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Jak  zwiększyć  konkurencyjność 

produkcji  ziemniaka? 



Najważniejsze fakty z branży ziemniaczanej 

• Polaryzacja uprawy ziemniaka w kraju: sfera socjalna i  profesjonalna 

• Spadek spożycia ziemniaków: nowy styl odżywiania się Polaków 

• Zanik eksportu polskiego ziemniaka z uwagi na istniejące dotychczas prawne 

procedury  dot. bezpieczeństwa fitosanitarnego: Cms, R. solanacearum (w 

dobrym  kierunku ale niewystarczającym idzie nowelizacja rozporządzenia dot. 

Cms) 

• Brak nowoczesnego przechowalnictwa powoduje wiosenny zbędny import do 

Polski ziemniaka jadalnego („wczesnego” lub pochodzącego z chłodni 

zaprawiony przeciw kiełkowaniu) na zaopatrzenie sieci sklepowych   

• Wartość dodaną w produkcji ziemniaka jadalnego przechwytuje handel 

detaliczny (1:6) 

•    Pozytywny wpływ dopłat do produkcji ziemniaków skrobiowych na 

     stymulowanie krochmalnictwa 

• Niski stopień korzystania z kwalifikowanego materiału sadzeniakowego. Mała 

skala nasiennictwa. Bogata oferta odmian z katalogu CCA 



Zasadnicze cele nowoczesnej  
 technologii uprawy ziemniaka 

 Stabilizacja  plonowania na wysokim  poziomie.  
Wysoka  jakośd  handlowa i użytkowa uzyskiwanych plonów. 
Ograniczanie  stosowania  chemicznych środków  

plonotwórczych jako element ochrony środowiska 
przyrodniczego w systemie IPM 

Obniżanie  jednostkowych kosztów produkcji jako element 
poprawy konkurencyjności  ziemniaka. 

Uzyskanie dobrej, adekwatnej do kosztów  ceny za sprzedany 
towar 



Znaczenie czynników w kreowaniu plonu i jego 
jakości w uprawie ziemniaka 

Czynnik agronomiczny % udział 

Postęp odmianowy 
Materiał  sadzeniakowy  (zdrowotnośd) 

20 
15 

Warunki  glebowe 
Warunki klimatyczne (opady + temperatura) 

10 
25 

Agrotechnika (uprawa gleby, nawożenie, 
pielęgnacja, ochrona, nawadnianie, zbiór) 

30 

wg Nowackiego 2001 z późn. zmianami 



Determinanty plonowania i kształtowania jakości plonu 
ziemniaka (odmiana, klimat, gleba, agrotechnika) 

Zabiegi 
agrotechniczne  

Wysoka kultura 
gleby  + 

retencja wody 

Nawożenie  i 
odżywianie 

roślin  

Optymalny 
termin i 

technologia 
sadzenia  

Optymalne 
zabiegi 

pielęgnacji 

Zabiegi 
agrotechniczne  

Optymalna 
architektura 

łanu  
Nawadnianie  

Ochrona  
roślin przed 
agrofagami 

Optymalne 
warunki  

zbioru plonu 

Warunki 
klimatyczne  

Długośd okresu 
wegetacji  

Rozkład 
opadów  

Rozkład 
temperatury  

Nasłonecznie-
nie 

Odmiana + 
mat. sadz.  

Produktywnośd 
aparatu 

asymilacyjnego  

Odpornośd na 
stresy bio- 

 i abiotyczne  

Potencjał 
plonowania 

Wartośd 
technologiczna 

 i użytkowa 
plonu  

Środowisko 
glebowe 

Skład 
mechaniczny 

gleby   

Zasobnośd 
 i dostępnośd 

skład. pokarm..  

Wilgotnośd 
gleby  

Temperatura 
gleby  



10-punktowy pakiet innowacyjnych rozwiązao w 
produkcji ziemniaka 

• Zoptymalizowana skala produkcji do formy sprzedaży zbiorów 
• Korzystanie z osiągnięć postępu biologicznego 
• Miejsce produkcji wolne od organizmów kwarantannowych 
• Stosowanie certyfikowanych  systemów gospodarowania 
• Oprzeć  zdrowotność  roślin na plantacji w systemie IPM 
• Stosowanie specjalistycznych innowacyjnych zabiegów 

agrotechnicznych (nawożenie, sadzenie, nawadnianie) 
• Stosowanie innowacyjnych metod i technologii  w przechowalnictwie 

zbiorów 
• Właściwe przygotowanie towaru do sprzedaży 
• Partnerskie organizacyjne metody współpracy producentów ziemniaka 

z firmami handlowymi i przetwórczymi (podział wartości dodanej) 
• Prowadzenie transferu wiedzy o walorach ziemniaka w łańcuchu od 

producenta do konsumenta (promocja) 
 



Korzyści ze zwiększonej skali produkcji  ziemniaka w 
gospodarstwie 

• Zwiększona konkurencyjność inwestycyjna i  efektywniejsze 

wykorzystanie maszyn oraz sprzętu do uprawy, obróbki i 

przechowalnictwa 

• Niższe koszty jednostkowe produkcji  

• Dysponowanie większymi partiami jednolitego towaru 

• Łatwiejsze pozyskanie partnerów handlowych i przetwórczych 

• Możliwość prowadzenia  szeroko zakrojonej promocji  i reklamy 

swego towaru 



Koncentracja towarowej produkcji ziemniaka w 
Polsce postępuje bardzo powoli 



Średni areał uprawy ziemniaka (ha/gospodarstwo) 

Kraj 2005 2007 2010 2013 

Niemcy 4,33 4,99 6,37 7,19 

Francja 5,66 6,42 5,61 7,33 

Holandia 14,89 16,09 16,96 17,01 

Belgia 5,34 5,87 7,28 6,48 

Wlk. Brytania 12,16 12,19 15,12 16,91 

Polska 0,43 0,46 0,57 0,66 

Rumunia 0,22 0,25 0,18 0,16 



Pow. uprawy ziemniaka wg grup obszarowych 
(%) w wybranych krajach UE 

Kraj Ogółem do 1,9ha 2,0-4,9 5,0-9,9 10,0-19,9 Pow.20ha 

Niemcy 
100,0 2,7 4,0 7,5 14,6 71,2 

Francja 
100,0 3,6 4,1 11,0 23,1 58,2 

Holandia 
100,0 0,5 3,7 10,2 19,3 66,3 

Belgia 
100,0 3,5 16,4 27,2 29,0 23,8 

Wlk. Brytania 
100,0 0,8 2,4 8,6 20,3 67,9 

Polska 
100,0 46,1 14,7 12,8 10,7 15,6 

Rumunia 
100,0 83,6 5,7 3,2 2,1 5,4 



Znaczenie postępu biologicznego w nowoczesnej technologii 
produkcji ziemniaka 

• Dobór właściwej odmiany  jest podstawą nowoczesnej produkcji ziemniaka   

• Korzystanie z bogactwa odmianowego zaspokajającego potrzeby różnych 

odbiorców rynkowych (rynku ziemniaka jadalnego targowiskowego i konfekcjonowanego, przetwórstwa 

spożywczego i skrobiowego) 

• Kwalifikowany materiał sadzeniakowy jest gwarantem wysokiej zdrowotności 

roślin i dużego potencjału plonowania 

• Dostosować technologię uprawy i przechowalnictwa do wartości 

agrotechnicznej odmian (wymagania nawozowe, wodne, intensywność ochrony, odporność na obicia, 

trwałość przechowalnicza) 

• Poprzez podwyższoną odporność odmiany na  różne agrofagi zmniejszamy 

koszty ochrony, tworzymy bezpieczną żywność i dbamy o środowisko 
przyrodnicze 

 



ZASADY DOBORU ODMIAN W IOR i IP 

ZIEMNIAKÓW (w kolejności ważności) 

 Odmiany zaakceptowane przez odbiorców na rynku 

 Odmiany o najlepszych parametrach technologicznych  

i (lub) atrakcyjnym wyglądzie bulw (niekoniecznie najładniejsze) 

 Odmiany o największej odporności na choroby i szkodniki  

wg grup wczesności i kierunki użytkowania: 

 -  niektóre organizmy kwarantannowe, 

 -  zaraza ziemniaka, 

 -  choroby wirusowe, 

 -  choroby skórki bulw, 

 -  choroby przechowalnicze. 

 Odmiany rekomendowane w systemie PDO: 

 - dostosowane do warunków lokalnych, 

 - o niskich wymaganiach glebowych i klimatycznych, 

 - tolerancyjne na stresy środowiska. 



Oferta odmianowa ziemniaka  w Polsce w 2017 roku 

(ogółem, także z bezpośredniego importu) 

Firma hodowlana 

 

Liczba odmian 

KR 

Liczba odmian 

CCA 

Ogółem % udział 

HZ Zamarte  

PMHZ Strzekęcino 

29 

30 

- 

- 

29 

30 

11,1 

10,4 

HZPC  

Agrico  

C. Meijer BV. 

KWS  

10 

10 

3 

3 

21 

18 

5 

12 

31 

28 

8 

15 

11,8 

10,4 

2,9 

5,4 

Europlant 

Norika 

Solana  

9 

- 

1 

81 

27 

8 

90 

27 

9 

32,1 

9,6 

3,3 

inne 4 7 11 3,2 

Ogółem  w kraju 99 179 278 100 



 

Korzystanie z kwalifikowanego materiału sadzeniakowego w relacji 

do kierunków produkcji ziemniaka w gospodarstwach rolnych  

w Polsce w 2016 roku 

  
Kierunek produkcji 

ziemniaka 

Pow. 

uprawy 
(tys. ha) 

Ogółem 

zużycie 

sadzeniaków 

(tys. t) 

Zużycie kw. 

sadzeniaków  
(tys. t) 

  

  
% udział  

  

Jadalne wczesne 
Przetwórstwo spoż. 
Jadalne konf. 
Krochmalnictwo 
Nasiennictwo 
Wielokierunkowy 

13,2 
35,0 
39,0 
26,0 
5,8 

181,0 

39,6 
87,5 
97,5 
65,0 
20,0 
452,5 

16 
35 
25 
15 
20 
29 

40,4 
40,0 
25,6 
23,1 
100,0 
6,4 

Razem 300,0 762,1 140 18,4 



Struktura udziału odmian w polskim nasiennictwie 
ziemniaka – 2016  

(wg PIORIN)  

Specyfikacja Liczba % udział 

Ogółem odmian  
w krajowym nasiennictwie 

207 100 

w tym: 

Odmian polskich z KR 
Odmian zagranicznych z KR 
Odmian z katalogu CCA 

  54  
  30  
123 

26,1 
14,5 
59,4 



Ranking najpopularniejszych  20 odmian jadalnych 

ziemniaka w kraju w 2016 roku w produkcji towarowej 

 i w sprzedaży 

Najpopularniejsze odmiany 

w uprawie na targowiskach 

 
w  sieciach sklepowych 

Vineta , Denar  
Lord,  Tajfun  
Satina,   Irga   

Bellarosa , Bryza  
Jelly ,  Owacja  

Irys,   Gala   
VR 808,   Michalina  
Innovator,   Arielle 

Bila, Miłek 
Sante, Asterix 

Irga, Denar 
Lord, Vineta 
Tajfun, Bryza 
Owacja, Irys 
Bila, Asterix 

Bellarosa, Miłek 
Gala, Melody 

Gwiazda, Arielle 
Sante, Ignacy, 

 Oberon 

Melody, Gala 
Lord, Lilly 

Vineta, Agata 
Irga, Denar 

Red Lady, Jelly 
Tajfun, Actrice 

Impala, Bellarosa 
Orchestra, Nicola 

Satina, Riviera 
Volumia, Ditta 

10/10 13/7 4/16 



Skutki wykrycia organizmów kwarantannowych 
ziemniaka w gospodarstwie 

• Nałożenie kwarantanny (zakazu uprawy 4-8 lat) na 

miejsce produkcji ziemniaka 

• Utrata wartości zebranego plonu 

• Dodatkowe koszty utylizacji porażonych partii 

• Zakaz sprzedaży zbiorów ziemniaka szczególnie w 

obrocie międzynarodowym 

• Bardzo często bankructwo gospodarstwa przy 

większej skali wykrycia 

 



Organizmy kwarantannowe ziemniaka 

• Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus  (bakteria)- Bakterioza 
pierścieniowa ziemniaka 

• Ralstonia solanacearum (bakteria) - Śluzak  

• Synchytrium endobioticum (grzyb) - Rak ziemniaka  

• Globodera rostochiensis (nicień) -  Mątwik ziemniaczany  

• Globodera pallida (nicień) - Mątwik agresywny 

•  Meloidogyne chitwoodi (wszystkie populacje) (nicieo) – Guzak 
amerykaoski 

• Meloidogyne fallax (nicieo) – Guzak holenderski 

• Ditylenchus destructor (nicieo) - Niszczyk ziemniaczak 

• Potato stolbur mycoplasm (wirus) – Stołbur 
 



Schemat blokowy rozprzestrzeniania się Cms  

Zainfekowany 

materiał 

rozmnożeniowy 

Zainfekowane 

środki 

transportu 

Zainfekowane 

opakowania 

Inne pola 

prawdopodobnie 

porażone 

Zainfekowane 

pola po uprawie 

ziemniaków 

(samosiewy) 

Wymiana 

międzysąsiedzka 

maszyn i sprzętu 

Maszyny i narzędzia 

rolnicze, środki 

transportu  

Zainfekowane 

drogi oraz miejsca 

składowania  

i przechowywania 

bulw  

Zainfekowane opakowania, 

środki transportu  

Zainfekowany plon  

handlowy w sprzedaży 

Zainfekowane 

odpady (pasza) 

Zainfekowany 

obornik 

(kompost)?  

i infrastruktura 

gospodarstwa 

Zainfekowane linie 

przetwórcze   

w zakładach 

Zainfekowane 

pola uprawne 

Zainfekowane 

odpady 

poprodukcyjne 

Zainfekowane 

środki 

transportu 



Jak zagwarantowad miejsce produkcji wolne od 
organizmów kwarantannowych ziemniaka? 

• Stosowanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowego  wolnego 
od organizmów kwarantannowych 

• Stosowanie  własnego materiału rozmnożeniowego po uprzednim 
badaniu  wykluczającym obecność   org. kwarantannowych 

•  Stosowanie  co najmniej 4-letniego zmianowania w uprawie 
ziemniaka 

•  Czyszczenie i profilaktyczna dezynfekcja  miejsc produkcji 

•  Utylizacja porażonych  partii ziemniaka zgodna z zaleceniami 

• Współpraca  uczciwa z PIORIN – WIORIN 

• Mieć ograniczone zaufanie w kontaktach z innymi miejscami 
produkcji ziemniaka (np. pożyczanie sprzętu, usługi ) 

 

 



Specjalistyczne technologie stosowane w uprawie ziemniaka 

A. Jadalne na wczesny zbiór  

     (ziemniaki młode) 

• uprawa polowa tradycyjna 

• z wykorzystaniem syntetycznych okryw polowych 

• produkcja szklarniowa (tunelowa) 

B. Jadalne zbioru głównego • uprawa tradycyjna do sprzedaży targowiskowej 

• uprawa profesjonalna dla dalszego konfekcjonowania 

• uprawa specjalistyczna dla konkretnego odbiorcy 

C. Surowce dla przetwórstwa  

    spożywczego 

• do produkcji frytek  

• do produkcji chipsów 

• do produkcji suszu spożywczego 

D. Uprawa odmian skrobiowych • surowiec dla krochmalnictwa 

E. Produkcja nasienna • polowa tradycyjna kwalifikowanych sadzeniaków 

• szklarniowa  lub polowa minibulw 

• laboratoryjna  in vitro, mikrobulw 

F. Uprawa niskonakładowa  • w małych gospodarstwach na własne potrzeby 



Polecane i wycofywane systemy 
produkcji ziemniaka: 

 konwencjonalny ekstensywny (niskonakładowy)  

 konwencjonalny intensywny  

 Konwencjonalny zrównoważony  

 Integrowana Produkcja  (IP) – system 
certyfikowany 

 ekologiczny – system certyfikowany 

 dobrowolne standardy jakościowo-marketingowe 
np. Global G.A.P. – systemy certyfikowane 

 Od 1.01.2014 – Integrowana Ochrona Roślin (IPM) 

 Zakaz uprawy odmian  GM ziemniaka (jest jednak 
opracowana w IHAR koegzystencja w stosowaniu 
różnych systemów w uprawie) 

 

 

 

 

 

 
 



Jaki system gospodarowania wybrad dla 
produkcji ziemniaka? 

• Certyfikowane systemy mają tą przewagę nad konwencjonalnymi, że 

proces produkcji podlega kontroli w zakresie stosowania chemicznych 

czynników plonotwórczych, a wyprodukowany plon jest bezpieczny dla 

zdrowia ludzi lub zwierząt (wyróżnik rynkowy) 

• Najbardziej polecanym systemem   w produkcji ziemniaka przez 

polskich rolników jest  IP oparta o Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 

• System ekologiczny jest bardzo trudny w prowadzeniu, ma charakter 

niszowy i dedykowany  jest dla bogatszych konsumentów krajowych  i 

zagranicznych 

• Kto produkuje ziemniaki na globalny rynek UE ten powinien 

przystąpić do systemu GlobalG.A.P. 



Integrowana produkcja jest systemem gospodarowania  
w rolnictwie uwzględniającym najnowsze osiągnięcia nauki  
i techniki w zakresie ochrony otaczającego środowiska  
i rolniczego krajobrazu, którego celem jest uzyskiwanie produktów 
rolnych o  najwyższej jakości, bezpiecznych dla zdrowia ludzi oraz 
zapewniającym konkurencyjnośd na rynku i ułatwiającym sprzedaż 
różnych płodów rolnych (w tym ziemniaków). 



Ogólne zasady Integrowanej Ochrony 
Roślin w uprawie ziemniaka  

• Zapobieganie występowaniu organizmów 
szkodliwych lub ograniczenie ich negatywnego 
wpływu na rośliny (profilaktyka) 

• Monitorowanie ewentualnego występowania 
organizmów szkodliwych 

• Zwalczanie organizmów szkodliwych ziemniaka  
z wykorzystaniem różnych metod stosowanych 
priorytetowo w następującej kolejności: 
biologicznych, fizycznych, agrotechnicznych  
i chemicznych 



Znaczenie profilaktyki w ograniczaniu występowania 
ważniejszych chorób ziemniaka 
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Odpornośd genetyczna odmian 
Zdrowotnośd sadzeniaków 
Środowisko glebowe 
Zmianowanie 
Zabiegi agrotechniczne: 
Otoczenie plantacji (źródła infekcji) 
Dezynfekcja miejsc produkcji 
Podkiełkowanie 
Termin i głębokośd sadzenia 
Nawożenie 
Nawadnianie 
Termin i technika zbioru 

+ 
+ 
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l.p. Gatunek  kg/ha 
s. a.  

% udział w krajowym zużyciu 

s. a.  
l.p. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Jabłoń  
Pomidor 
Wiśnia  
Grusza 
Cebula 
Ogórek 
Burak cukrowy 
Truskawka 
Śliwa 
Malina 
Marchew 
Rzepak oz. 
Ziemniak 
Porzeczka 
Pszenica oz. 
Kukurydza  
Kapusta  
Pszenżyto 
Pszenica j. 
Jęczmień 

10,479 
9,697 
5,363 
4,484 
4,329 
3,763 
2,760 
2,495 
2,368 
2,021 
2,047 
1,971 
1,855 
1,707 
1,492 
1,180 
1,124 
0,737 
0,679 
0,585 

6,89 
0,18 
0,54 
0,15 
0,38 
0,09 
2,34 
0,27 
0,13 
0,25 
0,11 
7,73 
2,39 
0,33 
11,53 
2,89 
0,07 
4,30 
0,53 
1,49 

2 
15 
9 

16 
11 
19 
7 

13 
17 
14 
18 
3 
6 

12 
1 
5 

20 
4 

10 
8 

Ranking gatunków roślin  rolniczych, warzywnych  i sadowniczych  

o największym zużyciu środków ochrony roślin w latach 2010 – 2014 

(dane GUS) 



Struktura intensywności ochrony plantacji ziemniaka w 
Polsce w 2015rok 

 (dane GUS i szacunkowe  dane autora) 

 
Specyfikacja  

Liczba 
gospoda

rstw 
tys. szt. 

Powierz-
chnia 

tys. ha 

Zużycie 
 ś. o. r.  

kg  s. a./ha 

Powierzchnia uprawy ogółem 
Uprawy ziemniaka nie chroni. 
Uprawy ziemniaka chronione  
w tym: 
Ekstensywna ochrona  
Średnio intensywna ochrona 
Intensywna ochrona 

409,7 
310,0 
99,7 

 
50,0 
47,0 
2,7 

292,5 
47,0 

245,5 
 

90,8 
95,0 
59,7 

1, 855 
0 

2,130 
 

0,300 
2,150 
4,940 



Stosowanie specjalistycznych innowacyjnych 

zabiegów agrotechnicznych w zakresie: 

 

• Monitorowania stanu plantacji od posadzenia do zbioru 

• Technologii nawożenia i odżywiania roślin 

• Technologii sadzenia i architektury łanu 

• Technologii pielęgnacji i kontroli zachwaszczenia 

• Techniki i technologii nawadniania 

• Programu ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami 

• Technologii  przygotowania do zbioru i samego zbioru 

• Przygotowania  partii ziemniaków do sprzedaży 



Monitorowanie stanu plantacji podstawą 
podejmowania decyzji zabiegowych 

• SWD dla nawożenia (w oparciu o aktualną zasobnośd gleby, 
wymagania odmianowe i kierunek użytkowania zbiorów, stan 
odżywienia roślin) 

• Progi ekonomicznej szkodliwości dla gatunkowego stanu 
zachwaszczenia 

• SWD w  nawadniania plantacji  (w oparciu o wilgotnośd 
gleby i potrzeby wodne w fazach rozwojowych odmian) 

• Progi ekonomicznej szkodliwości dla występujących na 
plantacji szkodników 

• SWD w zwalczaniu chorób  roślin ziemniaka (w oparciu o 
genetyczną odpornośd odmiany i warunki klimatyczne) 



Potrzeby pokarmowe roślin ziemniaka 

Składnik pokarmowy 
Na wyprodukowanie 1 t bulw 

potrzeba: 

potas (K) 

azot (N) 

wapń (Ca) 

 fosfor (P) 

magnez (Mg) 

żelazo (Fe) 

mangan (Mn) 

cynk (Zn) 

bor (B) 

miedź (Cu) 

molibden (Mo) 

7,0 kg 

5,0 kg 

0,8 kg 

0,7 kg 

0,4 kg 

43,0 g 

7,7 g 

7,5 g 

2,7 g 

2,2 g 

0,1 g 



Niekorzystne zmiany zewnętrznych i wewnętrznych cech 
jakości bulw wynikające z nieracjonalnego nawożenia 

mineralnego 

Cechy jakości Wysoka dawka N Niska dawka P Niska dawka K 

Plon bulw dużych Wzrasta Brak wpływu Brak wpływu 

Deformacje Wzrasta Brak wpływu Brak wpływu 

Mechaniczne uszk. Wzrasta Wzrasta Brak wpływu 

Trwałośd przechowal. Maleje Maleje Maleje 

Ciemnienie miąższu Wzrasta Brak wpływu Wzrasta 

Sucha masa Maleje Brak wpływu Maleje 

Skrobia Maleje Brak wpływu Maleje 

Cukry red. Wzrasta Brak wpływu Wzrasta 

Azotany Wzrasta Brak wpływu Brak wpływu 

Witamina C Maleje Brak wpływu Maleje 

Glikoalkaloidy Brak wpływu Brak wpływu Brak wpływu 



Poziom nawożenie azotem – rodzaj gleby  

Na wczesny zbiór 

 odmiany o małych wymaganiach    – 50-70 kg N/ha 
 odmiany o średnich wymaganiach – 70-90 kg N/ha 
 odmiany o dużych wymaganiach – 90-110 kg N/ha 

Zbierane po zakończeniu wegetacji  

 odmiany o małych wymaganiach    – 100-130 kg N/ha 
 odmiany o średnich wymaganiach – 120-150 kg N/ha 
 odmiany o dużych wymaganiach – 140-170 kg N/ha 

 

Dawki powyżej 100 kg N/ha powinny być dzielone: 

    I  – przed sadzeniem (około 60 % dawki całkowitej) 
   II  – przed wschodami (około 40 % dawki całkowitej) 
  III  – dolistne dokarmianie (2 – 4 zabiegi)  

 



Metody precyzyjnej oceny stanu odżywienia roślin 
w okresie wegetacji 

Ocena analityczna (laboratoryjna) 

 analiza składu chemicznego rośliny 

 

      Ocena instrumentalna (fotooptyczna) 

 przyrządy typu chlorofilomierze, fluorymetry,    czujniki 

optyczne 



TECHNOLOGIA SADZENIA 

 Wprowadzid jednostkę nasienną (liczba bulw na 
1ha) 

 zalecany kwalifikowany materiał sadzeniakowy 
lub własny o stwierdzonej wysokiej 
zdrowotności wolny od org. kwarantannowych 

 bulwy pobudzone lub podkiełkowane  

 bulwy zaprawione przeciw niektórym 
agrofagom 

 Rozstawa redlin 75 cm + i płytkie sadzenie 

 optymalna gęstośd sadzenia i architektura łanu 
uzależniona od wielkości bulw i kierunku 
użytkowania zbioru  

 optymalny termin sadzenia wyznaczony przez 
temp. gleby (6-8 st. C) 

 



Zalecana gęstośd sadzenia dla podstawowych kierunków 
użytkowania w zależności od wielkości wysadzanych bulw 

Wielkość 

sadzeniak

a  

Liczba 

oczek  

szt. 

Liczba 

roślin 

na 1 ha 

tys. szt. 

Pow.  pod  

1 roślinę  

cm2 

Gęstość sadzenia przy 

rozstawie międzyrzędzi  

w cm 

Masa  

sadzeniaków 

dt/ha 
62,5* 67,5* 75,0 

100 tys. pędów – ziemniak dla przetwórstwa spożywczego – frytki 

małe 

3-4 cm 
3,2 31,2 3205 51 47 43 12,5 

średnie 

4-5 cm 
4,1 24,4 4098 66 61 55 17,1 

200 tys. pędów – ziemniak jadalny i dla przetwórstwa spożywczego – chipsy 

małe 3,2 62,5 1600 26 24 21 25,0 

średnie 4,1 48,8 2049 33 30 27 34,2 

300 tys. pędów – ziemniak skrobiowy i sadzeniaki 

małe 3,2 93,8 1066 17 16 14 30,0 

średnie 4,1 73,2 1366 22 20 18 51,2 



Mechaniczna pielęgnacja do wschodów 



Dzięki płytkim redlinom wschody są szybkie 



Profilowanie redlin zastosowad dopiero przed wschodami 
roślin 





Ziemniak do wydania plonu potrzebuje wody 





Porównanie deszczowania do nawadniania kropelkowego 

System 
nawadniania 

Zalety Wady 

Deszczownia 
szpulowa 
z działkiem 
wodnym 

dowolnośd i szybkośd ustalania 
    wysokości dawki polewowej  
    (przekładnia wielostopniowa) 
łatwośd rozstawienia deszczowni  
   do pracy i zakooczenia pracy 
względnie duża szerokośd jedno- 
razowego pasa nawodnieniowego 

wymagane wysokie ciśnienie wody  
   (7-10 bar) 
znoszenie strumienia przez wiatr  
   (zmiana szerokości pasa  
    nawodnieniowego) 
rozmywanie redlin 
konieczna zwiększona ochrona roślin 
zagęszczenie gleby 

Nawadnianie 
kropelkowe 
 

 małe zużycie wody 
 możliwośd uzyskania optymalnego 

   uwilgotnienia gleby  
 możliwośd stosowania dokarmiania  

roślin do ich aktualnych potrzeb 
 niskie nakłady pracy podczas sezonu  

nawodnieniowego  
 brak konieczności zwiększenia  

  intensywności ochrony roślin 
 oszczędności w stosowaniu 

nawozów 

konsola droższa od działka wodnego w 
zakupie 
trudności w prowadzeniu konsoli na 
nierównościach terenu i przy bardzo 
silnym wietrze 
możliwośd spływu powierzchniowego 
   przy nierównościach powierzchni 
   pola  
konieczna zwiększona ochrona roślin 



Nowoczesny zbiór wymaga specjalistycznych maszyn 



Przygotowanie plantacji do zbioru 
 

Orientacyjne terminy niszczenia łęcin w zależności  
od dojrzałości roślin ziemniaka 

 

Stadium dojrzałości łęcin 

na początku września 

Liczba dni 

miedzy 

zniszczeniem 

łęcin a zbiorem 

Przyjmując termin 

zbioru około  

25 września łęciny 

należy zniszczyć 

Pełnia żółknięcia 5-7 18-20 września 

Pierwsze objawy żółknięcia 10-14 10-15 września 

Łęciny całkowicie zielone 14-21 5-10 września 

 



ZBIÓR 
 

Czynniki ograniczające uszkodzenia mechaniczne bulw 

 zakamienienie pola (masa kamieni < 20% masy bulw) 

 temperatura bulw (powyżej 10oC) 

 masa porostu (poniżej 2-4 t/ha) 

 pełna dojrzałośd bulw 

 prędkośd robocza zestawu zbierającego - 3-5 km/h 

 prawidłowa głębokośd pracy zespołu kopiącego 

 wysokośd spadania bulw (poniżej 30 cm) 

 stosowanie otulin i wykładzin na elementach roboczych 

przenośników 

 niskie prędkości obwodowe zespołów roboczych maszyn 



Nowoczesna przechowalnia z aktywną wentylacją jest 
nieodzowna w profesjonalnej produkcji ziemniaka 

Przyjęcie 

 

Ekspedycja 

Pomieszczenia 

składowe 

 

Obróbka 

 

 strefa przyjęcia i ekspedycji 

 pomieszczenia obróbki 
(sortownia) 

  pomieszczenia składowe 
(utrzymanie mikroklimatu) 



  ADAPTACJA  POMIESZCZEO  GOSPODARSKICH  NA  
PRZECHOWALNIĘ  ZIEMNIAKÓW 

• Budynki gospodarcze 
adaptowane na przechowalnię: 
stodoły, obory 

• Składowanie ziemniaków luzem 
(wys. 2m) i w paletach 
skrzyniowych (poj. 500 kg) 

• Podstawowe prace adaptacyjne: 
wzmocnienie konstrukcji, 
izolacja, wentylacja 

• Niższe nakłady o 30-40% w 
stosunku do nowej  
przechowalni 

 



 PRZECHOWALNIE GOSPODARCZE 

•Lokalizacja w gospodarstwach produkcyjnych 

•Pojemność 100-500 ton 

•Składowanie luzem i w paletach skrzyniowych 

•System wentylacji sterowany ręcznie lub automatycznie 

•Mechanizacja załadunku i rozładunku 

•Maszyny do sortowania i konfekcjonowania ziemniaków 



 BUDOWA  NOWOCZESNYCH  PRZECHOWALNI 



Wymagane warunki termiczno-wilgotnościowe 
w przechowalni ziemniaków 

Etap  
przechowywania 

Rodzaj 
użytkowania 

Temperatura 
(oC) 

Wilgotnośd 
powietrza 

(%) 

1. Osuszanie 
       (3-5 dni) 

wszystkie kierunki 
użytkowania 

12-18 75-95 

2.Dojrzewanie           
     (10-15 dni) 

wszystkie kierunki 
użytkowania 

12-18 90-95 

3. Schładzanie 
      (20-25 dni) 

wszystkie kierunki 
użytkowania 

obniżanie o 
 0,2-0,5oC na dzieo 

90-95 

4. Długotrwałe 
przechowywanie 
     (do 7 miesięcy) 

sadzeniaki 
jadalne 

przetwórstwo  
pasza przemysł. 

2-6 
4-6 
6-8 
2-4 

90-95 

5. Przygotowanie 
Do użytkowania 
      (około 10 dni) 

jadalne, przetwórstwo 
sadzeniaki 

10 
10-12 

Podkiełk. 12-15  

85-95 
85-95 
75-80 



Obróbka ziemniaków 

        Sortowanie                                  Czyszczenie                               Mycie 

                  Pakowanie 



Zebrany plon bulw stanowi tylko surowiec dla plonu 
handlowego 





















Zmieniające się pozycje ziemniaka, 
warzyw i zbóż 

 w racjonalnym żywieniu człowieka 



Piramida żywieniowa po roku 2010 



Piramida żywieniowa Instytutu Żywności  
i Żywienia  z 2016 roku 



Bilansowe spożycie  zbóż, warzyw  
i ziemniaków w Polsce w 2016 roku 

(kg/osobę/rok) 

Zboża Warzywa  Ziemniaki 

106 102 97 



Polskiemu ziemniakowi potrzebny jest eksport a nie 
import oraz uczciwa współpraca  partnerów 

handlowych i przetwórców !!!! 



Produkt 
1990/91 2013/14 

eksport import eksport import 
Ziemniaki świeże 
w tym:  
   sadzeniaki 
   ziemniaki wczesne 
   pozostałe 

704,3 
 

0,0 
7,1 

697,2 

0,5 
 

0,4 
0,1 
0,0 

41,3 
 

4,0 
1,4 
36,0 

197,3 
 

20,8 
53,8 

122,6 

Przetwory ziemniaczane 
w tym:  
   skrobia i pochodne 
   frytki 
   chipsy 
   inne 

219,4 

 

139,4 
14,3 
0,0 

65,7 

3,5 

 

3,5 
0,0 
0,0 
0,0 

366,1 

 

138,9 
179,1 
33,6 
17,1 

536,5 

 

455,6 
65,4 
8,1 
6,4 

 

Razem w ekwiwalencie 

ziemniaków świeżych 
1963,5 21,5 1621 3167 

Zmiany w eksporcie – imporcie ziemniaków oraz przetworów 

ziemniaczanych na przestrzeni 20 lat w Polsce - tys. ton 

 



Lata badań 

Miejsce sprzedaży Ceny 

detaliczne  
(mini – maks.) wprost z 

gospodarstwa 
rynki hurtowe targowiska 

miejskie 
wprost do 

sklepów 
2002/03 
2003/04 
2004/05 
2005/06 
2006/07 
2007/08 
2008/09 
2009/10 
2010/11 
2011/12 
2012/13 
2013/14 
2014/15 
2015/16 

2016/17 

180 
210 
195 
370 
600 
220 
383 
367 
610 
190 
380 
800 
250 
550 

350 

335 
370 
360 
767 
900 
394 
681 
643 

1074 
400 
587 

1000 
450 
900 

829 

387 
416 
426 
850 
1050 
561 
684 
788 
1100 
450 
630 
1300 
600 
950 

900 

600 
650 
620 

1200 
1300 

800 
800 
880 
950 
650 
750 

1400 
700 

1150 

950 

   320–1500 
320–1790 
590–2000 
400–1500 
800–2700 
490–1990 

1000–1999 
900–3000 

1200–3500 
700–2000 
800–3000 
800–3500 
400–2500 
550- 4000 

700- 3500 

Średnio  329 581 693            835 700–2460 
Zmiana[%] 100 168 202 244 204 – 716 

Zróżnicowanie cen za ziemniaki jadalne w zależności od 
miejsca ich sprzedaży w Polsce w latach 2002–2015 zł/t) 
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Technologia N T T T T T T 

Poziom 
plonowania dt/ha 

200 400 85 60 70 40 650 

Cena  sprzedaży 
zł/dt 

40  40  62 44 68 42 90 

Wartośd produkcji 8000 16000 5270 2640 4760 1680 19500 

Wartość plonu wybranych gatunków roślin rolniczych  

(poziomu cen 2012/2013) wg ODR 
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Technologia N T T T T T T 

Wartośd produkcji 8000 16000 5270 2640 4760 1680 19500 

Materiał siewny 1800 3000 600 309 425 303 960 

Nawożenie 1190 1451 1618 1527 1345 802 1353 

Ochrona 287 1396 286 175 682 94 444 

Koszty bezpośrednie 3277 5847 2504 2011 2452 1198 2757 

Nadwyżka bezpośr. 4723 10152 2766 629 2308 482 16743 

Koszt produkcji zł/dt 35,2 26,7 59,7 60,6 59,5 70,5 30,0 

Koszty uprawy wybranych gatunków roślin rolniczych 

(poziom cen 2013/2014) wg ODR i IHAR – zł/ha 



Specyfikacja 
Kierunek użytkowania zbiorów 

jadalne  
wczesny 

zbiór 
przetwórstwo 

spożywcze 
Koszty bezpośrednie 

produkcji ogółem (zł/ha) 
9250 8520 11500 

Plon ogólny (t/ha) 35 25 40 
Plon handlowy (t/ha) 30 24 38 
Wartość zbioru (zł/ha) 15750 19350 19300 
Zysk/strata (zł/ha) 6500 10830 7800 

Koszty produkcji oraz wartości zbiorów ziemniaka dla 

różnych kierunków użytkowania plonu 

 (poziom cen sezonu 2014/2015). 

 



Wartośd rynkowa wybranych produktów finalnych 
możliwych do uzyskania z 1 ha plantacji ziemniaka 

Produkt  finalny 

Wydajność 

produktu 

t/ha 

Wartość 

rynkowa 

produktu 

finalnego 

zł/ha 

Wartościowy 

udział surowca  

w produkcie 

finalnym -  % 

Produkt 

uboczny 

Ziemniak jadalny 36,0 22680 35 22,5 j. zboż. 

Skrobia  9,0 27270 30 900 kg białka 

Bioetanol odwod.  4,4 22400 36 33 t wywaru 

Frytki 20,5 162770 5 26 j. zboż. 

Spirytus 

spożywczy 
4,6 404800 2 33 t wywaru 

Chipsy 13,5 448200 2 10 j. zboż. 

Przyjęto: - plon ziemniaka 45 t/ha;  - koszt uprawy ziemniaka 8 tyś. zł/ha; - średnie ceny  
                  detaliczne prod. finalnych; - wydajnośd prod. finalnych (na podst. literatury) 



W biznesie liczy się marka – to zdjęcie bulwy 
ziemniaka osiągnęło cenę  rynkową 1 mln USD 



Wnioski 
• Ziemniak jest istotnym gatunkiem uprawnym konkurującym ze zbożami, 

kukurydzą i warzywami.  
• Ziemniak   decyduje w dalszym ciągu o wyżywieniu ludności całego Świata. 

Jest gatunkiem o szerokim zasięgu uprawy i wysokiej produktywności 
jednostkowej z ha.  

• Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pozycja ziemniaka w kraju ewoluowała 
z gatunku rolniczego na warzywo ale o podstawowym znaczeniu w diecie 
Polaków.  

• Pomimo wielu bardzo korzystnych walorów produkcyjnych i użytkowych, 
ziemniak przestał byd  konkurencyjną ekonomicznie paszą i znaczącym 
surowcem w gorzelnictwie. 

• W dalszym ciągu ziemniak odgrywa istotną pozycję w przetwórstwie 
spożywczym i skrobiowym kraju. 

• Postępująca w kraju koncentracja i specjalizacja w produkcji ziemniaka, 
świadczy o wysokiej  pozycji tego gatunku w biznesie  rolniczym.  

• Szansą dla polskiego ziemniaka jest eksport na południe i wschód Europy. 



Dziękuję za uwagę! 

Wojciech Nowacki 

w.nowacki@ihar.edu.pl 

  


