleistych (rzepak, słonecznik, soja) w Unii Europejskiej 
w sezonie 2012/13 prawdopodobnie będą o ponad 3 proc. 
niższe niż w sezonie ubiegłym i wyniosą 28 100 tys. ton 
wobec 29 100 tys. ton w 2011/12 r. przy wzroście areału 
z 11 530 tys. ha do 11 670 tys. ha, ale spadku przeciętnych 
plonów z 2,5  t ∙ ha-1 do 2,4 t ∙ ha-1. Produkcja rzepaku może się 
zmniejszyć o 5,2 % do 18 300 tys. ton, natomiast zbiory sło-
necznika będą na poziomie ubiegłego roku – 8 500 tys. ton, 
a soi – 1 2400 tys. ton.

Podsumowanie
Uprawa roślin oleistych na świecie charakteryzuje się 

znaczną koncentracją produkcji. Najbardziej jest to widocz-
ne w przypadku soi, której zbiory mają największy wpływ 
na wzrost zbiorów nasion oleistych na świecie. Ponad 82% 
światowej produkcji tego gatunku skupione jest w trzech kra-

Tab. 2. Najwięksi producenci roślin oleistych na świecie (tys. t) [wg USDA]
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 czerwiec 2012/13 lipiec

Stany Zjednoczone 89 200 98 900 100 380 91 320 96 970 92 750
Brazylia 60 310 71 420 79 230 69 200 81 240 81 050
Argentyna 35 510 57 940 54 060 45 730 60 610 60 560
Chiny 58 120 57 840 58 100 57 780 55 700 55 700
Indie 33 400 32 370 34 770 35 520 35 740 35 740
Pozostałe 120 170 126 490 129 940 136 870 140 560 139 950
Ogółem 396 700 444 970 456 480 436 410 470 820 465 750

Tab. 3. Najwięksi producenci soi na świecie w tys. t [14]
2000/01 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  

USA 75 060 80 750 91 420 90 610 83 172
Brazylia 39 500 57 800 69 000 72 000 65 500
Argentyna 27 600 32 000 54 500 49 500 41 000
Chiny 15 400 15 540 14 980 15 200 13 500
Indie 5250 9 100 9 000 9 600 11 000
Paragwaj 3 500 4 000 7 200 8 100 4 000
Pozostałe 9 300 12 760 14 120 15 960 13 458
Ogółem 175 810 211 950 260 220 260 970 235 876

Tab. 4. Najwięksi producenci rzepaku w Unii Europejskiej 
w tys. t [13]

2009 2010 2011
Niemcy 6 337 5 749 3 951
Francja 5 584 4 773 5 285
Wielka Brytania 1 951 2 198 2 751
Polska 2 481 2 106 1 750
Czechy 1 051 1 042 1 057
Rumunia 659 992 656

Tab. 5. Produkcja roślin oleistych w Unii Europejskiej w tys. t [14]
2000/01 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Rzepak 11 288 19 000 21 551 20 760 19 128
Soja 3 980 639 836 1 042 1 117
Słonecznik 1 188 7 125 6 912 6 919 8 215
Pozostałe 761 451 350 396 551
Ogółem 17 217 27 215 29 649 29 117 29 011



AUTOBUSY162

jach, tj. Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie. Z kolei 
największa globalna produkcja nasion rzepaku przypada na 
Unię Europejską, w mniejszym stopniu na Chiny. Produk-
cja słonecznika skoncentrowana jest natomiast w Europie 
Wschodniej (Rosja i Ukraina). 

W produkcji roślin oleistych w latach następnych będzie 
kontynuowany powolny trend wzrostowy. Przy niewielkich 
zmianach w zużyciu ich w gospodarstwach domowych, na-
stępować będzie dalszy wzrost ich zużycia w przemyśle spo-
żywczym, gastronomii i na cele energetyczne [2, 123-131]. 
W ostatniej dekadzie rosnący popyt na oleje roślinne wyni-
ka nie tylko z poprawy stanu wyżywienia społeczeństw, ale 
także jest następstwem rozwoju produkcji biopaliw (szcze-
gólnie w krajach wysoko rozwiniętych). Zużycie na cele 
spożywcze zwiększyło się bowiem o 42% (z 78 600 tys. ton 
do 111 900 tys. ton), a na cele przemysłowe prawie 3,5-krot-
nie (z 10 100 tys. ton do 34 600 tys. ton), w tym zużycie 
w sektorze biopaliw wzrosło prawie dwadzieścia sześć razy 
(z 700 tys. ton do 18 200 tys. ton) – rys. 2. 

Według OilWorld, światowa produkcja oleistych w sezo-
nie 2012/2013 prognozowana jest na 471 900 tys. ton, tj. 
o 36 700 tys. ton więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. 
Na spodziewany wzrost zbiorów nasion oleistych w przyszłym 
sezonie złoży się przede wszystkim większa produkcja soi – 
273 900 tys. ton wobec 237 600 tys. ton sezon wcześniej. 

Bez większych zmian w stosunku do poprzedniego sezonu 
pozostaną zbiory słonecznika – 39 200 tys. ton. W niewielkim 
stopniu (o 1 400 tys. ton) wzrośnie produkcja nasion rzepaku 
– do 61 000 tys. ton. 
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Oilseed crops in poland and in the world in recent years

Oilseeds production in the world is very important and systematically growing. Key plants of this group are soybean, canola and 
sunfl ower. The most important in the production of vegetable fats are canola (in Poland) and soybeans (in the world).
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Rys. 2. Zużycie olejów roślinnych na świecie (tys. t)


