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Zasadnicze cele nowoczesnej  
 technologii uprawy ziemniaka 

 Stabilizacja  plonowania na odpowiednio wysokim  poziomie.  
Wysoka  jakość  handlowa i użytkowa uzyskiwanych plonów. 
 Uwzględnienie w technologii produkcji możliwość wystąpienia 

stresów środowiskowych szczególnie klimatycznych 
 Wprowadzanie elementów precyzyjnego rolnictwa w oparciu 

uprawianą odmianą, o zasobność gleby, kierunek produkcji, itp.. 
 Ograniczanie  stosowania  chemicznych środków  plonotwórczych w 

systemie IPM jako element ochrony środowiska przyrodniczego 
 Obniżanie  jednostkowych kosztów produkcji jako element poprawy 

konkurencyjności  ziemniaka poprzez zmniejszenie pracochłonności. 



Specyficzne cechy produkcji i sprzedaży 
ziemniaka 

• Ziemniak jest z pogranicza gatunków roślin rolniczych i 
ogrodniczych, jest jednym z trudniejszych w uprawie i 
przechowalnictwie (długa lista agrofagów, duża masa 
zbiorów, itp.) 

• Ziemniak jest gatunkiem bardzo drogim w produkcji (8-14 
tys. PLN/ha) i obarczonym wysokim ryzykiem utraty plonu 
lub pogorszenia jego jakości, 

• Pomimo wielokierunkowego użytkowania zbiorów 
ziemniaka, jednocześnie występuje niski stopień 
urynkowienia krajowej produkcji (ok. 50 – 60 %), 

• Z uwagi na zmienność w wielkości i jakości zbiorów 
ziemniaka, występuje wysoka zmienność cen w latach a 
nawet w danym sezonie lub regionalnie, 

• Ziemniaka uprawiać może każdy, ale produkować na cele 
rynkowe mogą tylko profesjonaliści. 



Uwarunkowania makro funkcjonowania 
polskiej branży ziemniaka 

• Globalizacja światowego (europejskiego) rynku wpływa na 
funkcjonowanie produkcji ziemniaka w naszym kraju (export, 
import a bezpieczeństwo fitosanitarne, wspólnotowy katalog 
odmian - CCA UE, zaopatrzenie sieci sklepowych, inwestycje w 
przetwórstwo),  

• Niekorzystne relacje polityczne rzutujące na stosunki gospodarcze  
(handel) z niektórymi sąsiadami (np. Rosja), 

• Rozproszenie krajowej produkcji ziemniaka ogranicza 
konkurencyjność w stosunku do dużej skali produkcji, 

• Niska popularność zrzeszania się polskich producentów  w grupy 
producenckie i  marketingowe ogranicza oddziaływanie na  
hurtowych odbiorców rynkowych, 

• Dominacja kapitału zagranicznego  w polskim przetwórstwie 
spożywczym ziemniaka wzmacnia trendy globalizacji, 

• Ziemniak w diecie Polaków  stał się jednym z  warzyw  i o 
spadającym spożyciu (96kg/osobę/rok) 



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) 

• Deficyt pojemności 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 często handel 

detaliczny (wskaźnik wzrostu ceny:1:6) 

•    Pozytywny wpływ dopłat obszarowy do produkcji ziemniaków skrobiowych na 

     stymulowanie krochmalnictwa 

• Niski stopień korzystania z kwalifikowanego materiału sadzeniakowego. Mała 

skala nasiennictwa. Bogata oferta odmian z katalogu CCA 



Działania zwiększające naszą konkurencję na 
rynku ziemniaka 

• Znajomość naszej pozycji  przez wiedzę o skali aktualnej produkcji 
i  potrzebach  rynkowych poszczególnych sektorów branży 
ziemniaczanej (odszukać kierunki niszowe jeszcze nie 
opanowane), 

• Zawrzeć umowę kontraktacyjną z odbiorcą towaru 
• Zwiększenie własnej skali produkcji lub skali sprzedaży (grupy 

marketingowe) 
• Efektywna technologia produkcji (postęp biologiczny, 

agrotechnika, przechowalnictwo, bezpieczeństwo fitosanitarne) 
• Certyfikacja procesu uprawy (eko, IP, Global GAP),  
• Najważniejsza jest jakość oferowanego towaru (handlowa i 

technologiczna) utrzymywana w ciągu całego sezonu sprzedaży, 
• Działania promocyjne których celem jest zwiększanie sprzedaży 
• Elastyczność w ustalaniu cen sprzedaży.  

 



Pow. uprawy ziemniaków w wybranych krajach 
UE 

Kraj 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 

2016 

Powierzchnia tys. ha 

UE-28   1 751,1    1 673,1    1 664,6    1 703,7    1 744,0   102,4 

Belgia  76,2    81,4    79,5    89,3    96,3   107,8 

Francja  161,0    168,0    167,3    179,0    176,9   98,8 

Holandia  155,8    156,3    156,5    157,9    162,6   103,0 

Niemcy  242,8    244,8    236,7    242,5    248,4   102,4 

Wielka Bryt.  139,0    141,0    129,0    139,0    140,0   100,7 

Rumunia  207,6    202,7    196,1    186,2    182,1   97,8 

Polska  346,1    276,9    300,4    311,6    330,0   105,9 



Zbiory ziemniaka w wybranych krajach UE 

Kraj 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 

2016 

Zbiory tys. ha 

UE-28   54 101    59 830    53 861    56 858    61 991   109,0 

Belgia  3 780    4 650    4 130    4 046    5 007   123,8 

Francja  6 953    8 055    7 114    6 960    7 987   114,8 

Holandia  6 577    7 100    6 652    6 534   7 436   113,8 

Niemcy  9 670    11 607    10 370    10 772    11 278   104,7 

Wielka Bryt.  5 685    5 921    5 598    5 373    5 530   102,9 

Rumunia  3 290    3 519    2 700    2 690    3 029   112,6 

Polska  6 978    7 690    6 313    8 871    9 234   110,9 



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 



Zmiany powierzchni uprawy, plonów i zbiorów 

ziemniaków w Polsce  

Lata 

Powierzchnia 

uprawy 

tys. ha 

Plony 

dt/ha 

Zbiory 

mln ton 

1991-1995 

1996-2000 

2001-2005 

2006-2010 

2011-2015 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1694 

1292 

813 

525 

340 

346 

277 

300 

312 

330 

161 

181 

181 

190 

234 

210 

278 

210 

285 

279 

27,34 

23,37 

14,68 

9,88 

7,94 

7,29 

7,69 

6,31 

8,87 

9,21 

2025 250 320 8,00 
Dane GUS i prognoza autora 



Zmiany w liczbie gospodarstw uprawiających 
ziemniaki w ostatnich latach w Polsce 

 

Lata  

Pow. uprawy 

ziemniaka  

(tys. ha) 

Liczba gospodarstw 

(tys.)  

2002 

2010 

800 

401 

1560 

900  

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

337 

277 

300 

312 

330 

504 

475 

410 

378 

354 

2025 250 230 
Dane GUS i prognoza autora 



Struktura liczebności gospodarstw i struktura 

powierzchni krajowej uprawy ziemniaka w 2016 roku 

Grupy obszarowe pow. 

uprawy ziemniaka 

Liczba gospodarstw 

uprawiających ziemniaki 

Powierzchnia uprawy 

ziemniaka ogółem (ha) 

szt. % ha % 

Ogółem 378295 100 300737 100 

do 1ha 327797 88 83151 28 

powyżej 1ha 50498 12 217585 72 

w tym:  

1-2 ha 

2-5 ha 

pow. 5 ha 

  

22115 

18487 

9896 

 

5,8 

4,0 

2,6 

  

27168 

54600 

135817 

 

9 

18 

45 



Korzyści ze zwiększonej skali produkcji  ziemniaka w 
gospodarstwie/grupie gospodarstw 

• 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 



Zmiany w powierzchni uprawy ziemniaka w latach 2013-

2017 wg województw 

Województwo Powierzchnia (tys. ha) % udział w zasiewach 
2013 2017 2013 2017 

Polska  337,0 321,3 3,3 3,0 
Dolnośląskie 
Kujawsko-pomorskie 
Lubelskie 
Lubuskie 
Łódzkie 
Małopolskie 
Mazowieckie 
Opolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie 
Śląskie 
Świętokrzyskie 
Warmińsko-mazurskie 
Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 

19,2 
18,2 
26,4 
4,0 
38,2 
25,3 
45,9 
7,5 
25,8 
23,6 
19,9 
8,5 
16,9 
12,9 
33,2 
11,5 

16,0 
23,8 
21,3 
2,9 
41,2 
23,2 
39,8 
5,8 
26,2 
16,7 
18,2 
8,2 
17,5 
7,3 
42,7 
10,5 

2,6 
2,0 
2,6 
1,5 
5,1 
8,7 
3,9 
1,6 
8,4 
3,8 
3,5 
3,3 
5,1 
2,2 
2,3 
1,9 

2,1 
2,5 
1,9 
1,0 
5,2 
7,5 
3,2 
1,3 
8,3 
2,5 
3,1 
3,1 
5,3 
1,3 
2,9 
1,7 



Bilans zagospodarowania zbiorów ziemniaka w 
Polsce  

Wyszczególnienie 2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  

Zbiory 7689 6314 8872 9237 

Import 134  172  104  150  

Razem do dyspozycji 7823 6486 8976 9387 

Zużycie w gospodarstwach 2991 1986 3760 4014 

- Sadzenie 

- w tym z zakupu kw. mat. sadz. 

750 

130 

779 

135 

825 

140 

785 

140 

-    spasanie 1051 57 1845 2179 

-    samozaopatrzenie 1190 1150 1090 1050 

Sprzedaż razem 4133 4130 4466 4473 

  - na konsumpcję 2050 2000 1900 1850 

     - na zaopatrzenie przemysłu 2061 2112 2529 2588 

  - na eksport 22 18 37 35 

Ubytki i straty 699 370 750 900 



Skala potrzeb krajowych i eksportu ziemniaka  

Kierunek przetwórstwa  Ilość (tys. ton) 

Przetwórstwo spożywcze (frytki, chipsy) 
Produkcja suszy spożywczych 
Krochmalnictwo 
Gorzelnictwo  

1250 
185 

1050 
44 

Rynek  ziemniaków jadalnych  
Reprodukcja (sadzeniaki) 
Samozaopatrzenie gospodarstw rolnych 

1900 
825 

1050 

Razem potrzeby krajowe 6304 

Eksport ????????????? (50) 500 

Pasza, ubytki straty Ok. 2000 



Co zadecyduje o kondycji polskiej branży 
ziemniaka w przyszłości?  

• Atrakcyjna oferta polskich i zagranicznych hodowli odmian, 

• Profesjonalizacja  i zrównoważona specjalizacja w produkcji, 

• Poziom spożycia  ziemniaków i jego przetworów przez rodaków, 

• Zwiększenie skali przetwórstwa spożywczego, 

• Rozwój  przemysłu ziemniaczanego (skrobiowego, gorzelni), 

• Wysoka jakość surowca i produktów finalnych na rynku, 

• Wyeliminowanie  zagrożeń dla bezpieczeństwa fitosanitarnego, 

• Strategia proeksportowa we wszystkich sektorach branży, 

• Przestrzeganie zasad etycznych w biznesie ziemniaczanym, 

• Ochrona przed nieuczciwą konkurencją pomiędzy podmiotami. 



Postęp biologiczny to  atrakcyjne odmiany i ich 
zdrowe sadzeniaki 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2025 

Powierzchnia uprawy objęta kw. 

polową (tys. ha) 
5,28 5,64 6,0 5,9 10,0 

Produkcja sadz. 

kwalifikowanych (tys. ton) 
140,0 119,6 146,8 145,0 300,0 

Import (tys. ton) 14,5 21,3 18,2 18,0 30,0 

Zużycie sadzeniaków ogółem 

(tys. ton) 
750 779 825 785 625 

Udział kw. sadzeniaków   

w zużyciu ogółem (%) 
17,3 17,2 17,0 18,5 52,8 



Propozycje zmian w funkcjonowaniu  hodowli i 
nasiennictwie ziemniaka 

• Wartość odmian zagranicznych wpisanych tylko do katalogu CCA 
UE  powinna być  przed wprowadzeniem ich do uprawy 
weryfikowana w warunkach przyrodniczych Polski (COBORU, IHAR 
– PIB), 

• Polska hodowla ziemniaka musi postawić  na promocję swych 
odmian, zwiększenie oferty  nasiennej i poprawę jakości 
zdrowotnej sadzeniaków swych odmian, 

• Dla potrzeb zrównoważonej produkcji ziemniaka potrzebne są 
odmiany o jednocześnie wysokiej wartości użytkowej według 
kierunków zagospodarowania ale i  wysokiej  wartości 
agrotechnicznej (odpornej na stresy bio-i abiotyczne) 

• W nasiennictwie ziemniaka powinna zacząć obowiązywać 
jednostka nasienna lub oferowany kalibraż sadzeniaków musi być 
bardziej wyrównany, 

• Kwalifikowane sadzeniaki muszą być dostępne producentom 
każdej skali produkcji towarowej (także mniejszej) 



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 

30 
30 

- 
- 

30 
30 

11,1 
11,1 

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 



Odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (KR) w 2018 roku  

Grupa 

wczesności  

Odmiany polskie Odmiany zagraniczne 

b. wczesne 

  

Irys, Denar, Lord, Justa, Miłek, Impresja, 

Tacja, Tonacja 

Fresco, Impala, Berber, Ingrid, Riviera, 

Viviana 

wczesne 

  

Bila, Gracja, Oman, Owacja, Aruba, Etola, 

Michalina, Gwiazda, Ignacy, Bohun,  

Magnolia, Ismena, Lawenda,  Stokrotka, 

Cedron* 

Latona, Vineta, Lady Florina, Augusta, 

Lady Claire, Amora, Innovator, Bellarosa, 

Altesse, Madelaine, Lady Rosetta 

średnio-

wczesne 

  

Irga, Cekin, Tajfun, Finezja, Ametyst, 

Gawin, Etiuda, Jurek, Oberon, Bojar, 

Laskara, Malaga, Mazur, Aldona, Lech, 

Irmina, Gardena, Harpun, Glada, Kuba, 

Rumpel, Pasat, Szyper, Jublilat, Kaszub, 

Boryna, Mieszko,  Widawa, 

Sante, Ditta, Satina, Folva, Asterix, Raja, 

Ramos, Victoria,  Dali,  Almera, 

Orchestra, Sagitta,  Honorata, VR 808, 

Manitou, Zuzanna 

średnio - 

późne i 

późne 

  

Bryza, Syrena, Ikar, Pasja Pom., Hinga, 

Jasia, Skawa,  Rudawa, Ślęza, Gandawa, 

Inwestor, Pokusa, Amarant 

Fianna, Jelly, Cecille,  Eurostar, Mondeo, 

Kuras 



Korzystanie z kwalifikowanego materiału sadzeniakowego w 

relacji do kierunków produkcji ziemniaka w gospodarstwach 

rolnych w Polsce w 2017 roku 

  

Kierunek produkcji 

ziemniaka 

Pow. 

uprawy 

(tys. ha) 

Ogółem 

zużycie 

sadz.  

(tys. t) 

Zużycie kw. 

sadzeniaków 

(tys. t) 

% udział 

kw. sadz. 

do ogółu 

wysadzanych 

% udział 

odm. pol. 

/zagr.  

Jadalne wczesne 

Przetwórstwo spoż. 

Jadalne konf. 

Krochmalnictwo 

Nasiennictwo 

Wielokierunkowy 

13,5 

40,0 

42,0 

29,0 

5,9 

189,6 

40,5 

100,0  

105,0  

72,5 

20,7 

474,0 

17,0 

48,0 

34,9 

17,4 

20,7 

22,0 

42.0 

48,0 

     33,2  

24,0 

100,0 

4,6 

55/45 

10/90  

36/64  

90/10 

30/70 

60/40 

Razem 320,0 762,2 160 21,0      40/60 



Ranking najpopularniejszych  20 odmian jadalnych 

ziemniaka w kraju w 2017 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, Colomba 

Vineta, Agata, 
Irga, Denar, 

Red Lady, Jelly, 
Tajfun, Actrice, 

Impala, Bellarosa, 
Orchestra, Nicola, 

Satina, Riviera, 
Volumia,  

10/10 13/7 4/16 



Porównanie wartości agrotechnicznej odmian ziemniaka polskich i 

zagranicznych hodowli wpisanych do Krajowego Rejestru w 2016 

roku (+ odm. o korzystniejszym parametrze) 

Cecha agronomiczna Odmiany ziemniaka hodowli 

polskiej zagranicznej 

Plonowanie ogółem  + - 

Plenność  + - 

Odporność   

 - wirus Y 

 - wirus L  

 - wirus M 

  

+ 

+ 

+ 

  

- 

- 

- 

 - Zaraza ziemniaka – rośliny  

 - Zaraza ziemniaka – bulwy 

+ 

- 

- 

+ 

 - Czarna nóżka  - + 

 - Sucha zgnilizna  - + 

 - Parch srebrzysty + - 

 - Przechowywalność - + 

 - Odporność na uszkodzenia mechaniczne + - 



Porównanie wartości użytkowej odmian jadalnych polskiej i 

zagranicznej hodowli wpisanych do KR w 2016 roku 

  

Cecha użytkowa 

Odmiany hodowli 

polskiej zagranicznej 

Wielkość bulw + - 

Regularność kształtu - + 

Skłonność do deformacji - + 

Głębokość oczek - + 

Skłonność do spękań - + 

Plamistość pouderzeniowa - - 

Rdzawa plamistość miąższu - + 

Skłonność do pustowatości - - 

Smak - + 

Zawartość witaminy C + - 

Zawartość glikoalkaloidów - + 



Profesjonalizm i certyfikacja to przyszłość technologii 
uprawy ziemniaka 



W technologii uprawy ziemniaka przyszłość 
należy do:  

• Certyfikacji produkcji (Eco, IP, Global GAP) 

• Specjalizacji wg kierunków użytkowania zbiorów i rynków zbytu, 

• Powszechnego stosowania profilowania redlin  i szerokich rozstaw 
międzyrzędzi. 

• Precyzyjnego nawożenie i odżywiania roślin dostosowanego do 
aktualnych potrzeb roślin i aktualnej zasobności gleby (nie tracić 
skł. pokarmowych i chronić środowisko) ,  

• Precyzyjnego i oszczędnego nawadniania plantacji (aktualnie tylko 
5% powierzchni pod nawadnianiem) 

• Ochrony przed agrofagami (chorobami i szkodnikami) opartej na 
zasadach IPM (profilaktyka, monitoring, zwalczanie), 

• Miejsca produkcji (gospodarstwo) zorganizowanego i 
prowadzonego tak, by było wolne od organizmów 
kwarantannowych, 

 

 

 



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) 

 

 

 

 

 

 
 



Stosowane systemy produkcji ziemniaka w Polsce 

w 2016 roku 

Systemy gospodarowania 

  

Liczba 

gospodarstw 

(tys.) 

Średnia wielkość 

plantacji 

w gospodarstwie 

(ha) 

Powierzchnia 

uprawy 

ziemniaka 

(tys. ha) 

Niskonakładowy  

Ekologiczny  

Średnio-intensywny (IP) 

Specjalistyczny  (inten.) 

319,0 

4,0 

47,0 

8,0 

0,27 

0,5 

2,3 

12,5 

88,9 

2,0 

109,1 

100,0 

Ogółem  378,0 0,73 300,0 

Dane IJHARS, GUS PIORIN i obliczenia  własne autora 



Specjalistyczne technologie stosowane w uprawie ziemniaka 

Jadalne na wczesny zbiór  

     (ziemniaki młode) 

•produkcja szklarniowa (tunelowa) 

•z wykorzystaniem syntetycznych okryw polowych 

Jadalne przyspieszonego zbioru •Produkcja polowa odmian wczesnych w pełni dojrzałych 

Jadalne zbioru głównego • uprawa tradycyjna do sprzedaży targowiskowej 

• uprawa profesjonalna dla dalszego konfekcjonowania 

• uprawa specjalistyczna dla określonego odbiorcy 

Surowce dla przetwórstwa  

    spożywczego 

• do produkcji frytek  

• do produkcji chipsów 

• do produkcji suszu spożywczego 

• ziemniaki obierane 

Uprawa odmian skrobiowych • surowiec dla krochmalnictwa i gorzelnictwa 

Produkcja nasienna • polowa tradycyjna kwalifikowanych sadzeniaków 

• szklarniowa  lub polowa minibulw 

• laboratoryjna  in vitro, mikrobulw 

Produkcja socjalna na wł. 

potrzeby (małoobszarowa) 

• ziemniaki jadalne, paszowe, sprzedaż sąsiedzka 



Ziemniaki wczesne (inaczej młode), a ze zbioru 
głównego (dojrzałe) 



Skala głównych kierunków produkcji ziemniaków 

w Polsce w 2017 roku (dane GUS, IERGŻ i obliczenia własne autora) 

Kierunek produkcji 

ziemniaka 

Powierzchnia 

uprawy (tys. 

ha) 

Plon 

(t/ha) 

Zbiory 

(tys. ton) 

Jadalne wczesne 

Przetwórstwo spoż. 

Jadalne konfekcjon. 

Krochmalnictwo 

Nasiennictwo 

Wielokierunkowy 

13,5 (23,5) 

42,0 

40,0 

29,0 

5,9 

189,6 

26,0 

44,0 

41,0 

35,0 

24,0 

20,8 

392 (602) 

1848 

1640 

1015 

142 

3944 

Razem 330,0  27,9 9207 



Charakterystyka produkcji i rynku ziemniaka 
wczesnego 

• Mało celowy jest import do Polski ziemniaka wczesnego z basenu Morza 
Śródziemnego  (od stycznia do maja) poprzedzający nasze krajowe 
zbiory, 

• Produkcja ziemniaka na wczesny zbór ma z reguły charakter lokalny ale 
pod względem rynkowym dotyczy całego kraju,  

• Powierzchnia uprawy a tym samym zbiory  wczesnego ziemniaka są 2-
krotnie za duże w stosunku do obecnego popytu krajowego (w czerwcu i 
lipcu), 

• Wysoka podaż w czerwcu i lipcu powoduje prawie corocznie zaburzenia 
na krajowym rynku ziemniaka co wpływa na koniunkturę w całym 
sezonie, 

• Ziemniak młody (wczesny) to tylko ten z bulwami niedojrzałymi z 
ocierająca się skórką w ograniczony sposób nadający się do 
konfekcjonowania (jest to nowalijka) 



Determinanty plonowania i jakości 
ziemniaka 

 
 
 
 
 
 



Znaczenie czynników w kreowaniu plonu i jego 
jakości w uprawie ziemniaka 

Czynnik agronomiczny % udział 

Postęp odmianowy 
Materiał  sadzeniakowy  (zdrowotność) 

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  

Długość okresu 
wegetacji  

Rozkład 
opadów  

Rozkład 
temperatury  

Nasłonecznie-
nie 

Odmiana + 
mat. sadz.  

Produktywność 
aparatu 

asymilacyjnego  

Odporność na 
stresy bio- 

 i abiotyczne  

Potencjał 
plonowania 

Wartość 
technologiczna 

 i użytkowa 
plonu  

Środowisko 
glebowe 

Skład 
mechaniczny 

gleby   

Zasobność 
 i dostępność 

skład. pokarm..  

Wilgotność 
gleby  

Temperatura 
gleby  



Elementy agrotechniki - % udział w tworzeniu 
plonu ziemniaka i jego jakości 

• Zmianowanie                     - 10 % 

• Uprawa roli                         - 10 % 

• Nawożenie                         - 25 % 

• Technologia sadzenia        - 15 % 

• Pielęgnacja  i ochrona       - 20 % 

• Nawadnianie                       - 15 % 

• Zbiór                                     -   5 % 
                                                                                                                               wg PTA 



Plon ogólny ziemniaków (t/ha) w zależności od 

stosowanego sytemu uprawy w Polsce w latach 2004-2017 

Lata 

System produkcji Średnio 

w kraju 

wg GUS 

konwencjonalny certyfikowany 

ekstensywny profesjonalny integrowany ekologiczny 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

17,4 

15,2 

13,1 

18,3 

18,1 

16,7 

15,3 

18,6 

18,8 

16,5 

20,0 

18,9 

19,9 

20,2 

40,3 

38,1 

36,7 

45,2 

50,5 

50,3 

44,7 

54,2 

51,9 

36,8 

48,8 

37,0 

55,2 

57,2 

43,6 

26,8 

21,4 

32,0 

30,5 

28,0 

23,6 

38,6 

43,2 

30,2 

44,3 

33,2 

45,0 

47,8 

33,9 

16,5 

22,0 

22,6 

32,0 

34,1 

21,9 

24,2 

27,7 

19,3 

28,5 

19,5 

20,7 

25,1 

19,4 

17,6 

15,0 

20,7 

19,1 

19,1 

17,9 

23,5 

24,2 

21,0 

27,8 

21,0 

28,7 

27,9 

Średnio 17,6 46,2 34,1 24,8 21,8 



Jaki system gospodarowania wybrać w 
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 

• Bliskim do  IP jest niecertyfikowany system profesjonalny  oparty 
tylko o zasady IPM 

• 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  jakościowego Global G.A.P. (QS, inne) 



Optymalizacja i 
innowacyjność w 

technologii produkcji 
ziemniaka  



O nawożeniu plantacji  
oraz odżywianiu roślin  

ziemniaka 



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 

Trwałość 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 



Ocena instrumentalna (fotooptyczna)  

• Indeks zieloności liścia SPAD (Soil Plant Analysis Development) 

(pomiar absorpcji światła w zakresie dalekiej     podczerwieni 
odpowiadającej barwie chlorofilu) – przyrząd pomiarowy N Tester 
(Chlorofilomierz) 
 SPAD = 26,9 + 16,1 x NNI; SPAD opt = 43,0 
 

 
 



Technologie produkcji nawozów dolistnych 

• związki soli (siarczany, chlorki) 

• formy chelatowe (EDTA) 

• naturalne nośniki składników (aminokwasy) 

• na bazie aminokwasów z alg morskich 

• na bazie aminokwasów roślinnych (kiełki, zarodki, nasiona) 

• na bazie aminokwasów zwierzęcych (kolagen) 

• nanonawozy 

• z wykorzystaniem zmielonych skał morskich (kalcyt) 



Bogata oferta biostymulatorów w uprawie ziemniaka 

• Biostymulatory to związki zawierające substancje aktywne ekstrahowane 
z surowców naturalnych lub produkty całkowicie syntetyczne. 

• Biostymulator to substancja lub mikroorganizm przeznaczone do 
stosowania na roślinę, nasiona lub strefę korzeniową w celu wsparcia 
naturalnych procesów stymulujących efektywność wykorzystania 
składników pokarmowych przez rośliny lub ich tolerancję na stres 
abiotyczny lub biotyczny. 

• Biostymulatory nie są środkami ochrony roślin, nie są też nawozami. To 
odrębna grupa, której zastosowanie może zwiększyć ilość i jakość plonu. 

• Biostymulatory regulują w sposób pośredni bądź też bezpośredni procesy 
fotosyntezy, wspomagają procesy pobierania i transportu wody, substancji 
pokarmowych oraz wpływają na ruch aparatów szparkowych regulujących 
proces transpiracji. 



Przykłady biostymulatorów 

Nazwa preperatu Efekt działania  

Kielpak  SL (ekstrakt z alg morskich) Zwiększenie plonowania i poprawa 
jakości  bulw 

Asahi SL (nitrofenol) Zwiększenie plonowania i poprawa 
jakości  bulw 

Nano Active  (do prod.  ekologicznej) Aktywacja roślin do bardziej 
efektywnego pobierania składników 
pokarmowych 

Dynamic Cresco (octan amonu, tlenek 
cynku) 

Poprawa ukorzeniania się roślin 

Verduro GA 14 (homogenat z alg) Wzrost liczby bulw i większe bulwy 



Mechaniczna pielęgnacja do wschodów 



Profilowanie redlin nie może być wykonane zbyt 
wcześnie ani w złych warunkach glebowych 



Ziemniak do wydania plonu potrzebuje wody 



Metody racjonalnego gospodarowania 
wodą w uprawie ziemniaka  

• W miarę możliwości korzystanie z odmian  
tolerancyjnych na stres suszy 

• Agrotechniczne metody poprawiające 
retencję wody w glebie 

• Retencjonowanie wody  dla potrzeb 
ewentualnego nawadniania plantacji 

• Precyzyjne metody nawadniania plantacji w 
oparciu o aktualny pomiar wilgotności gleby 

 





Zalety i wady stosowania nawadniania deszczującego 

System 

nawadniania 
Zalety Wady 

Deszczownia 

szpulowa 

z działkiem 

wodnym 

dowolność i szybkość ustalania 

    wysokości dawki polewowej  

    (przekładnia wielostopniowa) 

łatwość rozstawienia deszczowni  

   do pracy i zakończenia pracy 

względnie duża szerokość 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 

Deszczownia 

szpulowa  

z belką 

rozlewającą 

delikatne strumienie wody nie  

   uszkadzające roślin i redlin 

duży wydatek cieczy w jednostce  

   czasu 

możliwość nawadniania przy  

   umiarkowanym wietrze 

mniejsze ciśnienie robocze 

konsola droższa od działka wodnego 

   w zakupie 

trudności w prowadzeniu konsoli na 

    nierównościach terenu i przy bardzo 

    silnym wietrze 

możliwość spływu powierzchniowego 

   przy nierównościach powierzchni 

   pola (przeciwdziałanie – zastosowanie 

   dołownika redlinowego) 

konieczna zwiększona ochrona roślin 



Zalety i wady stosowania 
nawadniania kropelkowego 

System 

nawadniania Zalety Wady 

System 

kroplujący 

małe zużycie wody 

możliwość uzyskania optymalnego 

   uwilgotnienia gleby (zapewnienie  

   komfortu dla roślin) 

możliwość stosowania dokarmiania  

   roślin do ich aktualnych potrzeb 

niskie nakłady pracy podczas sezonu  

   nawodnieniowego (praktycznie nie  

   istnieją) 

brak konieczności zwiększenia  

   intensywności ochrony roślin 

oszczędności w stosowaniu nawozów 

wysoki koszt inwestycyjny (linie 

   kroplujące, linie zasilające,  

   sterownik, pompa nawozowa,  

   elektrozawory itp.) 

duże nakłady pracy przy zakładaniu 

    i demontażu systemu 

dysponowanie czystą wodą lub  

   urządzeniami filtrującymi 



Odmiany ziemniaka o różnej tolerancyjności na suszę 

glebową 

Wymagania wodne oraz tolerancyjność odmian ziemniaka na 

stres suszy 
tolerancyjne Średnie 

 

średnio-duże duże 

 
Lord 

Gwiazda 
Michalina 

Asterix 
Jutrzenka 

Stasia 
Tajfun 
Syrena 

Harpun, Hinga 

 
Irys, Aruba 

Cyprian, Gracja 
Latona, Bogatka 

Ditta, Jurek 
Legenda , Malaga 

Oberon, Bryza 
Cedron, Glada 

Pasat, Ikar 
Pasja P., Sonda 

 
Denar, Fresco 

Miłek, Bila 
Owacja, Cekin 

Gawin 
Irga 

Sante 
Satina 

Jubilat, Kuba  
Rumpel, Jasia 

 
Rosalind 

Bzura, Skawa 
 
  



Integrowana Ochrona Roślin  

Zadaniem integrowanej ochrony roślin jest 
połączenie różnych dostępnych metod 

ARGOTECHNICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I 
CHEMICZNYCH, w celu skutecznego, 

bezpiecznego dla środowiska i opłacalnego 
ekonomicznie obniżenia populacji agrofagów do 
poziomu, przy którym nie wyrządzą już szkód o 

znaczeniu gospodarczym. 
– Nadrzędne - metody agrotechniczne i biologiczne 
– Uzupełniająca - ochrona chemiczna 

 



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 



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) (nicień) – Guzak 
amerykański 

• Meloidogyne fallax (nicień) – Guzak holenderski 

• Ditylenchus destructor (nicień) - 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 zagwarantować 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 ) 

 

 



Postęp techniczny 
Stare maszyny wymieniane są przez producentów na  nowej 

generacji o wyższej wydajności i precyzyjności działania 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Kierunki modernizacji maszyn i 
technologii uprawy ziemniaka 

• Rozsiewacze nawozów z aplikacją GPS dla precyzyjnego 
nawożenia  pola zgodnego z jego zasobnością 

• Sadzarki  zagregatowane z rzędowymi siewnikami 
nawozów i zaprawiarkami bulw 

• Wielorzędowe profilatory dla nadania trapezowego 
kształtu redlin  stosowane do ostatniego obredlania 

• Deszczownie z działkiem wodnym lub belką 
rozlewającą – (nawadnianie kropelkowe) 

• Redlinowe głębosze dla eliminacji zastoisk wodnych 
• Stosowanie ścieżek technologicznych w prowadzeniu 

ochrony roślin ciężkim sprzętem  
• Wysokiej wydajności wielorzędowe kombajny do 

zbioru plonu 



Musimy inwestować w nowoczesne przechowalnictwo 
ziemniaka 



Stan i potrzeby przechowalnictwa 
ziemniaka 

• Krajowe zbiory ziemniaka wynosić będą około 8 mln ton rocznie. 

• Pojemność wszystkich miejsc składowania i przechowywania 
ziemniaków powinna wynosić około 50-60% całkowitych zbiorów. 

• Całkowita pojemność bazy przechowalniczej powinna wynosić około  4 
mln ton.  

• Nowoczesne przechowalnie z aktywną wentylacją powinny mieć 
pojemność około 2,5 - 3 mln ton 

• Aktualnie w kraju  jest około 1mln ton pojemności składowej w 
różnego rodzaju przechowalniach ziemniaka (ok. 30% potrzeb) 

• Nowoczesne obiekty powinny służyć szczególnie do przechowywania 
ziemniaków jadalnych, kwalifikowanych sadzeniaków oraz dla 
zabezpieczenia surowca dla przetwórstwa spożywczego 



Zebrany plon bulw stanowi tylko surowiec dla plonu 
handlowego 











Udział plonu handlowego w plonie ogólnym [%] w 

różnych systemach uprawy ziemniaków 

Lata 

Systemy uprawy ziemniaków 

konwencjonalne certyfikowane 

intensywny ekstensywny integrowany ekologiczny 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

78,0 
82,8 
79,1 
83,3 
71,5 
87,5 
78,6 
69,8 

62,0 
57,8 
67,8 
54,5 
68,2 
65,1 
55,3 
60,3 

79,5 
81,7 
75,3 
79,9 
76,0 
73,1 
64,5 
73,2 

82,4 
75,6 
82,1 
70,0 
83,5 
68,9 
61,3 
65,9 

Średnio 76,3 59,6 69,7 69,6 







Rynek ziemniaka 



Zasadnicze problemy polskiej branży 
ziemniaczanej - rynek 

• Ograniczone krajowe moce przerobowe przetwórstwa 
spożywczego i skrobiowego ziemniaka limitują skalę uprawy, 

• Występujące problemy w zachowaniu bezpieczeństwa 
fitosanitarnego paraliżują  obrót międzynarodowy (eksport) 
polskimi ziemniakami,  

• Spadek spożycia  ziemniaków jadalnych w świeżym stanie wśród 
krajowych konsumentów (szczególnie młodszego pokolenia), 

• Pakowanie jednostkowe i sprzedaż w sieciach sklepowych  nie 
przewidują w ofercie ziemniaków młodych (wczesnych), 

• Odmiany polskiej hodowli, wartościowe w zrównoważonym 
rolnictwie, wypierane są z ofert rynku ziemniaka jadalnego i 
przetwórstwa spożywczego,  

• Niski wskaźnik zawierania umów kontraktacyjnych  producentów 
z odbiorcami (handlowcami),  

• Przewaga konkurencyjna skali podmiotu odbioru (handlowca, 
przetwórcy) nad dostawcą surowca (rolnikiem). 
 



Polacy lubią potrawy z udziałem 
ziemniaków i niech tak pozostanie 



Lata badań 

Gospodarstwa domowe 

ogółem 
rodzin 

pracowni- 

czych 

rodzin 
rolni- 

czych 

pracujący 

na własny 

rachunek 

emerytów     

i rencistów 

2000 7,82 6,35 9,65 5,94 10,03 
2010 4,83 4,22 7,09 3,68 6,19 
2014 3,92 3,37 5,60 2,79 5,25 
2015 

2016 

3,69 

3,48 

3,17 

3,02 

5,28 

5,24 

2,62 

2,55 

4,96 

4,54 

2017 2,84 2,49 4,21 2,22 3,61 

Przeciętne miesięczne spożycie ziemniaków  

w gospodarstwach domowych  w kg na 1 osobę/m-c  

(według badań budżetów rodzinnych rodaków)  

Statystyczny Polak spożywa rocznie ogółem jeszcze 96 kg ziemniaków  
z czego 20,8 kg w formie przetworów 



Jak powstrzymać dalszy spadek spożycia 
ziemniaków? 

• Więcej w ofercie rynkowej ziemniaków jadalnych powinno być  
towaru obieranego, a nawet wstępnie podgotowanego, 

• Przemysł przetwórstwa spożywczego różnej skali powinien 
oferować wstępnie przygotowane lub gotowe potrawy 
ziemniaczane  (kluski, pyzy, kartacze, placki, babki, itp.) ale nie 
gorszej jakości niż oryginalne produkty tradycyjne, 

• Promowanie wiedzy o wartościach odżywczych ziemniaka, o  
tradycyjnych i współczesnych potrawach ziemniaczanych, 

• Uatrakcyjnienie (merytoryczne) oferty handlowej sprzedawanych 
ziemniaków  w sklepach i na targowiskach, 

• Młode ziemniaki muszą być towarem sezonowym wczesnego 
zbioru, a nie  pochodzącymi z importu o wydłużonej trwałości, 

• Gastronomia nie powinna się bać ziemniaka pieczonego 
• Ziemniak jako warzywo powinien być tańszym produktem 

żywnościowym w relacji do kasz, makaronów i ryżu. 
 
 





Kierunki rozwoju przetwórstwa spożywczego 
ziemniaka 

• Polskie rolnictwo na tle rolnictwa europejskiego posiada  olbrzymi potencjał 
produkcji surowca ziemniaczanego na cele spożywcze przy  konkurencyjnych 
kosztach i cenach, 

• Położenie geograficzne Polski w centrum Europy jest wartością dodaną w 
obrotach międzynarodowych produktami spożywczymi z ziemniaka, 

• Skala produkcji przetworów  ziemniaczanych w Polsce mogłaby się zwiększyć 
ponad 2-krotnie w stosunku do obecnego poziomu pod warunkiem podjęcia przez 
zakłady przetwórcze wieloletniej współpracy partnerskiej z rolnikami – 
dostawcami surowca, 

• Poszerzenie spektrum palety ziemniaczanych produktów spożywczych wydaje się 
celowym działaniem z jakim powinny się zmierzyć zakłady przetwórcze 
(obieranie, produkty do mikrofali, miazga ziemniaczana, itp.). 

• Nowe inwestycje w kraju w przetwórstwo spożywcze ziemniaka powinno  
dotyczyć regionów o największych nadwyżkach podaży nad popytem  

(mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, świętokrzyskie). 

 



Miejsca  sprzedaży ziemniaków 

• Rolniczy handel detaliczny (RHD) – wprost z gospodarstwa, 
targowiska miejskie i wiejskie 

• Handel pośredniczący hurtowy objazdowy 
• Rynki hurtowe 
• Centra przechowalniczo-obróbcze (konfekcjonowania) ziemniaka 

jadalnego – na podstawie zawartych umów handlowych 
• Zakłady przetwórstwa spożywczego ziemniaka – na postawie zawartych 

umów handlowych 
• Zakłady przemysłu skrobiowego – na podstawie zawartych umów 

handlowych 
• Gorzelnie rolnicze – na podstawie zawartych umów handlowych 
• Firmy nasienne – na podstawie zawartych umów handlowych 
• Sieci handlowe  - na podstawie zawartych umów handlowych 
• Zaopatrzenie sklepów sprzedaży detalicznej 
• Gastronomia i zakłady zbiorowego żywienia 
• Firmy eksportowe 
• Inne podmioty wykorzystania i zagospodarowania  zbiorów ziemniaka 

 



Miejsca zakupu Polaków artykułów 
spożywczych  (w tym ziemniaków) 

 
Wiek 

badanych 

Preferencje miejsca zakupu 

Hiper, 
supermarket 

Sklep 
osiedlowy 

Dyskont Hurtownia Targowisko 

16-20 23,5 8,8 29,4 5,9 2,9 

21-30 42,9 22,7 42,0 8,4 18,5 

31-40 51,2 32,1 47,6 2,4 21,4 

41-50 26,1 52,2 60,9 13,0 34,8 

51-60 28,2 64,1 51,3 7,7 53,8 

Pow. 60 lat 14,7 70,6 29,4 2,9 64,7 



Co decyduje o zakupie  towaru  (ziemniaków) 
przez konsumenta w sklepie? 

• Cena (dnia, promocyjna) 

• Jakość bulw (wygląd bulw, występujące wady, defekty) 

• Informacja o produkcie (kolor miąższu, typ kulinarny, 
przeznaczenie, wartość odżywcza, odmiana, producent, itp.) 

• Kraj pochodzenia  (Polska, inne kraje)  

• Rodzaj i wielkość opakowania (luz, siatka, folia, papier, 
0,5-15kg) 

• System produkcji (certyfikacja – eko, IP, Global GAP, 
specyficzne metody uprawy, region, itp.)  

• Ekspozycja  towaru (miejsce na stoisku, atrakcyjność 
opakowania) 



Motywacje do  realizacji zakupów na 
targowiskach 

• Świeże produkty  - 68% 

• Niższe ceny – 55% 

• Bezpośredni kontakt ze sprzedawcą 
(producentem) – 38% 

• Możliwość targowania cen ze sprzedającym – 
37% 

• Większa dostępność polskich towarów – 32% 

• W celach towarzyskich – 19% 



Czym powinno odznaczać się nowoczesne opakowanie 
do ziemniaków jadalnych? 

• Stanowić typoszereg  o zróżnicowanej pojemności 
• Powinno być biodegradowalne (ekologiczne) 

• Umożliwiać oddychanie bulw (perforacja) 

• Chronić maksymalnie towar przed światłem powodującym 
zielenienie bulw (jedna strona) 

• Eksponować wygląd zapakowanych bulw (okienko) 

• Być odporne na mechaniczne uszkodzenie 
• Zawierać najistotniejsze informacje o produkcie  

odpowiednio wyeksponowane (typ kulinarny, kolor miąższu, 
odmiana, masa, itp.) 

• Wskazane  by na opakowaniu umieszczony był kod QR do 
skanowania smartfonem celem uzyskania pogłębionej 
informacji o walorach produktu 



Polskie przetwórstwo spożywcze ziemniaka z pełną 
ofertą eksportową są największą szansą branży 



Po latach kryzysowych przemysł skrobiowy odradza się na 
nowo, a gorzelnie czeka rewolucja  

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 

Produkcja spirytusu 1000 w 

mln l 
369 333 357 383 380 

w tym: spirytusu 

ziemniaczanego 1000 w mln l 
3,5 4,6 4,6 4,5 4,6 

Udział spirytusu 

ziemniaczanego w produkcji 

spirytusu w % 

0,9 1,4 1,3 1,2 1,2 

Przerób ziemniaków w tys. ton 36 47 52 44 50 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 

Skrobia 

ziemniaczana 
112,3 140,6 138,3 194,8 190,0 



Przemysł ziemniaczany najcięższe czasy ma za 
sobą 

• Polscy rolnicy - producenci ziemniaka wyprodukują każdą ilość 
surowca dla potrzeb przemysłu skrobiowego jeśli będą 
utrzymane dopłaty powierzchniowe, a cena i ekwiwalent za 
dostarczony towar przewyższy koszty produkcji, 

• Należy rozważyć  wydłużanie czasu kampanii przerobowych z 
wprowadzeniem pokrycia kosztów składowania i 
krótkotrwałego przechowywania surowca,  

• Przed przemysłem skrobiowym jest podjęcie produkcji 
modyfikatów skrobiowych (po co je importować?) 

• W przemyśle wyrobów alkoholowych doceniona została 
wartość luksusowego spirytusu ziemniaczanego co otwiera 
olbrzymie możliwości przed gorzelniami (niestety w dużej 
części już zlikwidowane). Świadczy o tym obecna oferta napoi 
alkoholowych produkowanych na bazie lususowego spirytusu 
ziemniaczanego.  



Zwiększyć eksport i zmniejszyć import ziemniaków - to 
powinno być strategicznym celem polskich handlowców  

„Cudze chwalicie swego nie 
znacie sami nie wiecie co 
posiadacie” 

 „Każdy pragnie żywić się z rodzinnego pola” 



Ile eksportujemy, ile importujemy (2016/17) 
(tys. ton) 

Specyfikacja Eksport Import 

Ziemniaki świeże ogółem 37,1 103,6 

w tym:  sadzeniaki 
               ziem. wczesne  
               jadalne 

2,5 
1,7 

32,9 

14,9 
35,6 
53,1 

Przetwory ziemniaczane 
 - skrobia i pr. skrobiowe 
 - frytki 
 - chipsy 
 - susze 
 - inne 

510,0 
260,5 
183,3 
42,7 
21,3 
2,0 

585,4 
466,0 
88,7 
10,0 
19,1 
1,6 

Wartość  w mln EUR 373,6 336,9 



Eksport i import ziemniaków ogółem  w 

wybranych krajach UE (tys. ton) -dane Eurostat 

Kraj 

Eksport Import 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

Francja     1 955       1 853       1 860    383    418    455   

Niemcy     1 708       1 718       1 891    532    575    556   

Holandia     1 623       1 697       1 606    1 449    1 440    1 495   

Belgia       952       1 005        946    1 592    1 908    2 100   

Wielka Bryt.       268        264        262    192    185    195   

Hiszpania   249        288        290    670    700    767   

Polska 23 18 37 134 172 104 

Eksport polskich ziemniaków jest marginalny – dlaczego to trwa tak długo? 

  



Jak zwiększyć  eksport ziemniaków?  

• Dążyć do ustabilizowania  eksportu poprzez organizację 
wyspecjalizowanych rejonów  lub grupy producentów oraz 
zapewnić trwałą współpracę z potencjalnymi odbiorcami 
(kraje południa i północy Europy, kraje arabskie bliskiego 
wschodu), 

• Dysponować regionami  lub miejscami produkcji wolnymi 
od organizmów kwarantannowych ziemniaka, 

• Certyfikacja produkcji (IP)  po nowelizacji ustawy o 
ochronie roślin (8 maja 2018) służyć będzie bardziej celom 
eksportowym naszych produktów roślinnych  (większa 
uznaniowość międzynarodowa dla IP, uproszczenia we 
wpisie do rejestru podmiotów), 

• Oferta eksportowa musi spełniać standardy jakości kraju 
docelowego, musi być terminowa i bezpieczna pod 
względem fitosanitarnym 
 



Jak zredukować import ziemniaka? 

• Import ziemniaka z cieplejszych  stref  klimatycznych do 
naszego kraju najczęściej nie spełnia  kryteriów ziemniaka 
wczesnego (młodego) – nowelizacja rozporządzenia o jakości 
handlowej ziemniaków, 

• Przywrócić pozytywne znaczenia  pojęcia „nowalijka” coś na co się 
czeka  miesiącami (czy to  na globalnym rynku możliwe ?) 

• Wprowadzić powszechność oznakowania kraju 
pochodzenia  ziemniaków sprzedawanych w detalu, 

• Zainwestować w nowoczesne przechowalnictwo 
ziemniaka, gdzie możliwe jest ograniczenie kiełkowania 
bulw i tym samym utrzymanie wysokiej jakości handlowej 
towaru do nowych zbiorów 

• Wnikliwiej prowadzić kontrolę fitosanitarną partii 
ziemniaków przywożonych do naszego kraju (szczególnie 
sadzeniaków ale i ziemniaków jadalnych ) 
 



Ceny, koszty produkcji, 
relacje 



Opłacalność uprawy ziemniaka przy różnych kierunkach 
jego użytkowania 

Wyszczególnienie 

Kierunek użytkowania zbiorów 

jadalne na wczesny 
zbiór 

skrobiowe przetwórstwo 
spożywcze 

nasiennictwo 

Bezpośrednie koszty 
uprawy – zł/ha 9113 8478 8543 11370 16780 

Szacunkowy plon -  /ha 
- całkowity 
-- handlowy 
-  uboczny 
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Wartość zbiorów – zł/ha 
Dopłaty obszar., inne 
Koszt  prod. 1 tony (zł) 

14000 
1000 
364 

16750 
1000 
424 

12000 
2700 
214 

20050 
1000 
300 

26000 
1000 
840 

Nadwyżka  – zł/ha +4887 +8272 +3457 +8680 +9220 

W kalkulacji przyjęto poziom cen: 
-  plon handlowy ziemniaka jadalnego i dla przetwórstwa spożywczego – 500 zł/t 
-  plon handlowy ziemniaków „młodych” – 800 zł/t 
-  plon handlowy ziemniaków skrobiowych  - 300 zł/t 
-  plon handlowy sadzeniaków kwalifikowanych – 1300 zł/t 
-  plon uboczny – 150 zł/t 



Relacje cen sadzeniaków ziemniaka (%) do cen ziemniaka 

towarowego w różnych kierunkach użytkowania  

Kierunek produkcji Lata badań Średnio w 

latach 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Jadalne wczesne 

Jadalne – hurt z gospod. 

Jadalne - rynek hurtowy 

Jadalne - targowisko 

Ziemniaki skrobiowe 

0,75 

2,32 

1,85 

1,43 

6,18 

0,98 

5,27 

2,94 

2,21 

4,14 

1,34 

2,78 

2,41 

2,00 

5,65 

1,29 

4,82 

2,03 

1,87 

5,62 

1,09 

3,80 

2,31 

1,88 

5,40 



Wartość zbiorów oraz koszty uprawy wybranych gatunków roślin 

rolniczych (poziom cen 2016/17) wg IHAR – PIB w Jadwisinie 

Wyszczególnienie Ziemniak 
Kukurydz

a 
Burak Żyto Pszenica Rzepak 

Plon (dt/ha) 400 85 650 50 70 35 

Cena zbytu (zł/dt) 35 70 16 65 72 160 

Wartość produkcji (zł/ha) 14000 5950 10400 3250 5040 5600 

Koszty bezpośrednie (zł/ha) 4834 2138 2650 1600 2451 2600 

Koszty pośrednie (zł/ha) 4837 2570 4140 1440 1712 2348 

Ogółem koszty (zł/ha) 9671 4708 6790 3140 4163 4848 

Dochód rolniczy(zł/ha) +4329 +1242 +3610 +210 +877 +752 

Koszt jednostkowy produkcji 

(zł/dt) 
24,1 55,4 10,4 62,8 59,5 141,4 



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 

2017/18 

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

350 
300 

335 
370 
360 
767 
900 
394 
681 
643 

1074 
400 
587 

1000 
450 
900 

829 
540 

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

900 
880 

600 
650 
620 

1200 
1300 

800 
800 
880 
950 
650 
750 

1400 
700 

1150 

950 
900 

   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 
800-6000 

Średnio  330 584 703            839 800-2660 
Zmiana[%] 100 175,4 211,1 252,0 240,2-799 

Zróżnicowanie cen za ziemniaki jadalne w zależności od miejsca ich sprzedaży 
w Polsce w latach 2002–2017 zł/t) 



Czy można wpływać na wysokość marż 
handlowych? 

• Propozycje do dyskusji: 
 Producent określa wysokość  ceny detalicznej i udziela 

rabatu (%) handlowcowi,  
 Progresja podatkowa w zależności od wysokości marży 

handlowej (wyższa marża = wyższy podatek 
 Grupa marketingowa producentów ma większą siłę 

negocjowania ceny z handlowcami 
 Handlowcy musza mieć świadomość, że wysoka cena za 

ziemniaki to mniejsze obroty  w handlu i substytucja 
produktowa 

 Promocja wśród konsumentów robienia zakupów na 
targowiskach miejskich, gdzie przeważa handel 
bezpośredni 



Uregulowania prawne dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach 

między rolnikami i  przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności – założenia 

do projektów ustaw i dyrektyw 

• Termin płatności przez nabywcę dla dostawcy produktu rolniczego nie może być 
dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty dostawy lub wystawienia faktury 

• Nabywca nie może anulować umowy na dostawę surowców rolniczych przez 
producentów łatwo psujących się  towarów w krótkim czasie 

• Nabywca nie może jednostronnie i z mocą wsteczną zmieniać warunków umowy 
w sprawie dostaw dotyczące częstotliwości, terminu lub wielkości dostaw, 
standardów jakości lub cen produktów spożywczych  

• Dostawca nie może płacić za marnotrawstwo produktów spożywczych, do którego 
dochodzi w siedzibie nabywcy i które nie jest spowodowane zaniedbaniem ani 
winą dostawcy. 

• Nabywca nie może zwrócić niesprzedanych produktów spożywczych dostawcy 

• Nabywca nie może pobierać opłat od dostawcy z tytułu przechowywania, 
prezentowania lub wystawiania na sprzedaż produktów spożywczych dostawcy 

• Dostawca nie może płacić za promocję produktów spożywczych sprzedawanych 
przez nabywcę 

• Dostawca nie może płacić za obrót produktami spożywczymi przez nabywcę 



Podsumowanie 

• Polska może pozostać nadal europejskim liderem  w 
produkcji ziemniaka jeśli:  

 spożycie  wśród młodszego pokolenia będzie wysokie 
(pojawi się oferta obieranych ziemniaków lub gastronomia stworzy potrawy bez 
obierania), 

 przemysł  spożywczy  na trwale zainwestuje w swój 
rozwój w naszym kraju (obecnie to dominacja kapitału zagranicznego), 

 przemysł skrobiowy wygra konkurencję z 
importowanymi modyfikatami skrobiowymi, 

 polski rolnik będzie produkował  dobre  (certyfikowane ) 
ziemniaki i zainwestuje  w przechowalnictwo, 

 po uwolnieniu naszego kraju z organizmów 
kwarantannowych uruchomimy  trwały eksport 
ziemniaków na wielu rynkach  (Europy i Azji). 



Nie ma problemu 
ze sprzedażą gdy: 

popyt = podaż 



Dla kogo jest najlepsza perspektywa w 
uprawie ziemniaka? 

• Zawierający trwałe umowy  na dostawy surowca 
(krochmalnie, przetwórstwo spożywcze różnej formy i skali) 

• Trwale współpracujący z hurtowniami ziemniaka 
jadalnego, gastronomią, itp.. (dużej, średniej i małej wielkości) 

• Producenci kwalifikowanych sadzeniaków (wysokiej jakości  
oraz poszukiwanych na rynku odmian) 

• Producenci o większej  skali uprawy (od 5 ha wzwyż) 

• Producenci oferujący wysokiej jakości towar w ciągu 
całego roku (posiadający nowoczesne przechowalnie z aktywną 
wentylacją) 

• Producenci  ekologiczni ziemniaka (po utworzeniu regionalnych lub 
ogólnokrajowej platformy sprzedażowej) 

• Posiadający miejsca produkcji wolne od organizmów 
kwarantannowych (potwierdzone przez WIORIN) jako potencjalne 
zaplecze eksportu 



Dziękuję za uwagę! 

 

Wojciech Nowacki 
 

 w.nowacki@ihar.edu.pl 


