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Informacja prasowa

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych
w województwie kujawsko-pomorskim
W 2016 r. w województwie kujawsko‐pomorskim uzyskano większą produkcję upraw zbóż
podstawowych z mieszankami zbożowymi niż przed rokiem. Zbiory ziemniaków i buraków
cukrowych w omawianym roku były również wyższe niż rok wcześniej. O wyższym poziomie
produkcji tych upraw zadecydowała większa powierzchnia uprawy oraz zdecydowanie wyższe niż
w 2015 r. plonowanie. Zbiór rzepaku i rzepiku był niższy niż w 2015 r. Wynikał z niższego plonowania
i zmniejszonego areału uprawy.
Wyk. 1. Struktura zbiorów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2016 r.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.:


plony zbóż ogółem wyniosły 42,6 dt/ha (w Polsce 40,0 dt/ha) i były wyższe od uzyskanych
w 2015 r. o 3,0 dt/ha (o 7,6%);



produkcja ziarna zbóż ogółem wyniosła 2632,2 tys. t i była większa od produkcji z 2015 r.
o 192,9 tys. t (o 7,9%).

Ponadto w województwie:
 zbiory ziemniaków wyniosły 614,3 tys. t i były wyższe o 42,0% od ubiegłorocznych;
 zbiory buraków cukrowych wyniosły 2702,9 tys. t i były wyższe o 54,4% od zbiorów
uzyskanych w roku poprzednim;
 produkcja roślin z grupy oleistych wyniosła 212,7 tys. t, tj. o 37,2% mniej w stosunku do
2015 r. W przypadku rzepaku i rzepiku produkcja w analizowanym roku wyniosła 210,1 tys. t
i była niższa od uzyskanej rok wcześniej o 37,4%;
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 zbiory warzyw gruntowych wyniosły 575,4 tys. t i były 6,8% wyższe od uzyskanych w 2015 r.;
Wyk.2. Struktura zbiorów warzyw gruntowych w 2016 r.

 zbiory owoców z drzew w sadach oszacowano na 82,4 tys. t i były aż o 26,8% wyższe od
uzyskanych w roku poprzednim.
Wyk.3. Struktura zbiorów owoców z drzew w sadach w 2016 r.
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Więcej informacji m.in. na temat produkcji w rolnictwie w województwie kujawsko-pomorskim
znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w województwie
kujawsko-pomorskim w 2016 r.,
które zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu http://bydgoszcz.stat.gov.pl/
w dniu 6 lipca 2017 r.
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