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Produksi biji-bijian adalah salah satu cabang utama agrikultur Polandia. Polandia menduduki posisi kedua di Uni
Eropa dalam hal wilayah penanaman, dan ketiga setelah Perancis dan Jerman dalam hal statistik panen.
Popularitas produksi panen disebabkan penguasaan teknologi penanaman, penyimpanan, kemungkinan
penjualan mudah, dan khususnya dari kemungkinan menggunakan biji-bijian sebagai pakan ternak.
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Produksi nasional biji-bijian didominasi oleh gandum dan gandum hitam. Proporsi besar wilayah penanaman bijibijian dan panen juga terkait dengan campuran biji-bijian dan triticale, porsi yang bertumbuh secara stabil. Dari
tahun ke tahun, ukuran panen biji-bijian tergantung pada ﬂuktuasi, akibat perubahan pada panen, dan pada
wilayah dan struktur penanaman.
Menurut estimasi Central Statistical Oﬃce (GUS), total wilayah penanaman pada tahun 2011 mencapai 7,8 juta
ha, dimana:
gandum, sekitar 2,3 juta ha,
gandum hitam, sekitar 1,1 juta ha,
jelai, sekitar 1,0 juta ha,
haver, di atas 0,5 juta ha,
triticale, sekitar 1,3 juta ha,
campuran biji-bijian, sekitar 1,2 juta ha.
Total panen biji-bijian diestimasi pada 26,4 juta ton.
Selama lima tahun terakhir, jumlah perdagangan asing biji-bijian Polandia berkisar 2,0-4,8 juta ton, dimana
1,0-2,7 juta ton darinya adalah ekspor, dan 1,0-3,5 juta ton impor. Polandia mengekspor terutama biji-bijian
konsumsi berkualitas tinggi dan mengimpor biji-bijian untuk pakan. Gandum yang diekspor dari Polandia
bertujuan terutama ke pasar negara-negara Eropa Barat, misalnya pasar Jerman dan pasar Spanyol, serta
negara-negara Afrika Utara, misalnya pasar Mesir, dimana digunakan sebagai campuran untuk meningkatkan
parameter produksi terigu.
Perdagangan asing produk pemrosesan bijian-bijian Polandia bertumbuh pesat. Produk alami dan sehat buatan
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Polandia dihargai oleh konsumen di pasar internasional. Paling penting adalah roti-rotian, serta produk yang
didapat dari pemanggangan biji-bijian. Selama dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2009/2010 dan 2010/2011,
produk bijian-bijian hasil pemrosesan dengan nilai total masing-masing EUR 641 dan 754 juta diekspor dari
Polandia.
Sekitar 1,9 ribu perusahaan berurusan dengan pemrosesan dan perdagangan biji-bijian di Polandia. Penggilingan
industrial biji-bijian dikerjakan oleh sekitar 750 perusahaan. Sekitar 120 perusahaan bergerak dalam
perdagangan dan penyimpanan. Dalam tahun-tahun belakangan, perusahaan yang beroperasi di bidang
pemrosesan dan perdagangan telah memperkenalkan teknologi baru untuk menjamin kualitas tinggi produkproduk manufaktur.
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