
 
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2010 

 

25 

Jan Pawlak 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 
Oddział w Warszawie 
 
 

STAN MOTORYZACJI ROLNICTWA POLSKIEGO 
W ŚWIETLE PORÓWNAŃ MIĘDZYNARODOWYCH 
CZĘŚĆ II. SAMOJEZDNE KOMBAJNY ZBOŻOWE 

 
 

Streszczenie 
 
Wyposażenie rolnictwa w kombajny zbożowe jest silnie zróżnico-
wane w układzie geograficznym. Na 100 ha powierzchni zasiewów 
zbóż i roślin technologicznie podobnych przypadało w 2007 r. śred-
nio od 0,005 kombajnu zbożowego (Afryka Subsaharyjska) do 44,2 
(Japonia). Jedną z przyczyn jest niejednakowy poziom rozwoju go-
spodarczego. Duże różnice obserwuje się także wewnątrz zbiorów 
państw zaliczanych do poszczególnych grup. W grupie państw Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej wartość omawianego wskaźnika mie-
ściła się w przedziale od 0,281 szt. w Mołdawii do 2,380 szt. w Sło-
wenii. W Polsce jego wartość wyniosła średnio 1,750.  
 
Słowa kluczowe: kombajn zbożowy, rolnictwo, wyposażenie, świat, 
porównania międzynarodowe 

 
 
Wstęp 
 
W części I artykułu, omawiającego stan motoryzacji rolnictwa w Polsce i na 
świecie, dokonano analizy wyposażenia w ciągniki [Pawlak 2010]. Zakres 
motoryzacji rolnictwa obejmuje też użytkowane w tym dziale gospodarki na-
rodowej samojezdne i stacjonarne maszyny z wbudowanymi silnikami, sa-
mochody ciężarowe oraz silniki spalinowe i elektryczne. Brak niezbędnych 
danych statystycznych na temat wyposażenia rolnictwa światowego w więk-
szość rodzajów tych środków znacznie ogranicza zakres asortymentowy 
analizy do maszyn samojezdnych, odnośnie do których dostępne są dane 
dla wystarczająco dużej zbiorowości państw świata.  
 
Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza stanu parku samo-
jezdnych kombajnów zbożowych w różnych regionach świata i charaktery-
styka na tym tle sytuacji w Polsce. Zakres analizy ogranicza się do oceny 
stanu ilościowego, w dostępnych materiałach źródłowych brak jest bowiem 
danych o mocy silników zainstalowanych w tych maszynach. 
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Materiał źródłowy i metoda analizy 
 
W porównaniach stanu wyposażenia rolnictwa w kombajny zbożowe wyko-
rzystano podział świata na regiony przyjęty w artykule dotyczącym ciągni-
ków. Poszczególne regiony obejmują grupy krajów o zbliżonych cechach. 
Dane o liczbie kombajnów zbożowych w rolnictwie poszczególnych krajów  
w 2007 r. oraz o powierzchni uprawy zbóż i roślin technologicznie podob-
nych przyjęto wg Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywie-
nia i Rolnictwa [FAO 2009a, b], po korektach w wyjątkowych przypadkach 
(np. Faostat podaje zaniżoną liczbę maszyn w Serbii, a dla Czarnogóry brak 
jest w ogóle danych). W tych przypadkach dokonano szacunków zachowu-
jąc proporcje obserwowane w krajach sąsiednich (Chorwacja i Macedonia). 
Dokonano też korekty powierzchni zbóż i roślin technologicznie podobnych 
w Papui Nowej Gwinei. Według danych World Resources Institute [Nation 
Master 2010], produkcja zbóż w tym kraju wynosi 104 tys. ton, a plon – 3,5 
t·ha–1. Z przeliczenia wynika, że powierzchnia uprawy wynosi tam ok. 30 tys. 
ha, podczas gdy FAO podaje 3 tys. ha. Do takiej powierzchni trudno odnieść 
podaną przez Faostat liczbę 450 kombajnów zbożowych. Przyjęto, że po-
wierzchnia zbóż i roślin technologicznie podobnych w Papui Nowej Gwinei 
wynosi 30 tys. ha.  
 
Korzystając ze wspomnianych danych dokonano sumowania liczby kombaj-
nów zbożowych oraz powierzchni uprawy zbóż i roślin technologicznie po-
dobnych w poszczególnych regionach świata (grupach państw), a następnie 
wyznaczono wartości wskaźników liczby tych maszyn w przeliczeniu na 100 ha 
powierzchni tych upraw dla każdego z regionów. Analogicznych obliczeń 
dokonano też dla poszczególnych krajów, jednak z uwagi na dużą objętość 
odpowiednich tabel ich wyniki nie zostały zamieszczone w artykule.  
 
Kombajny zbożowe w rolnictwie światowym i w Polsce 
 
Według danych FAO [2009a] w 2007 r. w rolnictwie światowym funkcjono-
wało blisko 4,4 mln kombajnów zbożowych, z których 3,6% znajdowało się  
w Polsce. Zasiewy zbóż i roślin technologicznie podobnych zajmują w Pol-
sce ponad 9 mln ha, co stanowi około 1% światowej powierzchni tych upraw.  
 
Rozmieszczenie kombajnów zbożowych w poszczególnych strefach świata, 
także wewnątrz nich, jest silnie zróżnicowane. Jedną z przyczyn jest niejed-
nakowy poziom rozwoju gospodarczego. Niski stan uprzemysłowienia w kra-
jach Afryki, położonych na południe od Sahary (Afryka Subsaharyjska), po-
woduje, że na 100 ha zbóż i roślin technologicznie podobnych przypada tam 
średnio zaledwie 0,005 maszyny (tab. 1). 
 
Jednak duże zróżnicowanie wartości wskaźnika liczby kombajnów zbożo-
wych w przeliczeniu na 100 ha zbóż i roślin technologicznie podobnych wy-
stępuje także między grupami krajów rozwiniętych. Wartość tego wskaźnika  
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Tabela 1. Samojezdne kombajny zbożowe w rolnictwie światowym w 2007 r. 
Table 1. Self-propelled combine harvesters in world’s agriculture in 2007 

Kombajny zbożowe 
Combine harvesters 

Wyszczególnienie 
Specification     

Powierzchnia  
zbóż i roślin  

technologicznie 
podobnych 

Area of  
the cereals and 
technologically 
similar crops 

[ha] 

[szt.] 
[units] 

szt. na 100 ha 
zbóż i roślin 

technologicznie 
podobnych 

units per 100 ha 
of cereals and 
technologically 
similar crops 

Polska   Poland 9 141 294 160 000 1,750 
Kraje rozwinięte o średniej powierzchni  
gospodarstw ponad 100 ha UR 
Developed countries of the average farm 
acreage above 100 ha AL 

144 915 828 498293 0,344 

Europa Zachodnia, Południowa i Izrael 
West and South Europe and Israel         42 429 658 444 912 1,049 

Japonia   Japan 2 167 103 957 000 44,160 
Europa Środkowa i Wschodnia (bez Rosji) 
Central and East Europe (excluding Russia) 50 694 738 354 494 0,699 

Federacja Rosyjska   Russian Federation 45 417 730 108 000 0,238 
Byłe republiki ZSRR Azji Środkowej  
i Zakaukazia 
Former USSR republics of Central Asia  
and Transcaucasia 

23 122 020 48 535 0,210 

Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia 
(bez Japonii) 
East and South-East Asia (excluding Japan) 

353 180 461 1 757 423 0,498 

Afryka Północna i Bliski Wschód 
North Africa and near East 42 506 581 62 367 0,147 

Afryka Subsaharyjska (bez RPA) 
Subsaharian Africa ( RSA excluding) 100 758 870 4 687 0,005 

Ameryka Łacińska  Latin America 103 475 716 163 505 0,158 
Oceania (bez Australii i Nowej Zelandii) 
Oceania ( excluding Australia and New  
Zealand) 

40 647 457 1,124 

Ogółem świat   World in total 908 709 352 4 399 673 0,484 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO [2009a, b]. 
Source: own elaboration based on data of the FAO [2009a, b]. 
 
w Japonii jest 128 razy, a w krajach Europy Zachodniej, Południowej i w Izraelu 
– średnio 3 razy większa niż w krajach o przeciętnej powierzchni gospo-
darstw ponad 100 ha użytków rolnych (Kanada, USA, Australia, Nowa Ze-
landia i Republika Południowej Afryki). Przyczyną są różnice w powierzchni 
przeciętnego gospodarstwa rolnego. Im mniejsze są gospodarstwa, tym – 
przy podobnym poziomie rozwoju gospodarczego – więcej maszyn przypada 
na jednostkę powierzchni. 
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Powierzchnia gospodarstw, a w przypadku kombajnów zbożowych – także 
przeciętna powierzchnia upraw zbóż i roślin technologicznie podobnych w go-
spodarstwie – wpływa na wartość omawianego wskaźnika nie tylko bezpośred-
nio, ale też pośrednio. Pośredni wpływ polega na tym, że w warunkach dużej 
skali produkcji stosuje się wysoko wydajne kombajny zbożowe. Są to maszyny 
o dużej szerokości roboczej i przepustowości. Natomiast w Japonii, w warun-
kach bardzo silnego rozdrobnienia gospodarstw, maszyny są przystosowane 
do pracy na małych polach. Są to samojezdne kombajny zbożowe o niewiel-
kich gabarytach, odpowiednio mniejszej mocy silników i wydajności. Trudno 
jest więc porównywać przeciętny kombajn zbożowy, pracujący w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, z kombajnem zbożowym, stosowanym w Japonii czy 
Chinach. Bardziej obiektywną podstawą porównań byłaby moc silników, zain-
stalowanych w tych maszynach w poszczególnych krajach i regionach świata, 
jednak w oficjalnych bazach statystycznych brakuje danych na ten temat. 
 
Jednym z czynników determinujących zapotrzebowanie na maszyny rolnicze 
jest liczba dni dyspozycyjnych, w ciągu których możliwe jest wykonywanie 
zadań, zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych maszyn. Początek zbioru 
zbóż i innych roślin zbieranych kombajnami zbożowymi wyznacza stan doj-
rzałości ich nasion. Okres zbioru jest ograniczony. Jego nadmierne wydłu-
żenie powoduje straty ilościowe i pogorszenie jakości produktu. Liczba dni 
dyspozycyjnych przy kombajnowym zbiorze zbóż zależy od przebiegu pogo-
dy. Opady w okresie żniw powodują, że jest ona mniejsza od liczby dni ka-
lendarzowych w przedziale czasu, w którym zbiór powinien być wykonany. 
Im mniejsza jest liczba dni, w ciągu których zbiór może być wykonany, tym – 
przy niezmienionych innych warunkach – potrzeba większej liczby kombaj-
nów zbożowych. Dlatego w krajach o mniej korzystnych warunkach klima-
tycznych liczba kombajnów, w przeliczeniu na 100 ha zbóż i roślin technolo-
gicznie podobnych, jest w okresie żniw większa, niż w krajach o bardziej 
korzystnym klimacie. Widać to wyraźnie na przykładzie krajów położonych 
na Półwyspie Skandynawskim. 
 
Liczba kombajnów zbożowych w przeliczeniu na 100 ha zbóż i roślin techno-
logicznie podobnych w krajach UE wynosi od 0,307 na Słowacji do 2,989  
w Finlandii (rys. 1).  
 
W przyjętym podziale całość państw członkowskich UE mieści się w 2 grupach. 
Państwa „starej piętnastki” oraz Malta i Cypr zostały zaliczone do grupy obejmu-
jącej Europę Zachodnią, Południową i Izrael, pozostałe „nowe” państwa człon-
kowskie zaś – do grupy obejmującej Europę Środkową i Wschodnią (bez Rosji). 
 
Zróżnicowanie wartości wskaźników liczby kombajnów zbożowych w prze-
liczeniu na 100 ha zbóż i roślin technologicznie podobnych odnotowano we 
wszystkich porównywanych grupach państw. W grupie krajów rozwiniętych 
o średniej powierzchni gospodarstw ponad 100 ha UR wynosiły one od 0,262 
(RPA) do 2,448 (Nowa Zelandia); w krajach rozwiniętych o średniej powierz- 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO [2009a, b].  
Source: own elaboration based on data of the FAO [2009a, b]. 
 
Rys. 1. Liczba kombajnów zbożowych w przeliczeniu na 100 ha zbóż i roślin technologicznie 

podobnych  
Fig. 1. Number of combine harvesters counted per 100 ha of cereals and technologically 

similar crops 
 
chni gospodarstw poniżej 100 ha UR (Europa Zachodnia, Południowa i Izra-
el) – od 0,192 (Izrael) do 3,673 (Norwegia); w byłych republikach ZSRR Azji 
Środkowej i Zakaukazia – od 0,118 (Kazachstan) do 0,927 (Turkmenistan); 
w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (bez Japonii) – od 0,001 (Afga-
nistan, Kambodża i Sri Lanka) do 7,370 (Korea Południowa); w krajach Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu – od 0,015 (Mauretania) do 111 (Zjednoczone 
Emiraty Arabskie); w krajach Afryki Subsaharyjskiej – od 0 (w połowie krajów 
tego regionu) do 0,214 (Kongo); w krajach Ameryki Łacińskiej – od 0 (Haiti) 
do 1,991 (Kuba); w krajach wyspiarskich Oceanii (bez Australii i Nowej Ze-
landii) – od 0 do 1,5 (Papua Nowa Gwinea). 
 
W porównaniu ze stanem z końca lat 90. XX w. [Pawlak i in. 2002] wyraźnie 
zwiększył się stopień wyposażenia w kombajny zbożowe w krajach Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej (oprócz Japonii). Był to efekt zwięk-
szenia liczby tych maszyn w największych krajach tego regionu. W latach 
1999–2007 liczba kombajnów zbożowych w rolnictwie chińskim zwiększyła 
się z 203 595 do 632 400 szt. (o 211%), w Indiach z 323 200 do 477 000 szt. 
(o 48%). W Korei Południowej, gdzie już wcześniej osiągnięto wysoki poziom 
wyposażenia rolnictwa w kombajny zbożowe, wzrost był niewielki (o nie-
spełna 1%). Zmniejszenie się liczby tych maszyn odnotowano m.in. w Japonii 
(o blisko 15%) i w USA (o 27,5%). W Polsce, według danych FAO, liczba 
kombajnów zbożowych w rolnictwie zwiększyła się o 45%. Bardzo niski stan 
wyposażenia w maszyny rolnicze utrzymuje się w Afryce Subsaharyjskiej. 

[szt.·(100 ha)–1]  [units·(100 ha)–1] 
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Znaczne zróżnicowanie wartości wskaźnika liczby kombajnów zbożowych  
w przeliczeniu na 100 ha zbóż i roślin technologicznie podobnych występuje 
też w obrębie poszczególnych krajów. Według danych Powszechnego Spisu 
Rolnego w 2002 r. w Polsce na 100 ha powierzchni tych upraw przypadało 
0,9–2,5 kombajnu zbożowego (rys. 2). Największe wartości omawianego 
wskaźnika odnotowano w województwach o dużym rozdrobnieniu gospo-
darstw, najmniejsze zaś – w województwie zachodniopomorskim, charakte-
ryzującym się relatywnie dużą średnią powierzchnią gospodarstw. Wartość 
średnia dla Polski w 2002 r. wyniosła 1,5 szt., a w 2007 r. – 1,75 szt.,  
w przeliczeniu na 100 ha zbóż i rzepaku.  
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Źródło: Ciągniki… [2003]. Source: Ciągniki... [2003]. 
 
Rys. 2. Liczba kombajnów zbożowych w Polsce w przeliczeniu na 100 ha zbóż i rzepaku 
Fig. 2. Number of combine harvesters in Poland, counted per 100 ha of cereals and oilseed 

rape 
 
W Polsce odsetek gospodarstw posiadających powierzchnie pod zasiewami 
zbóż i rzepaku, wyposażonych w maszyny do zbioru tych roślin, wyniósł  
w 2002 r. średnio 15,1% i zwiększał się w miarę wzrostu powierzchni tych 
gospodarstw (rys. 3). 
 
W grupie maszyn do zbioru zbóż i rzepaku, oprócz kombajnów zbożowych, 
GUS ujął także silosokombajny samojezdne i pozostałe, przyczepy oraz prasy 
zbierające. Zatem nie wszystkie gospodarstwa, uwzględnione na rysunku 3, 
posiadały kombajny zbożowe. Można jednak przyjąć, że proporcje przed-
stawione na rysunku wystarczająco dobrze reprezentują zależności między 
obszarem gospodarstw prowadzących produkcję zbóż i rzepaku w Polsce,  
a ich wyposażeniem w kombajny zbożowe. Do 2007 r. liczba kombajnów 
zbożowych w rolnictwie polskim zwiększyła się. Jednocześnie jednak – z po-
wodu wydłużania okresu trwania maszyn i importu maszyn używanych – na-
stąpił wzrost przeciętnego wieku kombajnów zbożowych. 

[szt.·(100 ha)–1]  [units·(100 ha)–1] 
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Źródło: Ciągniki … [2003]. Source: Ciągniki... [2003]. 
 
Rys. 3. Gospodarstwa posiadające maszyny do zbioru zbóż w odsetkach ogólnej liczby 

gospodarstw z powierzchnią pod zasiewami zbóż i rzepaku w Polsce 
Fig. 3. Farms equipped with the machines for harvesting cereal grain as the percentage 

of total number of farms with an area under cereals and oilseed rape in Poland 
 
Liczba kombajnów zbożowych w rolnictwie polskim jest w zasadzie wystar-
czająca, aby dokonać zbioru z całej powierzchni zbóż i roślin technologicz-
nie podobnych za pomocą tych maszyn, a zakładając, że stopa procentowa 
wzrostu liczby kombajnów zbożowych w latach 2002–2007 była we wszyst-
kich województwach jednakowa, przeciętny kombajn zbożowy w Polsce mógł 
w 2007 r. zebrać plony z powierzchni 57 ha, a w poszczególnych wojewódz-
twach – od 34 ha (małopolskie) do 95 ha (zachodniopomorskie). 
 
Podsumowanie 
 
Przeprowadzona analiza wykazała, że pod względem ilościowym stan wy-
posażenia polskiego rolnictwa w kombajny zbożowe jest zadowalający. 
Wprawdzie większość gospodarstw rolnych, wykazanych w oficjalnych mate-
riałach statystycznych, maszyn tych nie posiada, jednak dotyczy to głównie 
gospodarstw o małej skali produkcji. Przy uwzględnieniu różnych form współ-
pracy międzysąsiedzkiej i usług maszynowych można zakładać, że istnieją-
ce zasoby umożliwiają dokonanie prawie całości zbioru zbóż i roślin techno-
logicznie podobnych za pomocą kombajnów. 
 
Znacznie gorzej przedstawia się stan jakościowy kombajnów zbożowych w Pol-
sce. Brakuje wprawdzie oficjalnych danych statystycznych odnośnie do wieku 
użytkowanych maszyn (ostatnie dane na ten temat pochodzą z Powszechne-
go Spisu Rolnego z 1996 r.), jednak minimalna liczba kasacji oraz znaczny 
import maszyn używanych pozwalają przypuszczać, że przeciętny wiek kom-
bajnów zbożowych jest obecnie wyższy w porównaniu ze stanem z 1996 r.  
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STATE OF THE MOTORIZATION IN POLISH AGRICULTURE  
IN LIGHT OF INTERNATIONAL COMPARISONS 

PART II. SELF-PROPELLED COMBINE HARVESTERS 
 
                                                      Summary 
Equipment of agriculture with the combine harvesters is strongly diversified 
according to geographical configuration. In 2007, per 100 ha area of the cere-
als and technologically similar crops, fell on average from 0.005 (Subsaharian 
Africa) to 44.2 (Japan) combine harvesters. One of the reasons of such a situa-
tion is extremely uneven level of economic development. Big differences are 
also observed within crops harvested in the countries counted into particular 
groups. In group of the Central and East European countries the value of men-
tioned above index ranged within 0.281 units in Moldavia and 2.380 units in 
Slovenia. In Poland this value amounted to 1.750 units on average. 
 
Key words: combine harvester, agriculture, equipment, world, international 
comparisons 
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