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Aktualny stan polskiej branży ziemniaczanej 

• Po okresie spadkowym następuje stabilizacja powierzchni uprawy ziemniaka 

• Polaryzacja uprawy ziemniaka w kraju: sfera socjalna i  profesjonalna 

• Spadek spożycia ziemniaków: nowy styl odżywiania się Polaków 

• Zanik eksportu polskiego ziemniaka z uwagi na częste wykrywanie w kraju 

bakterii Clavibakter michiganensis spp. sepedonicus 

• Deficyt pojemności nowoczesnego przechowalnictwa powoduje wiosenny 

zbędny import do Polski ziemniaka jadalnego „wczesnego” lub pochodzącego z 

chłodni zaprawionego przeciw kiełkowaniu na zaopatrzenie sieci sklepowych   

• Wartość dodaną w produkcji ziemniaka jadalnego przechwytuje często handel 

detaliczny (wskaźnik wzrostu ceny detalicznej  do ceny u rolnika:1:6) 

• Pozytywny wpływ dopłat obszarowych do produkcji ziemniaków skrobiowych     

na stymulowanie rozwoju krochmalnictwa 

• Niski stopień korzystania z kwalifikowanego materiału sadzeniakowego. Niska 

skala nasiennictwa ale bogata oferta odmian szczególnie z katalogu CCA 



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 



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? 

  



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 



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 
2018 

337 
277 
300 
312 
330 
300 

504 
475 
410 
378 
354 
320 

2023* ok. 250 ok. 200 

Dane GUS i prognoza autora 



Struktura liczebności gospodarstw i struktura 

powierzchni krajowej uprawy ziemniaka w 2017 roku 

 

Grupy obszarowe pow. 

uprawy ziemniaka 

Liczba gospodarstw 

uprawiających 

ziemniaki 

Powierzchnia uprawy 

ziemniaka ogółem (ha) 

tys. szt. % tys. ha % 

Ogółem 354,0 100 330,0 100 

do 1ha 300,0 85 90,0 27 

powyżej 1ha 54,0 15 240,0 73 



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 



Stosowane systemy produkcji ziemniaka w Polsce 

w 2017 roku 

Systemy gospodarowania 

  

Liczba 

gospodarstw 

(tys.) 

Średnia wielkość 

plantacji 

w gospodarstwie 

(ha) 

Powierzchnia 

uprawy 

ziemniaka 

(tys. ha) 

Niskonakładowy  

Ekologiczny  

Zrównoważony 

Konwencjonalny (int.) 

296,0 

4,0 

45,0 

9,0 

0,31 

0,55 

2,45 

13,20 

90,0 

2,2 

110,3 

118,6 

Ogółem  354,0 0,90 321,3 

Dane szacunkowe autora 



Statutowe działania SPZ 

1. reprezentowanie interesów producentów, przetwórców i 
dystrybutorów ziemniaka oraz doradztwo organom państwowym i 
samorządowym Polski  w stanowieniu prawa 

2. inicjowanie programów służących rozwojowi branży ziemniaczanej  

3. wspieranie podmiotów gospodarczych działających w branży służące 
modernizacji oraz zwiększaniu potencjału produkcyjnego i 
przetwórczego, 

4. pełnienie funkcji mediacyjnych pomiędzy poszczególnymi sektorami w 
branży ziemniaczanej, 

5. wspieranie działalności oraz korzystanie z osiągnięć jednostek 
naukowo-badawczych i doradczych służących wszystkim sektorom 
branży ziemniaczanej, 

6. monitorowanie rentowności i upowszechnianie informacji rynkowych 
branży, 

7. upowszechnianie informacji z zakresu nowoczesnej technologii 
uprawy, przechowalnictwa, odmianoznawstwa i marketingu ziemniaka, 

8. inicjowanie działań mających na celu podnoszenie jakości polskiego 
ziemniaka poprzez ustanawianie znaków towarowych i handlowych dla 
produktów markowych, 

9. promocję osiągnięć polskiej branży ziemniaczanej w kraju i za granicą, 

 



Strategia Zarządu SPZ V Kadencji  
2019-2022 

• SPZ ma źródłem dostępnej wiedzy o funkcjonowaniu branży w 
kraju i za granicą i o działających w niej podmiotach 
gospodarczych (konieczny nowy wizerunek strony www.) 

• Szersze nawiązanie współpracy z przemysłem przetwórczym , 
skrobiowym, handlem wielkopowierzchniowym i gastronomią 

• Profesjonalizm produkcji ziemniaka  oraz wysoka jakość 
oferowanych zbiorów 

• Eliminowanie nieuczciwego importu ziemniaka do naszego kraju 
• Wspieranie eksportu polskiego ziemniaka  w różnej postaci i na 

różnych kierunkach 
• Promocja spożycia ziemniaka w wersji tradycyjnej i nowoczesnej 
• Sprawiedliwa dystrybucja wartości dodanej powstającej w branży 

w łańcuchu od pola do stołu 
• Promocja spożycia  ziemniaka  w różnych grupach wiekowych 

konsumentów z poszanowaniem polskich tradycji kulinarnych 
 



Co oznacza profesjonalizm i jakie 
działania powinny być preferowane? 

• Aby zachować bezpieczeństwo fitosanitarne branży 
konieczne jest  korzystanie z kwalifikowanego materiału 
sadzeniakowego i korzystanie z postępu biologicznego  

•  Aby dysponować wodą do nawadniania  trzeba ją 
retencjonować  (jak stworzyć krajowy program małej 
retencji) 

• Integrowana ochrona roślin podstawą produkcji ziemniaka 
jako zdrowej żywności i dbałości o ochronę środowiska 
przyrodniczego 

• Aby utrzymać wysoką jakość  ziemniaki całym rokiem 
musimy  dysponować  nowoczesnym przechowalnictwem 

• Aby być konkurencyjnym na rynku trzeba dysponować 
najwyższej jakości towarem i umieć redukować koszty 
produkcji  (mechanizacja produkcji i przechowalnictwa) 

• Doskonalenie skali produkcji na poziomie gospodarstwa 



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 



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  





Stan i potrzeby przechowalnictwa 
ziemniaka 

• Krajowe zbiory ziemniaka wynoszą aktualnie około 8-9 mln ton 
rocznie. 

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

• Całkowita pojemność bazy przechowalniczej powinna wynosić około 
4,5 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 



Struktura przechowalni 

Przyjęcie 

 

Ekspedycja 

Pomieszczenia 

składowe 

 

Obróbka 

 

 strefa przyjęcia i ekspedycji 

 pomieszczenia obróbki  

  pomieszczenia składowe 

(utrzymanie mikroklimatu) 



Optymalizacja i 
innowacyjność w 

zakładaniu plantacji 
ziemniaka 



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 



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) 

 

 

 

 

 

 
 



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 



Wykorzystanie postępu 
hodowlanego 



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 

 Odmiany zaakceptowane przez odbiorców na rynku 

 Odmiany o najlepszych parametrach technologicznych  

i (lub) najładniejszym wyglądzie bulw 

 Odmiany o największej odporności na choroby i szkodniki  

wg grup wczesności i kierunki użytkowania: 

 -  organizmy kwarantannowe (mątwiki, rak ziemniaka) 

 -  choroby grzybowe w tym szczególnie 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 2018 roku (dane 

COBORU i własne autora) 

Firma hodowlana 
 

Liczba 
odmian 

KR 

Liczba 
odmian 

CCA 

Ogółem % udział 

HZ Zamarte  
PMHZ Strzekęcino 

29  
27  

- 
- 

29 
27 

12,3 
11,5 

HZPC  
Agrico  
C. Meijer BV. 
KWS  

9 
10 
3 
2 

21 
16 
5 
9 

30 
26 
8 

11 

12,8 
11,1 
3,4 
4,7 

Europlant 
Norika 
Solana  

9 
1 
1 

27 
27 
31 

36 
27 
32 

15,3 
11,5 
13,6 

inne 2 7 9 3,8 

Ogółem  w kraju 92 143 235 100 



Struktura udziałowa odmian w polskim nasiennictwie 

ziemniaka w latach 2014-2018 (kwalifikacja polowa PIORIN) 

Specyfikacja 2015 2016 2017 2018 

Ogółem odmian ziemniaka w 

nasiennictwie 
w tym: 
- polskich odmian z KR 
- zagranicznych odmian z KR 
- zagranicznych odmian z      

katalogu CCA (UE) 

214 
  
  

59 
50 
105 

208 
  
  

55 
28 
125 

204 
  
  

50 
24 
130 

190 
  
  

50 
19 
121 

Źródło: dane PIORIN i obliczenia własne 



Struktura udziałowa odmian ziemniaka w powierzchni 

nasiennej ziemniaka w Polsce w latach 2014-2018 (po kwalifikacji 

polowej PIORIN) 

Specyfikacja 2014 2015 2016 2017 2018 

Ogółem powierzchnia  

nasienna ziemniaka (ha) 
w tym: 
- polskich odmian z KR  

-               jadalnych 

-               skrobiowych 
- zagranicz. odmian z KR 
- zagranicznych odmian z 

katalogu CCA (UE) 

5243 
  
  

1627 

 

 

1846 
1770 

5662 
  
  

1665 

 

 

2207 
1810 

5877 
  
  

1676 

 

 

2171 
2029 

5961 
  
  

1542 

 

 

2059 
2360 

6119 
  
  

1400 

620 

780 

2201 
2518 



Zmianowanie a uprawa 
ziemniaka 



Ziemniak w zmianowaniu 

 optymalne stanowisko 

 głęboka miąższość warstwy ornej > 25 cm 
 duża zawartość próchnicy > 2% 
 pH (5,5 – 6,5) 
 wysoka zawartość podstawowych składników pokarmowych (P, K i Mg) 
 pole odchwaszczone z uciążliwych chwastów rozłogowych 
 pole odkamienione 

 właściwy układ stosunków wodno-powietrznych  
 Wskazane przedplony 

 rośliny strączkowe, bobowate, mieszanki  bobowatych z trawami 
 zboża + międzyplony roślin strączkowych lub innych roślin (gorczyca) 
 zboża 

 Niepolecane przedplony 

     wieloletnie ugory i pastwiska, łubin, warzywa szczególnie z rodziny psiankowatych 
(pomidor) 

 co najmniej 4-letnia rotacja w zmianowaniu 

 uprawa na nawozach naturalnych  (międzyplony) lub nawozach 

organicznych (rolniczych) 

 po zbiorze przedplonu stosowanie rośliny wychwytującej 

(okrywowej)  



Zagrożenia i rozwiązania dla stosowania 
zmianowania z udziałem ziemniaka 

• Polaryzacja produkcji ziemniaka w kraju na 2 
bieguny:  

a.) profesjonalna specjalizacja o wysokiej 
koncentracji uprawy (propozycja: wymiana pól 
pomiędzy rolnikami specjalizującymi się w uprawie 
różnych gatunków roślin). 

b.) socjalna niskonakładowa mało- lub średnio 
obszarowa (propozycja: produkcja ekologiczna, 
produkcja targowiskowa). 



O nawożeniu plantacji 
ziemniaka 



Zasobność krajowych gleb i nawożenie 

Kwasowość  
pH 

b. kwaśne 
pH  4,5 

kwaśne 
4,6-5,5 

l. kwaśne 
5,6-6,5 

obojętne 
6,6-7,2 

zasadowe 
pow. 7,2 

% udział  17 29 31 15 8 

Wapnowanie konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne 

% udział  23 16 17 16 28 

Zasobność K b. niska niska średnia wysoka b. wysoka 

% udział  16 27 31 13 13 

Zużycie 
nawozów 

NPK N P2O5 K2O CaO 

Dawka (kg) 129,6 75,3 25,5 28,8 35,0 



Specyfika wymagań określająca nawożenie ziemniaka 

• Płytkie zaleganie systemu korzeniowego  

     (głównie w warstwie do 40 cm) 

• Uprawa w szerokich rzędach  

    (duża podatność na zachwaszczenie) 

• Mechaniczna pielęgnacja międzyrzędzi  

     (wzmożona mineralizacja i zubażanie gleby w próchnicę) 

• Wysoka masa towarowa plonu (do 40 – 60 t/ha) 

• Wysokie wymagania pokarmowe  

     (na 1 t bulw ok. 5 kg azotu, 1,0 kg fosforu, 7 kg potasu) 

• Duże wymagania wodne (300 – 450 mm) 



Źródła substancji organicznej 

Substancja organiczna Masa na 1 ha Zalecenia 

Obornik 30 t Stosować dobrze przefermentowany 
wcześnie wiosną lub w okresie 
jesiennym 

Gnojowica 45 m3 Stosować wcześnie wiosną pod 
ziemniaki przemysłowe 

Gnojówka 20 m3 Stosować wiosną i natychmiast 
wymieszać z glebą 

Pomiot kurzy 5 t Stosować w okresie jesiennym lub 
wiosennym 

Kompost 40 t Stosować jak wyżej 

Słoma 5 t Rozdrobnić, wysiać 0,8-1,0 kg N/100 kg 
słomy i przyorać bezpośrednio po 
żniwach 

Międzyplony 30 t Przyorać jesienią 

Słoma+Międzyplony 5 t + 30 t Stosować jak wyżej 



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 



Możliwość obniżenia poziomu nawożenia mineralnego  

w IP i IOR ziemniaka 

Potrzeby pokarmowe  

ziemniaka 

Możliwości redukcji zużycia nawozów mineralnych  

w uprawie ziemniaka 

Do 

wyprodukowania  

1 tony bulw 

ziemniaka potrzeba 

ok. : 

- 5 kg N  
- 1,5 kg P2O5 
- 7 kg K2O 
- 2 kg CaO 
- 0,5 kg MgO 
- mikroelementy 

 stosowanie dobrze rozłożonych nawozów  rolniczych (obornik, 
kompost, gnojowica, gnojówka) 

 uprawa w płodozmianach roślin międzyplonowych, a szczególnie  
bobowatych  na przyoranie 

 przyorywanie słomy jako źródła substancji organicznej 
 utrzymywanie optymalnego pH gleby (5-6) 
 stosowanie preparatów aktywujących życie biologiczne gleby 
 umiejętne stosowanie systemów nawadniających (niskie 

jednorazowe dawki) 
 dostosowanie poziomu  nawożenia mineralnego do: 
      a) aktualnej zasobności gleby,  b) indywidualnych wymagań  

odmiany, 
      c) terminu zbioru bulw, d) kierunku użytkowania plonu 
 stosowanie dolistnego dokarmiania w oparciu o stan odżywienia 

roślin  
 w miarę możliwości stosowanie fertygacji  (nawadnianie + 

odżywianie) 



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)  

 



Wymagania nawozowe (N) odmian ziemniaka 
Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian  2016 

Wymagania 
nawozowe 
odmian (N) 

Odmiany 

małe 

(ok. 100 kg 
N/ha) 

Carrera, Ignacy, Impala, Viviana, Bila, Ewelina, Latona, 
Miłek, Oman, Owacja, Riviera, Rosalind, Asterix, Ditta, 
Malaga, Marlen, Roxana, Satina, Stasia, Fianna, Jelly. 

Boryna, Glada, Harpun, Jubilat, Kaszub, Pasat, Rumpel, 
Ikar, Gandawa, Jasia, Kuras, Pokusa, Rudawa. 

średnie 

(ok. 120 kg 
N/ha) 

Altesse, Arielle, Aruba, Augusta, Denar, Ingrid, Justa, 
Krasa,  Bellarossa, Fresco, Gracja, Lady Claire, Michalina, 
Viviana, Vineta, Gawin, Gustaw, Almera, Ametyst, Bryza, 
Etiuda, Finezja, Jurata, Jurek, Tajfun, Victoria, Bryza, 
Syrena. 

Kuba, Bzura, Hinga, Inwestor, Skawa, Zuzanna. 

duże 

(ok. 140 kg 
N/ha) 

Berber, Cyprian, Irys, Lord, Etola, Gwiazda, Oman, Cekin, 
Irga, Oberon, Sagitta, Sante.  

Cedron, Pasja Pomorska 



TECHNOLOGIA SADZENIA 

 Wprowadzić 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 gęstość sadzenia i architektura łanu 
uzależniona od wielkości bulw i kierunku 
użytkowania zbioru  

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

 



Zalecana gęstość 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 75,0 90,0 

100 tys. pędów – ziemniak dla przetwórstwa spożywczego – frytki 

małe 

3-4 cm 
3,2 31,2 3205 51 43 40 12,5 

średnie 

4-5 cm 
4,1 24,4 4098 66 55 50 17,1 

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

małe 3,2 62,5 1600 26 21 20 25,0 

średnie 4,1 48,8 2049 33 27 25 34,2 

300 tys. pędów – ziemniak skrobiowy i sadzeniaki 

małe 3,2 93,8 1066 17 14 12 30,0 

średnie 4,1 73,2 1366 22 18 16 51,2 



Biologiczne i agrotechniczne metody ograniczające 
stosowanie środków ochrony roślin w integrowanej 

produkcji (IP) ziemniaków 

Elementy konwencjonalnej 

technologii wymagające 

użycie ś.o.r. 

Metody redukujące użycie środków ochrony roślin 

Zaprawianie sadzeniaków 

(Rhizoctonia solani 

Helmintosporium solani, 

Streptomyces scabies) 

 używanie tylko zdrowych i kwalifikowanych 
sadzeniaków 

 uprawa odmian o podwyższonej odporności  na 
choroby skórki  

 podkiełkowywanie lub pobudzenie  sadzeniaków 
 optymalny termin i głębokość sadzenia 
 właściwe obredlanie plantacji do momentu wschodów 

roślin 
 w okresie wegetacji utrzymanie optymalnej 

wilgotności gleby 
 zbiór plonu tuż po dojrzeniu plantacji 
 właściwe zmianowanie  (4 lub 5 letnie) 
 optymalne pH gleby (5-6) i stosowanie dobrze 

rozłożonych  substancji organicznych 















Profilowanie redlin zastosować dopiero przed wschodami 
roślin 



Jak można przesadzić z nowoczesną 
technologią  pielęgnacji? 



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). 



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 



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 

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 



Polacy lubią potrawy z udziałem 
ziemniaków i niech tak pozostanie 



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 



Dziękuję za uwagę! 

w.nowacki@ihar.edu.pl 

  


