
IV. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

4. Główne obszary upraw



Rośliny uprawne

Planeta Ziemia odznacza się niezwykłą różnorodnością świata roślin.

Z ponad 250 tys. poznanych dotąd gatunków roślin człowiek uprawia zaledwie 23 tys.

Dodatkowo wartości odżywcze, smakowe oraz możliwości wykorzystania powodują, że największe i liczące
znaczenie gospodarcze ma ok. 100 spośród nich.



Co uprawiamy?

Uprawiane rośliny dzielimy ze względu na ich przydatność 
(przeznaczenie roślin):

żywieniowe (alimentacyjne) – stanowiące pożywienie 
człowieka;

są to głównie zboża, rośliny bulwiaste i korzeniowe, rośliny 
cukrodajne, strączkowe i oleiste, drzewa i krzewy owocowe, 
warzywa i przyprawy;

pastewne – będące składnikiem pasz dla zwierząt hodowlanych;

zaliczamy tu:

rośliny motylkowe (łubin, bobik, soję),

niektóre zboża (np. kukurydzę, pszenicę), 

rośliny okopowe (brukiew, buraki pastewne); 

przemysłowe – uprawiane w celu uzyskania surowca do 
produkcji przemysłowej;

do grupy tej należą m.in.: buraki cukrowe, palma kokosowa, 
bawełna, len, konopie, kauczukowiec, wierzba;

używki – produkty spożywcze o działaniu pobudzającym na 
organizm ludzki, np. kawa, kakao, chmiel, herbata, tytoń.

Wiele roślin należy jednocześnie do dwóch lub trzech grup, np. 
ziemniaki, rzepak.

Mają one różnorodne zastosowanie – są pożywieniem dla ludzi 
i zwierząt, a także szeroko wykorzystuje się je w przemyśle.



Wymagania klimatyczno-glebowe a rejon upraw

Rośliny różnią się od siebie m.in. pod względem wymagań klimatyczno-glebowych.

W poszczególnych częściach świata uprawia się gatunki o podobnym zastosowaniu, ale odmiennych wymaganiach.

Na przykład w rejonach o ciepłym i wilgotnym klimacie cukier uzyskuje się z trzciny cukrowej.

Jej odpowiednikiem w strefie klimatów umiarkowanych jest burak cukrowy.



I.  Zboża

Zboża – należące do rodziny traw, wytwarzają nasiona, które zawierają dużo skrobi.

Na uprawę zbóż przeznacza się 60% powierzchni gruntów ornych.

Na kuli ziemskiej uprawia się kilkanaście gatunków zbóż przeznaczanych głównie na 
ziarno, które łatwo transportować i przechowywać.

Rośliny zbożowe dostarczają przede wszystkim mąki, służącej m.in.:

do wypieku pieczywa – niezwykle ważnego składnika pożywienia wielu 
społeczeństw,

do sporządzania potraw mącznych,

do wyrobu kasz.

Ze zbóż uzyskujemy też wysokowartościowe pasze dla zwierząt.

Zboża są również ważnym surowcem przemysłowym.

W krajach gospodarczo rozwiniętych większość zbóż jest przeznaczana na pasze,

w krajach rozwijających się aż 3/4 ziarna jest spożywane bezpośrednio przez 
ludność.

Zboża są uprawiane w niemal wszystkich zasiedlonych rejonach Ziemi. 

Zasięg ogólnoświatowy ma:

uprawa pszenicy, ryżu, kukurydzy i jęczmienia. 

Mniejsze znaczenie w skali świata, aczkolwiek często duże w skali regionalnej, ma:

owies, proso i jego odmiany oraz żyto.



1. Pszenica

Pszenica – zboże żywieniowe (mąka, kasze), pastewne (gorsze gatunki), przemysłowe (alkohol).

Wymagania i warunki uprawy

o żyzne gleby (czarnoziemy, czarne ziemie, 
mady, gleby brunatne), zasobne w próchnicę, 
ukształtowane na podłożu pylastym lub 
gliniastym;

o staranna uprawa: wymaga spulchniania, siew i 
żniwa w określonym czasie;

o obfite nawożenie;

o temperatura: umiarkowana, najlepiej powyżej 
15°C;

o dostateczna ilość wilgoci, nie znosi zbyt  
dużych lub zbyt małych opadów, na 
suchszych obszarach konieczne nawadnianie;

o okres wegetacji:

• długi dla odmiany ozimej (180 dni),

• krótki dla jarej (130 dni).

Rozprzestrzenienie upraw pszenicy na świecie (produkcja w t/km2)



Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 734,0 mln ton
Chiny – 17,9%

Indie – 13,6%

Rosja – 9,8%

USA – 7%

Francja – 4,9%

Kanada – 4,3%

Pakistan – 3,4%

Ukraina – 3,4%

Australia – 2,9%

(17) Polska – 1,3%

Eksporterzy:
USA,

Kanada,

Francja,

Australia,

Argentyna.

Importerzy:
Włochy, Hiszpania,

Chiny, Japonia,

Algieria.

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 34,2 dt/ha

Zróżnicowane, zależne od warunków naturalnych:

od 4-30 dt/ha:

na obrzeżach pustyń:

na Bliskim Wschodzie,

w Afryce Północnej,

Birmie i Bangladeszu,

Polska: około 40 dt/ha,

do ponad 60 dt/ha:

w krajach Europy Zachodniej (Francja, Niemcy).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Field,_corn,_Liechtenstein,_Mountains,_Alps,_Vaduz,_sky,_clouds,_landscape.jpg


2. Ryż

Ryż – zboże żywieniowe – podstawa wyżywienia ponad połowy mieszkańców Ziemi (ziarna, mąka, kasza,
makarony), przemysłowe (alkohol – sake, skrobia, słoma ryżowa: papier, maty dekoracyjne, obuwie, w
budownictwie – pokrycia dachów), pastewne (słoma).

Wymagania i warunki uprawy

o klimat gorący, najlepiej monsunowy (klimat 
wilgotny);

o duże nasłonecznienie w całym okresie 
wzrostu;

o temperatura ponad 20°C przez cały okres 
wzrostu;

o obfite opady (ponad 900 mm/rok) lub 
nawadnianie (ryż rośnie w wodzie);

o żyzne gleby, najlepiej mady, długo trzymające 
wilgoć;

o krótki okres wegetacji – 130 dni;

o duże nakłady pracy ludzkiej.

Rozprzestrzenienie upraw ryżu na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Oryza_sativa_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-232.jpg


Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 782,0 mln t
Chiny – 27,4%

Indie – 22,1%

Indonezja – 10,6%

Bangladesz – 7,2%

Wietnam – 5,6%

Tajlandia – 4,1%

Myanmar – 3,3%

Filipiny – 2,4%

Brazylia – 1,5%

Pakistan – 1,4%

Eksporterzy:
Indie,

Wietnam, 

Tajlandia,

Pakistan,

USA.

Importerzy:
Brazylia,

Japonia,

kraje UE.

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 46,8 dt/ha

Plony ryżu wahają się:

od 4 dt/ha w Mozambiku,

15 dt/ha w Nigerii,

30 dt/ha w Indiach,

65-70 dt/ha w Chinach i Japonii,

do 75-110 dt/ha w Egipcie, Australii, USA, Urugwaju, 
Hiszpanii i Peru.



Rodzaje ryżu na świecie

Ryż suchy (górski) uprawia się m.in.
w Wietnamie i na Filipinach.

Nie wymaga on nawadniania, jednak jego plony są niskie
i silnie uzależnione od opadów atmosferycznych.

Padi, czyli ryż zalewowy (mokry, padi), uprawiany jest na obszarach 
nizinnych lub usytuowanych w dolinach rzek.

Obecnie większość zbiorów jest tego typu.

Rośnie na polach zalewanych wodą, m.in.

w Indonezji (na wyspie Jawa).

Często sadzi się go na specjalnie tworzonych w tym celu górskich terasach.

W czasie zbiorów poletka są osuszane.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Banaue_Rice_Terrace_Close_Up_(2).JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Rice-fields-Indonesia-(Java).jpg


3. Kukurydza

Kukurydza – zboże pastewne, żywieniowe (mąka, kasze, płatki kukurydziane – corn flakes), przemysłowe (skrobia,
cukier, olej, alkohol – whisky w USA lub chicha w krajach andyjskich, krochmal, celuloza, papier).

Wymagania i warunki uprawy

o roślina ciepłolubna, optymalna temperatura 25°C;

o długi okres wegetacji (ponad 180 dni);

o znaczne opady (500–800 mm/rok);

o dobre i głębokie gleby, najlepiej czarnoziemy lub 
gleby brunatne;

o nie wymaga specjalnej pielęgnacji;

o stosowanie krzyżówek w Europie (lub jeszcze 
lepiej modyfikacji genetycznej – np. w USA) 
zapewnia znaczne plony i dużą odporność na 
choroby i szkodniki.

Rozprzestrzenienie upraw kukurydzy na świecie (produkcja w t/km2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Suikermais_bloeiende_kolf_Zea_mays.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Koeh-283.jpg


Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 1147,6 mln t
USA – 34,2%

Chiny – 22,4%

Brazylia – 7,2%

Argentyna – 3,8%

Ukraina – 3,1%

Indonezja – 2,6%

Indie – 2,4%

Meksyk – 2,4%

Rumunia – 1,6%

Kanada – 1,2%

Eksporterzy:
USA, Argentyna, Brazylia, Francja, Węgry.

Importerzy:
państwa Europy Północnej i Środkowej, 

Japonia, Korea Pd. 

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 59,2 dt/ha

Stosowanie hybrydyzacji (krzyżówek) zwiększa plony, 
odporność na choroby i przyspiesza dojrzewanie:

największe plony:

ZEA, Izrael i Kuwejt – powyżej 300 dt/ha,

Niemcy, Australia, Francja, Kanada i USA: 90–110 dt/ha,

średnie w Polsce: 59,9 dt/ha

najmniejsze:

w Afryce często poniżej – 20 dt/ha.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Field,_corn,_Liechtenstein,_Mountains,_Alps,_Vaduz,_sky,_clouds,_landscape.jpg


4. Jęczmień

Jęczmień – zboże pastewne, żywieniowe (kasze), przemysłowe (piwo).

Wymagania i warunki uprawy

o niezbyt żyzne gleby;

o skromne wymagania klimatyczne;

o nie uprawiany w klimatach wybitnie wilgotnych;

Jęczmień jary:

o znosi niskie temperatury,

o ma najkrótszy ze zbóż okres wegetacyjny;

Jęczmień ozimy:

o odporny na upał i suszę,

o wrażliwy na przymrozki.

Rozprzestrzenienie upraw jęczmienia na świecie (produkcja w t/km2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Hordeum-barley.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Illustration_Hordeum_distichon0.jpg&filetimestamp=20041030013642


Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 141,4 mln t
Rosja – 12%

Francja – 7,9%

Niemcy – 6,8%

Australia – 6,5%

Hiszpania – 6,5%

Kanada – 5,9%

Ukraina – 5,2%

Turcja – 4,9%

Wielka Brytania – 4,6%

Argentyna – 3,6%

Eksport i import:
odgrywa bardzo małe znaczenie w handlu 
międzynarodowym.

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 29,5 dt/ha

Wyższe plony ma jęczmień ozimy, niższe – jary.

Najwyższe plony uzyskują:

Belgia, Irlandia, Wielka Brytania i Niemcy – ponad 50 dt/ha,

Polska: 31,2 dt/ha.

Najniższe zaś kraje o niekorzystnych warunkach 
klimatycznych:

Kazachstan, Irak i Maroko – poniżej 20 dt/ha,

Syria – 5 dt/ha.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Barley.jpg


5. Owies

Owies – zboże pastewne (pasza dla koni – ponieważ ich liczba na świecie spada, produkcja światowa od wielu lat
wykazuje tendencję spadkową), spożywcze (płatki owsiane), przemysłowe (alkohol - whisky).

Wymagania i warunki uprawy

o krótki okres wegetacji;

o skromne wymagania cieplne;

o najmniejsze wymagania glebowe ze 
wszystkich zbóż;

o duże zapotrzebowanie na wilgoć;

o może być uprawiany wysoko w górach.

Rozprzestrzenienie upraw owsa na świecie (produkcja w t/km2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Illustration_Avena_sativa0.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Avena_sativa.jpg


Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 23,1 mln t
Rosja – 20,5%

Kanada – 14,9%

Hiszpania – 6,5%

Australia – 5,3%

Polska – 5,1%

Chiny – 4,4%

Brazylia – 3,9%

Wielka Brytania – 3,7%

Finlandia – 3,5%

USA – 3,5%

Eksport i import:
marginalna rola w handlu międzynarodowym. 

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 23,9 dt/ha

Powierzchnia uprawy ulega drastycznemu ograniczeniu, 
zwiększają się jednak plony. 

Najwyższe uzyskuje się w:

Irlandii, Nowej Zelandii, Chile, Belgii i Szwajcarii –
powyżej 50 dt/ha,

Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji – ponad 40 dt/ha,

Polska:  23,5 dt/ha;

najniższe w:

Australii, Rosji, Kazachstanie – poniżej 20 dt/ha.



6. Żyto

Żyto – zboże żywieniowe (mąka), przemysłowe (alkohol), pastewne.

Wymagania i warunki uprawy

o możliwość uprawy na słabych, piaszczystych 
glebach;

o klimat umiarkowany chłodny;

o odporność na mróz i choroby;

o uprawiane w górach do 800 m n.p.m.

Rozprzestrzenienie upraw żyta na świecie (produkcja w t/km2)



Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 11,3 mln t
Niemcy – 19,5%

Polska – 19,2%

Rosja – 17%

Chiny – 9,3%

Białoruś – 4,5%

Dania – 4,3%

Ukraina – 3,5%

Hiszpania – 3,4%

Turcja – 2,8%

Kanada – 2,1%

Eksport i import:
międzynarodowy handel jest nieznaczny i 
ogranicza się do krajów europejskich.

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 27,4 dt/ha

Uprawiane zazwyczaj na nieprzydatnych glebach, gdzie nie da 
się zapewnić warunków do uprawy innych zbóż.

Daje niskie plony, zazwyczaj od 15 do 40 dt/ha;

Polska:  24,3 dt/ha.

Wyróżniają się:

Uzbekistan – 77 dt/ha,

Niemcy, Dania, Francja i Szwecja:

średnie plony wynoszą około 40–70 dt/ha.



7. Proso i sorgo

Proso i sorgo – główne zboże żywieniowe w krajach Afryki (kasza, płatki, mąka), pastewne w krajach rozwiniętych.

Wymagania i warunki uprawy

o wytrzymuje wysokie temperatury;

o odporne na suszę;

o możliwość uprawy na słabych glebach, również pustynnych.

Rozprzestrzenienie upraw prosa na świecie (produkcja w t/km2) Rozprzestrzenienie upraw sorgo na świecie (produkcja w t/km2)



Główni producenci na świecie

Proso Sorgo



8. Pszenżyto

Coraz większą popularność w Polsce, m.in. kosztem żyta, zyskuje pszenżyto.

Jest to nowy gatunek zboża, sztucznie wyhodowany (przez zapylenie pszenicy pyłkiem żyta).

Pszenżyto (którego ziarno kształtem i barwą przypomina żyto) odznacza się niewiele niższą zawartością białka niż 
pszenica oraz mniejszymi od niej wymaganiami glebowymi.

Plony niewiele ustępują wydajności pszenicy.
Rozprzestrzenienie upraw pszenżyta na świecie (produkcja w t/km2)



II. Rośliny bulwiaste i korzeniowe

Rośliny bulwiaste i korzeniowe – to m.in.: ziemniaki, bataty, maniok jadalny, taro i jam.

Powierzchnia ich upraw utrzymuje się od wielu lat na tym samym poziomie.

Uprawiane są najczęściej w płodozmianie ze zbożami.



1. Ziemniaki

Ziemniaki – roślina pastewna, spożywcza, żywieniowa

Produkuje się z niej: alkohol, skrobia, mączka ziemniaczana.

Wymagania i warunki uprawy

o niewielkie wymagania glebowe;

o nie lubi mrozów, zbyt wysokiej temperatury i 
zbyt dużej wilgoci;

o wymaga nawożenia;

o uprawa bardzo pracochłonna;

o rozmnażany wegetatywnie (przez sadzenie 
bulw lub ich części).

Rozprzestrzenienie upraw ziemniaków na świecie (produkcja w t/km2)

Ziemniaki



Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 368,2 mln t
Chiny – 24,5%

Indie – 13,2%

Ukraina – 6,1%

Rosja – 6,1%

USA – 5,6%

Bangladesz – 2,6%

Niemcy – 2,4%

Francja – 2,1%

Polska – 2%

Holandia – 1,6%

Eksporterzy:
Holandia, Włochy, Ghana, kraje Afryki 
Północnej, Wyspy Kanaryjskie.

Importerzy:
kraje Europy Północnej i Środkowej – zwłaszcza 
wczesne odmiany. 

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 209,4 dt/ha

Plony wykazują ogromną rozpiętość:

bardzo wysokie w korzystnych warunkach naturalnych i 
przy dużym nawożeniu:

Kuwejt – 623 dt/ha, USA – 498 dt/ha, Francja – 393 
dt/ha;

średnie w Polsce 251 dt/ha;

a niskie w warunkach niekorzystnych:

od 9 dt/ha w Afryce:

Erytrea – 12 dt/ha, Eswatini – 21 dt/ha, Nigeria – 37 
dt/ha, Uganda – 43 dt/ha.



2. Bataty (słodkie ziemniaki)

Bataty (słodkie ziemniaki) – roślina żywieniowa, bulwy spożywane są po ugotowaniu.

Uprawiane głównie w strefie międzyzwrotnikowej w Azji i Afryce (na słabych glebach):

67,9% światowej produkcji zbiera się na południu Chin.

Bataty – bulwy

Rozprzestrzenienie upraw batatów na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Ipomoea_batatas_006.JPG


3. Maniok jadalny (kassawa)

Maniok jadalny (kassawa) – wieloletni krzew wytwarzający jadalne bulwy o wadze nawet kilkunastu kilogramów
(przed spożyciem muszą koniecznie zostać ugotowane lub ususzone, ponieważ surowe są trujące);

roślina żywieniowa i przemysłowa (mąka, alkohol, nasiona do produkcji oleju),

najczęściej z mąki maniokowej piecze się chleb lub uzyskuje kaszę (tzw. tapiok).

Uprawiany w gorącej strefie równikowej (klimat wilgotny) w obrębie słabych gleb.

Uprawa jest mało pracochłonna, sama roślina jest odporna na działanie szkodników.

Rozprzestrzenienie upraw manioku na świecie (produkcja w t/km2)

Maniok – bulwy



4. Taro (kolokazja)

Taro (kolokazja) – bagienna bylina (rośnie w wodzie) o bulwach dochodzących do 4 kg, uprawiana w krajach 
tropikalnych Afryki i Azji, której bulwy nadają się do spożycia dopiero po ugotowaniu lub upieczeniu.

Rozprzestrzenienie upraw taro na świecie (produkcja w t/km2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Colocasia_esculenta_dsc07801.jpg


5. Jam (ignam, pochrzyn) 

Jam (ignam, pochrzyn) – roślina uprawiana w klimacie zwrotnikowym wilgotnym, dająca bulwy o masie
dochodzącej do 40-50 kg (do spożycia nadają się jej gotowane lub pieczone bulwiaste kłącza oraz liście):

w Afryce – kraje nad Zat. Gwinejską: Ghana, Nigeria, Benin, Togo;

w Ameryce Pd. – na Niż. Amazonki (Brazylia, Kolumbia);

w  Oceanii: Vanuatu, Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia;

w południowo–wschodniej Azji.

Rozprzestrzenienie upraw jamu na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/YamsatBrixtonMarket.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Dioscorea_balcanica_BotGardBln310505.jpg&filetimestamp=20050819080003
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Dioscorea_(Taiwan).jpg


III. Rośliny cukrodajne

Rośliny cukrodajne – do których należą trzcina cukrowa i burak cukrowy, zawierają dużo sacharozy.

Powierzchnia uprawy buraka zmniejsza się, zaś trzciny zwiększa, ponieważ jej uprawa jest mniej pracochłonna.



Burak cukrowy i trzcina cukrowa

Spośród wielu roślin zawierających cukier w owocach, liściach, łodygach i korzeniach tylko dwie – trzcina cukrowa
i burak cukrowy – stały się głównym źródłem jego pozyskiwania na skalę przemysłową w świecie.

W krajach tropikalnych Azji Południowej dość wcześnie produkowano cukier z trzciny cukrowej.

W Europie, aż do czasu wielkich odkryć geograficznych, cukier trzcinowy był rzadkością (do słodzenia pożywienia
używano miodu) i dopiero rozwój handlu w wiekach XV i XVI spowodował wzrost znaczenia cukru trzcinowego.

Do końca XVIII stulecia trzcina cukrowa była głównym źródłem wytwarzania cukru.

Wreszcie odkrycie możliwości otrzymywania cukru z buraka cukrowego i wyhodowanie buraków o odpowiednio
wysokiej zawartości cukru rozpoczęło konkurencję między cukrem trzcinowym a buraczanym.

Do rozwoju cukrownictwa buraczanego przyczynił się też dekret Napoleona z 1806 r. zabraniający przywozu do
Europy płodów rolnych (a więc i cukru) pochodzących z kolonii angielskich.

Cena cukru wyraźnie wówczas wzrosła i uprawa buraków cukrowych stała się dochodowa.

Obecnie około 80% światowej produkcji cukru otrzymuje się z trzciny cukrowej.



1. Trzcina cukrowa 

Trzcina cukrowa – roślina przemysłowa (produkcja cukru, rumu, spirytusu, biopaliw – etanolu, papieru, płyt
drewnopodobnych), pastewna.

Posiada wysokie łodygi (o wysokości do 6 m), wypełnione miąższem zawierającym około 20% cukru.

Z trzciny pochodzi 80% cukru na świecie.

Wymagania i warunki uprawy

o klimat zwrotnikowy lub podzwrotnikowy;

o wysoka temperatura (ok. 20°C);

o duże opady (powyżej 1200 mm/rok),

o równomiernie rozłożone żyzne gleby;

o intensywne nawożenie;

o uprawa monokulturowa (uprawiana przez wiele lat na 
tym samym obszarze);

o po zbiorze wymaga szybkiego transportu do cukrowni. 

Rozprzestrzenienie upraw trzciny cukrowej na świecie (produkcja w t/km2)



Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 1907,0 mln t
Brazylia – 39,2%

Indie – 19,8%

Chiny – 5,7%

Tajlandia – 5,5%

Pakistan – 3,5%

Meksyk – 3%

Kolumbia – 1,9%

Gwatemala – 1,9%

Australia – 1,8%

USA – 1,6%

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 726 dt/ha

Najwyższe plony uzyskują:

Peru, Etiopia, Senegal, Egipt i Malawi – ponad 1000 dt/ha,

Indie, Brazylia, Chiny i USA – 700–900 dt/ha,

a najmniejsze mają:

Nigeria, Irak, Liberia, Kamerun, Republika 
Środkowoafrykańska i Samoa Amerykańskie – poniżej 200 
dt/ha. 



2. Burak cukrowy

Burak cukrowy – roślina przemysłowa (produkcja cukru), pastewna (wysłodki i liście).

Zawartość cukru w korzeniu do 18%.

Z buraka cukrowego pochodzi około
20% światowej produkcji cukru.

Wymagania i warunki uprawy

o klimat umiarkowany ciepły;

o długi okres wegetacji;

o nie lubi przymrozków;

o żyzne próchniczne gleby;

o dużo wilgoci w glebie;

o intensywne nawożenie;

o duży nakład pracy;

o skomplikowane zabiegi agrotechniczne;

o po zbiorze wymaga szybkiego transportu do 
cukrowni, dlatego handluje się wytworzonym z 
niego cukrem.

Rozprzestrzenienie upraw buraków cukrowych na świecie (produkcja w t/km2)



Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 274,9 mln t
Rosja – 15,3%

Francja – 14,4%

USA – 10,9%

Niemcy – 9,5%

Turcja – 6,9%

Polska – 5,2%

Ukraina – 5,1%

Chiny – 4,4%

Egipt – 4,1%

Wielka Brytania – 2,8%

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 572,0 dt/ha

Plony zależne od warunków naturalnych i sposobu uprawy:

najwyższe uzyskuje się na glebach głębokich i intensywnie 
nawożonych:

Holandia, Belgia, Hiszpania, Francja – ponad 750 dt/ha,

Niemcy, Japonia, USA i Wielka Brytania – około 650 
dt/ha,

Polska: 599 dt/ha;

przy niskim nawożeniu, mimo żyznych gleb, plony niższe:

Ukraina – 508 dt/ha, Rosja – 380 dt/ha.



IV. Rośliny oleiste

Rośliny oleiste – są po zbożach drugą pod względem zajmowanej powierzchni grupą upraw.

Powierzchnia ta ustawicznie rośnie.



1. Soja

Soja – zawiera 40% białka i 20% tłuszczu.

Roślina żywieniowa (mączka sojowa, makarony, mleko sojowe, olej sojowy, margaryna), przemysłowa (farby
drukarskie, mydło), pastewna.

Wymagania i warunki uprawy

o mało wymagająca klimatycznie;

o nie znosi przymrozków;

o żyzne gleby.

Rozprzestrzenienie upraw soi na świecie (produkcja w t/km2)



Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 348,7 mln t
USA – 35,5%

Brazylia – 33,8%

Argentyna – 10,8%

Chiny – 4,1%

Indie – 4%

Paragwaj – 3,2%

Kanada – 2,1%

Ukraina – 1,3%

Rosja – 1,2%

Boliwia – 0,8%

Eksporterzy (1/3 światowej produkcji 
podlega eksportowi):

USA,

Brazylia,

Argentyna.

Importerzy:
kraje Europy,

Japonia,

Australia.

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 18,9 dt/ha

Plony bardzo zróżnicowane, zależnie od stosowanych metod 
uprawy i nawożenia:

od 5–10 dt/ha:

w większości krajów afrykańskich;

do wysokich:

w Turcji, Włoszech , USA, Brazylii, Egipcie i Chorwacji –
powyżej 30 dt/ha,

w Polsce i Chinach – około 20 dt/ha.



2. Rzepak (i rzepik)

Rzepak (i rzepik) – zawiera 40% tłuszczu, jest rośliną przemysłową (olej techniczny, olej jadalny), pastewną
(makuchy), leczniczą (glikonapina).

Wymagania i warunki uprawy

o klimat umiarkowany ciepły i podzwrotnikowy;

o krótki okres wegetacji;

o żyzne i lekkie gleby.

Rozprzestrzenienie upraw rzepaku na świecie (produkcja w t/km2)



Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 75,0 mln t
Kanada – 27,1%

Chiny – 17,7%

Indie – 11,2%

Francja – 6,6%

Australia – 5,2%

Niemcy – 4,9%

Ukraina – 3,7%

Polska – 2,9%

Wielka Brytania – 2,7%

Rosja – 2,7%

Odgrywa niewielkie znaczenie w handlu 
międzynarodowym.

Eksporterzy:

Kanada, Francja.

Importerzy:

kraje skandynawskie.

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 20,0 dt/ha

W krajach afrykańskich i azjatyckich plony bardzo niskie,

np. Rwanda, Maroko, Kirgistan, Uzbekistan, Pakistan –
poniżej 20 dt/ha;

w krajach europejskich, Chile, Kanadzie i USA – 20-40 dt/ha,

Polska – 26 dt/ha.



3. Oliwka (oliwka europejska)

Oliwka – zawiera do 60% tłuszczu, roślina żywieniowa (produkcja oliwy), przemysłowa (z odpadów przy produkcji
oliwy produkuje się olej techniczny).

Wymagania i warunki uprawy

o klimat podzwrotnikowy (śródziemnomorski);

o odporna na suszę;

o lekkie wapienne gleby o małym nawilgoceniu;

o złożone zabiegi agrotechniczne.

Rozprzestrzenienie upraw oliwki na świecie (produkcja w t/km2)



4. Orzeszki ziemne (arachidowe)

Nasiona orzeszków ziemnych zawierają ok. 70% tłuszczu.

Roślina przemysłowa, żywieniowa, pastewna (olej arachidowy, wytłoki).

Wymagania i warunki uprawy

o klimat gorący;

o niewielkie opady (400–800 mm/rok);

o dobre gleby (lekkie, odwodnione);

o dobre nasłonecznienie;

o pracochłonne w uprawie.

Rozprzestrzenienie upraw orzeszków ziemnych na świecie (produkcja w t/km2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Peanuts.jpg


5. Słonecznik

Słonecznik – jego nasiona zawierają 50% tłuszczu.

Roślina przemysłowa, żywieniowa (ziarno, olej), pastewna.

Wymagania i warunki uprawy

o klimat umiarkowany ciepły;

o potrzebuje dużo ciepła i słońca;

o odporny na suszę;

o dobre gleby.

Rozprzestrzenienie upraw słonecznika na świecie (produkcja w t/km2)



6. Sezam

Sezam – jest ważną rośliną oleistą wielu krajów o klimacie gorącym.

Nasiona sezamu, podobne do siemienia lnianego, dają cenny olej spożywczy, który służy m.in. do wyrobu chałwy.

Same nasiona stosuje się również do celów cukierniczych (sezamki), makuchy natomiast należą do najbardziej 
poszukiwanych pasz treściwych.

Rozprzestrzenienie upraw sezamu na świecie (produkcja w t/km2)



7. Palma oleista (palma olejowa, olejowiec gwinejski) – olej palmowy

Palma oleista – posiada szeroki system korzeniowy i zdolność magazynowania wody, pozwalając jej na przetrwanie
krótkich okresów susz i uprawę w głębi lądu.

Owoce składają się z miąższu, który daje olej techniczny (wytwarzanie mydła), i nasion służących do wyrobu oleju
jadalnego (przemysł spożywczy – margaryna).

Do niedawna najważniejszym rejonem uprawy palmy oleistej były kraje Afryki Zachodniej położone nad Zatoką
Gwinejską, obecnie do największych producentów owoców palmy oleistej – oleju palmowego należą kraje Azji
Południowo–Wschodniej.

Rozprzestrzenienie upraw palmy oleistej na świecie
(produkcja oleju palmowego w t/km2)



V. Rośliny włókniste

Rośliny włókniste – dostarczają włókien do wyrobu tkanin, dywanów i papieru.

Większość wytwarza owoce lub nasiona zawierające wiele tłuszczu, stąd bywają też wykorzystywane w przemyśle
olejarskim.

Najważniejsze rośliny tej grupy to:

bawełna, juta, len, konopie i agawa.

AgawaLen Bawełna

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Plantsisal.jpg


1. Bawełna

Bawełna – roślina przemysłowa (włókno: produkcja tkanin, celulozy, papieru; nasiona: olej) i pastewna (liście).

Wymagania i warunki uprawy

o klimat zwrotnikowy i podzwrotnikowy, ciepły i suchy;

o nie znosi mrozu oraz opadów w okresie zbioru;

o uprawiana na słabo wilgotnych i mało urodzajnych 
glebach;

o intensywne nawożenie i stosowanie oprysków;

o wymaga dużych nakładów pracy.

Rozprzestrzenienie upraw bawełny na świecie (produkcja w t/km2)



Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 71,0 mln t
Chiny – 24,9%

Indie – 20,6%

USA – 16,1%

Brazylia – 7%

Pakistan – 6,8%

Turcja – 3,6%

Australia – 3,5%

Uzbekistan – 3,2%

Meksyk – 1,6%

Grecja – 1,2%

Należy do najważniejszych artykułów 
handlu zagranicznego.

Eksporterzy:

USA, Meksyk, 

Uzbekistan, Kazachstan,

Pakistan,

Turcja,

Sudan.

Importerzy:

Japonia, Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, 
Włochy, Polska.

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 21,9 dt/ha

Duże zróżnicowanie plonów;

zależą od jakości gleby i nawadniania.

Najwyższe plony uzyskuje się w:

Chinach, Australii, Turcji i Meksyku – około 50 dt/ha,

Brazylii i Kolumbii – około 45 dt/ha

Grecji, Izraelu – około 35 dt/ha,

Uzbekistanie i Pakistanie – około 20 dt/ha;

natomiast najniższe w: Kenii, Algierii, Nigerii – po 3-10 dt/ha.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Plantsisal.jpg


2. Len

Len – roślina przemysłowa:

len włóknisty – włókno: produkcja tkanin, nici, pakuł;

len oleisty – nasiona: siemię lniane, olej.

Wymagania i warunki uprawy

o klimat umiarkowany chłodny i wilgotny;

o długie i wilgotne lato;

o małe wymagania glebowe;

o znaczne nakłady pracy.
Rozprzestrzenienie upraw lnu na świecie (produkcja w t/km2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Koeh-088.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Plantsisal.jpg


3. Konopie włókniste

Konopie włókniste – roślina przemysłowa (włókno: brezent, liny, worki, płótno żeglarskie; nasiona: olej techniczny).

W medycynie stosowane do produkcji leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

W nielegalnym obrocie występuje marihuana.

Wymagania i warunki uprawy

o klimat umiarkowany ciepły i podzwrotnikowy;

o potrzebuje dużo wilgoci;

o dobre gleby, zasobne w próchnicę.

Rozprzestrzenienie upraw konopi na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Cordage_en_chanvre.jpg


4. Juta

Juta – roślina przemysłowa:

wyrób worków, lin, sieci, chodników, brezentu, materiałów elektroizolujących.

Wymagania i warunki uprawy

o klimat gorący i wilgotny;

o opady w okresie wegetacji powyżej 300 mm/miesiąc;

o gleby gliniaste, mady;

o uprawiana w dolinach rzek.

Rozprzestrzenienie upraw juty na świecie (produkcja w t/km2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Corchorus_acutangulus_Blanco1.141.png


5. Agawa (sizal)

Agawa – jej włókno daje wyroby bardzo odporne na działanie wody i ścieranie.

Cechy agawy:

uprawiana na obszarach suchych,

nie znosi mrozu,

może być uprawiana na słabych glebach.

Rozprzestrzenienie upraw agawy na świecie (produkcja w t/km2)



VI. Używki

Używki – są produktami spożywczymi, które pod wpływem zawartych związków chemicznych (alkohol, kofeina,
teina, nikotyna) działają pobudzająco na układ nerwowy człowieka lub mają wybitne walory smakowe (kakao).



1. Kawa

Kawa – roślina spożywcza, wieloletnia (krzew lub drzewo zwane kawowcem).

Pozyskiwane jest ziarno zawierające około 1,5% kofeiny.

Wymagania i warunki uprawy

o klimat gorący, wilgotny;

o temperatura wysoka, powyżej 25°C;

o małe nasłonecznienie (uprawa w cieniu 
innych drzew);

o opady dość duże (ale nie wybitnie duże);

o okres owocowania bez opadów;

o żyzne, głębokie gleby;

o roślina plantacyjna;

o bardzo pracochłonna uprawa.

Rozprzestrzenienie upraw kawy na świecie (produkcja w t/km2)



Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 10,3 mln t
Brazylia – 34,5%

Wietnam – 15,7%

Indonezja – 7%

Kolumbia – 7%

Honduras – 4,7%

Etiopia – 4,6%

Peru – 3,6%

Indie – 3,2%

Gwatemala – 2,4%

Uganda – 2%

Eksportowi podlega 80% produkowanej 
kawy. 

Eksporterzy:

Brazylia, Kolumbia, Peru, Honduras, Meksyk, 
Gwatemala

Importerzy:

kraje Europy Zachodniej, USA, Japonia

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 9,7 dt/ha

Największe plony:

Malezja – ponad 35 dt/ha,

Chiny – około 30 dt/ha, 

Wietnam, Malawi – około 25 dt/ha,

Brazylia – około 20 dt/ha.

Najmniejsze plony:

Indie, Madagaskar, Etiopia, Rwanda, Kenia i Tanzania –
poniżej 10 dt/ha. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Plantsisal.jpg


2. Herbata

Herbata – pozyskiwana z krzewu herbacianego (lub drzewa) – listki i pączki listkowe zawierają 1-4% teiny.

Wymagania i warunki uprawy

o klimat tropikalny lub subtropikalny;

o duża ilość opadów rozłożonych równomiernie w 
ciągu roku;

o dobre gleby, głębokie i przepuszczalne;

o pracochłonna w uprawie, dlatego hodowana na 
obszarach gęsto zaludnionych;

o najlepsze gatunki uprawiane wysoko w górach;

o krzewy herbaciane są roślinami wieloletnimi 
(najstarsze mają 50 lat i więcej).

Rozprzestrzenienie upraw herbaty na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Camellia_sinensis_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-025.jpg


Główni producenci na świecie oraz plony w wybranych państwach

ŚWIAT – PRODUKCJA: 6,3 mln t
Chiny – 41,4%

Indie – 21,2%

Kenia – 7,8%

Sri Lanka – 4,8%

Turcja – 4,3%

Wietnam – 4,3%

Indonezja – 2,2%

Iran – 1,7%

Myanmar – 1,7%

Japonia – 1,3%

Eksporterzy:
Indie, Sri Lanka, Kenia, Indonezja,

w mniejszym stopniu Chiny.

Importerzy:
blisko połowę produkcji herbaty importuje 
Wielka Brytania, skąd część się reeksportuje, 
głównie do krajów Europy i USA.

ŚWIAT – ŚREDNIE PLONY: 15,1 dt/ha

Największe plony uzyskuje się w:

Burundi, Iran i Malezji – ponad 55 dt/ha,

Tajlandia, Portugalia – około 45 dt/ha,

Zimbabwe, Turcja – około 33 dt/ha,

Kolumbia, Wietnam, Malawi i Brazylia – około 25 dt/ha,

RPA i Japonia – około 20 dt/ha.

Najmniejsze w:

Etiopii, Birmie, Laosie i Rosji – poniżej 10 dt/ha.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Plantsisal.jpg


3. Yerba mate (herbatę mate)

Yerba mate (herbata mate) – zwana też ostrokrzewem lub herbatą
paragwajską, to drzewo rosnące dziko lub uprawiane na obszarze
środkowego dorzecza Parany.

Z wysuszonych i miałko zmielonych liści ostrokrzewu paragwajskiego
uzyskuje się bardzo popularny w południowej Brazylii, Argentynie i
Paragwaju napój „mate”.

Jego picie w tej części kontynentu południowoamerykańskiego jest
uzasadnione – dużo spożywa się tu mięsa i tłuszczów, a napar ten
pomaga w trawieniu.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Ilex_paraguariensis_-_Yerba_mate_-_desc-leaves.jpg


4. Kakao

Z kakaowca pozyskuje się nasiona;

roślina żywieniowa (masło kakaowe, czekolada, kakao),

przemysłowa (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny).

Wymagania i warunki uprawy

o klimat równikowy;

o opady ok. 2000 mm/rok, występujące regularnie;

o temperatura powyżej 20°C;

o nie lubi wiatrów i ostrego słońca;

o obszary wyżynne, pagórkowate;

o żyzne, przepuszczalne gleby.

Rozprzestrzenienie upraw kakao na świecie (produkcja w t/km2)



5. Tytoń

Tytoń – roślina przemysłowa (papierosy, cygara, tabaka), liście zawierają 1–3% nikotyny.

Wymagania i warunki uprawy

o lubi ciepły klimat i nasłonecznione miejsca;

o wymaga żyznej i wilgotnej gleby;

o nie znosi anomalii pogodowych (przymrozków, gradu, silnych wiatrów);

o uprawa bardzo pracochłonna.

Rozprzestrzenienie upraw tytoniu na świecie (produkcja w t/km2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5c/Ripe_tobacco_leaf_3037.JPG


VII. Rośliny kauczukodajne (kauczuk)

Kauczuk – stał się ważnym surowcem przemysłowym wraz z rozwojem komunikacji samochodowej (XIX/XX w).

To elastyczne tworzywo służy do produkcji opon (wytwarzanie pochłania ok. 3/4 zbiorów kauczuku), izolacji kabli, 
butów i wielu innych wyrobów.

Głównymi importerami kauczuku naturalnego są państwa rozwinięte, szczególnie USA i i kraje UE.

Szerzenie się wirusa HIV przyczyniło się do wzrostu zapotrzebowania na prezerwatywy i gumowe rękawiczki.

Rozprzestrzenienie upraw kauczuku na świecie (produkcja w t/km2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Latex_dripping.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2c/Rubber_tree_plantation.JPG


VIII. Przyprawy

Od dawna różne rośliny, a właściwie ich części – owoce, nasiona, pąki kwiatowe, liście, korzenie lub kora – są
stosowane przez człowieka do przyprawiania pożywienia w celu podniesienia jego walorów smakowych lub
nadania określonego zapachu.

Niektóre z przypraw mają też pewne znaczenie zdrowotne.

Najbardziej popularne przyprawy to: papryka, pieprz, cynamon, goździki, gałka muszkatołowa i wanilia.

Papryka PieprzCynamon

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Red_capsicum_and_cross_section.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Piper_magnificum0.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Starr_010419_0038_cinnamomum_camphora.jpg


1. Papryka (pieprz turecki)

Papryka (pieprz turecki) – wyostrzająca smak potraw (duże znaczenie wśród przypraw klimatów umiarkowanych). 

Powszechnie jest uprawiana w południowej Europie, a do szerokiego jej rozpowszechnienia przyczynili się Węgrzy.

Głównymi rejonami uprawy papryki na Węgrzech są okolice miast Szeged nad Cisą i Kalocsa nad Dunajem.

Owoce odmian słodkich są używane jako jarzyna, owoce odmian ostrych, po ususzeniu są mielone (przyprawa).

Rozprzestrzenienie upraw papryki (pieprzu tureckiego) na świecie 
(produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Red_capsicum_and_cross_section.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Illustration_Capsicum_annuum0.jpg


2. Pieprz

Pieprz – odgrywa obecnie największe znaczenie w handlu światowym przypraw. 

Uprawa jego wymaga jednostajnie wysokiej temperatury i znacznych opadów. 

Rozprzestrzenienie upraw pieprzu na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Piper_magnificum0.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Piper_nigrum_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-107.jpg


3. Cynamon

Cynamon – pozyskiwany jest z cynamonowca.

Z młodych pędów cynamonowca, przycinanego w porze deszczowej mniej więcej co 2 lata (ściąga się korę, a 
następnie suszy ją na słońcu).

W czasie suszenia cynamon uzyskuje swój brązowozłocisty kolor i charakterystyczny zapach.

Rozprzestrzenienie upraw cynamonu na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Starr_010419_0038_cinnamomum_camphora.jpg


IX. Owoce

Owoce – pozyskiwane są z różnorodnych odmian drzew i krzewów uprawianych 
praktycznie na całym świecie:

najwięcej owoców zbieranych jest w krajach o klimacie zwrotnikowym i 
podzwrotnikowym, np.:

cytrusy, ananasy, banany, brzoskwinie, morele, jabłka, gruszki, śliwki uprawiane 
są głównie w Chinach, Indiach, Brazylii i USA;

w rejonie śródziemnomorskim uprawia się przede wszystkim winogrona i arbuzy;

w strefie umiarkowanej najwięcej uprawianych jest jabłek, truskawek, gruszek, 
śliwek, wiśni, czereśni, porzeczek;

w strefie pustyń w oazach uprawia się palmy daktylowe;

na morskich wybrzeżach palmy kokosowe, drzewa cytrusowe i bananowce.



Jabłka

Jabłonie – są obecnie uprawiane w tysiącach odmian, na wszystkich kontynentach.

Zbiory jabłek na świecie w 2018 r. wyniosły 86,1 mln t (ok. 40 mln t w 1990 r.).

Rozprzestrzenienie upraw jabłek na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Vanilla_planifolia_1.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Plantsisal.jpg


Grusze

Światowa produkcji gruszek w 2018 r. wyniosła 23,7 mln t.

Polskie sady, gdzie grusze stanowią ok. 1/10 drzew, dostarczają rocznie przeważnie 50–100 tys. t owoców.

Rozprzestrzenienie upraw gruszki na świecie (produkcja w t/km2)



Wiśnie i czereśnie

Produkcja czereśni i wiśni – używanych głównie na przetwory – jest w znacznym stopniu prowadzona w Europie.

W Polsce wiśnie i czereśnie stanowią łącznie prawie 20% drzew owocowych.

Warto zwrócić uwagę na  fakt, że chociaż poetycka nazwa Japonii brzmi: Kraj Kwitnącej Wiśni, to nie uprawia się 
tam znanych u nas wiśni.

Uprawia się tylko gatunki ozdobne, kwitnące bardzo obficie i pięknie (przedmiot podziwu mieszkańców i turystów).

Rozprzestrzenienie upraw wiśni na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Prunus_cerasus_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-113.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Kt_xx_0011_ubt.jpeg


Śliwki

W uprawie śliw, znanych w wielu odmianach, przodują Chiny i kraje europejskie.

Są one spożywane w stanie świeżym, suszonym i przetworzonym (powidła, dżemy).

Niektóre narody, np. bałkańskie, dość powszechnie używają ich do wyrobu napojów alkoholowych (śliwowicy).

Rozprzestrzenienie upraw śliwki na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/313_Prunus_spinosa.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/C5_plum_pox_resistant_plum.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/C5_plum_pox_resistant_plum.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Fr%C3%BChling_bl%C3%BChender_Kirschenbaum.jpg


Brzoskwinie i nektarynki

Brzoskwinie i nektarynki zaliczane są do najsmaczniejszych owoców świata.

Wymagają one przede wszystkim ciepłego klimatu.

Ponad 1/2 światowej produkcji brzoskwiń i nektarynek dostarczają Chiny (ojczyzna tych aromatycznych i zdrowych 
owoców).

Rozprzestrzenienie upraw brzoskwiń i nektarynek na świecie (produkcja w t/km2)

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flameprince_peaches.jpg&filetimestamp=20050416005520
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Illustration_Prunus_persica0.jpg


Morele

Morele zaliczane są tak jak brzoskwinie do najsmaczniejszych owoców świata.

Wymagają one także ciepłego klimatu.
Rozprzestrzenienie upraw brzoskwiń i nektarynek na świecie (produkcja w t/km2)

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Apricots.jpg&filetimestamp=20050426073822


Truskawki

Z drobnych owoców i krzewów jagodowych uprawianych w krajach strefy umiarkowanej najbardziej
jest rozpowszechniona uprawa truskawek.

Truskawka ma niewielkie wymagania glebowe i stosunkowo krótki okres wegetacji.

Owoc wyróżnia się wartościami smakowymi i odżywczymi.

Rozprzestrzenienie upraw truskawek na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Strawberries.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/PerfectStrawberry.jpg


Maliny

Z innych jagód większe znaczenie w świecie, a duże w Polsce, ma uprawa malin.

Część malin przeznacza się na spożycie bezpośrednie, większość jednak jest przerabiana na dżemy i soki.

Rozprzestrzenienie upraw malin na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Plantsisal.jpg


Porzeczki i agrest

We wszystkich krajach europejskich, a także w rejonach o zbliżonym klimacie, są uprawiane porzeczki (głównie
czarne) i agrest.

Agrest i porzeczka

Rozprzestrzenienie upraw porzeczki na świecie (produkcja w t/km2) Rozprzestrzenienie upraw agrestu na świecie (produkcja w t/km2)

Porzeczka Agrest

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Ribes_grossularia_L..jpg&filetimestamp=20050105135026
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Redcurrant,_berries.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Stachelbeeren.jpg


Winogron

Szczególną rolę wśród roślin dostarczających owoców odgrywa 
winorośl (winna latorośl), uprawiana od przeszło 6 tys. lat.

Z różnych jej gatunków otrzymuje się winogrona spożywane 
w stanie świeżym, suszonym (rodzynki) lub przetworzonym na 
napoje alkoholowe (wina, koniaki), a także na soki i galaretki.

Wino i rodzynki były od dawna przedmiotem wymiany 
międzynarodowej.

W starożytności, z Grecji i Rzymu, umiejętność uprawy 
winorośli przenosiły – wraz z podbojami – legiony rzymskie.

W późniejszych wiekach użycie wina do celów mszalnych 
pobudzało rozwój uprawy winnej latorośli w krajach 
chrześcijańskich,

zakaz spożywania alkoholu ograniczał jej występowanie w 
krajach muzułmańskich.

Winorośl jest pnączem, które do uprawy wymaga:

klimatu gorącego lub ciepłego:

uprawiany na stokach o ekspozycji południowej na półkuli 
północnej,

odwrotnie na półkuli południowej,

najbardziej sprzyja ciepły, o suchym i gorącym lecie, klimat 
śródziemnomorski;

dość dobrych, lekkich ziem.



Winogron – produkcja

Światowe zbiory winogron dość systematycznie rosną, chociaż w poszczególnych latach wykazują znaczne
wahania.

Połowę ogólnej produkcji, która w 2018 r. wynosiła 79,1 mln t, daje Europa (kraje basenu Morza Śródziemnego).

Rozprzestrzenienie upraw winogron na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Weintraube_01_KMJ.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Riesling_grapes_leaves.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Grapes05.jpg


Pomarańcze i mandarynki

Zbiory pomarańcz i mandarynek dynamicznie wzrastają (duży import krajów europejskich), głównie za sprawą
światowego wzrostu zapotrzebowania na te owoce (w stanie świeżym) oraz ich przetwory (sok, pulpa).

Rozprzestrzenienie upraw pomarańczy (produkcja w t/km2) Rozprzestrzenienie upraw mandarynki (produkcja w t/km2)

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Citrus_aurantium_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-042.jpg&filetimestamp=20070111092900
http://en.wikipedia.org/wiki/File:OrangeBloss_wb.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:OrangeBloss_wb.jpg


Cytryny i limonki

Uprawa cytryn wymaga większej ilości ciepła niż uprawa pomarańcz.

Zbiory cytryn (wraz z limonkami, zwanymi też limami) systematycznie rosną i w 2018 r. wyniosły 14,9 mln t.

Rozprzestrzenienie upraw cytryn i limonek na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Citrus_x_limon_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-041.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Citrus_x_limon_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-041.jpg


Banany

Banany są szeroko rozpowszechnioną rośliną uprawną obszarów 
okołorównikowych (gorących, jednostajnie wilgotnych).

Banan (bananowiec) jest wieloletnią rośliną zielną (byliną), o wysokości 
kilku metrów, wyrastającą z podziemnych kłączy, której mocna łodyga 
jest uwieńczona baldachimem ogromnych liści i kiściami owoców.

Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje bananów:

banan rajski (plantan), daje owoce mączyste, spożywane dopiero po 
ugotowaniu, upieczeniu lub usmażeniu,

są one uprawiane zwykle na spożycie wewnętrzne;

banan plamisty (pizang) jest owocem słodkim, spożywanym na surowo.

stanowią one większość światowej produkcji bananów ogółem, są 
przedmiotem handlu międzynarodowego,

banany słodkie mają duże właściwości odżywcze, zwłaszcza dla dzieci.

Chociaż w krajach tropikalnych bananowce spotyka się niemal przy 
każdej zagrodzie, to jednak towarową produkcję dają plantacje.

Bananowiec jest jedną z najbardziej produktywnych roślin uprawnych 
świata.

Ponieważ dojrzałe banany szybko się psują, to na eksport zbiera się 
owoce jeszcze zielone i twarde – dojrzewają one w czasie transportu i 
w portowych dojrzewalniach.



Banany – produkcja i obrót międzynarodowy

Z ogólnej – systematycznie rosnącej – produkcji bananów, wynoszącej w 2018 r. 115,7 mln t, najwięcej przypada
na kraje: Azji Południowo-Wschodniej i Południowej (Indie, Chiny, Indonezja), Ameryki Łacińskiej (Brazylia) i
Afryki.

Rozprzestrzenienie upraw bananów na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Luxor,_Banana_Island,_Banana_Tree,_Egypt,_Oct_2004.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Bananas_white_background.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Plantsisal.jpg


Ananasy

Ananas – jest rośliną zielną (byliną), o grubych liściach, spośród których wyrasta główny pęd z dużym owocem.

Uprawa tej rośliny: wymaga wysokiej temperatury, ale dobrze znosi małe opady.

Owoce spożywa się bezpośrednio lub wytwarza się z nich soki i przetwory.

Światowa produkcja ananasów w 2018 r. wyniosła 27,9 mln t.

Rozprzestrzenienie upraw ananasów na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/StateLibQld_1_105720_Nudgee_pineapple_plantation.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Pineapple_and_cross_section.jpg


Mango

Mango – wiecznie zielone drzewo uprawiane dla soczystych owoców (do 20 cm długości i 1 kg masy) zaliczanych
do najsmaczniejszych owoców świata.

Owoc mango jest zwykle spożywany w stanie surowym lub w przetworach.

Mango jest uprawiane w strefie międzyzwrotnikowej, głównie w monsunowej Azji.

Światowa produkcja mango w 2018 r. wyniosła 55,4 mln t.
Rozprzestrzenienie upraw mango na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/MANGOTREE247.JPG
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:The_Botanical_Magazine._Mango.jpg&filetimestamp=20070908125224


Kiwi

Kiwi – jest owocem aktinidii chińskiej – pnącza rosnącego dziko w Chinach.

Zaledwie przed kilkudziesięciu laty Nowozelandczycy wyhodowali odmiany rodzące znacznie większe i
smaczniejsze owoce, chociaż z zewnątrz wyglądające niezbyt interesująco.

Odmiany te zaczęto również sadzić w USA (Kalifornia), Australii, Izraelu, cieplejszych krajach Europy.

Kwaskowo–słodkie owoce kiwi mają spore wartości odżywcze, zawierają szczególnie dużo witaminy C, dobrze też
znoszą transport i przechowywanie.

Rozprzestrzenienie upraw kiwi na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Actinidia_chinensis.jpg


X. Warzywa

Ważną i coraz większą rolę w wyżywieniu ludności świata odgrywają warzywa.

Spożywa się je najczęściej na surowo lub gotowane, czasem też przyrządzone 
inaczej.

Sianie i sadzenie warzyw jest szeroko rozpowszechnione;

uprawia się je od obszarów umiarkowanie chłodnych po równikowe gorące.

Uprawę warzyw w warunkach klimatycznie niesprzyjających i warzyw 
wczesnych, często w rejonach wielkich miast, prowadzi się w szklarniach oraz 
tunelach foliowych.

Niektóre warzywa w stanie świeżym zwykle dość trudno znoszą transport na 
większe odległości, dlatego też rozwijają się rolnicze strefy podmiejskie, 
produkujące na potrzeby pobliskiego rynku zbytu. 



Pomidory

Pomidory – rodem z Ameryki Południowej, dziś uprawia się w prawie wszystkich krajach świata.

Dzięki dużym plonom największe zbiory mają kraje rozwinięte, głównie europejskie.

Światowe zbiory pomidorów w 2018 r. wyniosły 182,3 mln t.

Duża część światowej produkcji pomidorów, zarówno w stanie świeżym, jak i fabrycznie przetworzonym, wchodzi 
do handlu międzynarodowego.

Rozprzestrzenienie upraw pomidorów na świecie (produkcja w t/km2)



Ogórki

Ogórki – są popularnym warzywem w wielu krajach umiarkowanej i ciepłej strefy klimatycznej, konsumowane
najczęściej w stanie świeżym lub konserwowym.

I tu również – jak w przypadku wielu innych płodów rolnych – najwięcej (ponad 3/4 zbiorów światowych) pozyskują
Chiny, co jest oczywiście zrozumiałe ze względu na potencjał demograficzny tego kraju.

Produkcja światowa ogórków rośnie i w 2018 r. wyniosła ponad 75,2 mln t.

Rozprzestrzenienie upraw ogórków na świecie (produkcja w t/km2)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Cucumis_sativus.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Cucumis_sativus.jpg


Cebula

Cebula – jest jednym z najpowszechniej uprawianych, od dawna i w wielu krajach świata, warzyw odżywczych i
smakowych.

Spożywana jest głównie w stanie świeżym i to przez cały rok, dzięki możliwości długotrwałego przechowywania.

Produkcja cebuli na świecie wyniosła 84,8 mln t w 2018 r.

Rozprzestrzenienie upraw cebuli na świecie (produkcja w t/km2)



Kapusta głowiasta

Kapusta głowiasta (i jej odmiany) to znane od dawna w południowej i środkowej Europie warzywo używane w
postaci surowej, gotowanej i kiszonej.

W produkcji ogólnej, wynoszącej w 2018 r. około 70 mln t, największy udział mają Chiny, Indie, Korea Pd. i Rosja.

Rozprzestrzenienie upraw kapusty na świecie (produkcja w t/km2)



Rośliny strączkowe (fasola, groch, soczewica, bób)

Nasiona roślin strączkowych (fasola, groch, soczewica, bób itp.), zawierają 2–3 razy więcej białka niż zboża –
dlatego są uprawiane zwłaszcza w krajach, gdzie słabiej jest rozwinięty chów zwierząt.

Duże znaczenie mają dla Brazylii, Meksyku, Indii, Chin i Rosji oraz Indii (dla hinduistów fasola jest źródłem białka).

Rozprzestrzenienie upraw fasoli na świecie (produkcja w t/km2) Rozprzestrzenienie upraw gruchu na świecie (produkcja w t/km2)
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