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Rok 2019 jest kolejnym (po 2018 roku) sezonem, gdzie w Polsce występuje susza glebowa 

ograniczająca plonowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Plantacje ziemniaków także ucierpiały 

na skutek deficytu opadów oraz wysokich temperatur w okresie czerwca.  Mamy w pełni 

sezon zbioru ziemniaków wczesnych (tzw. młodych). Od wielu już lat nie było w naszym 

kraju tak wysokich cen za ziemniaki młode. W obrocie hurtowym średnia cena wynosi w 

przedziale  1500 – 2300 zł/t, a  cena detaliczna ziemniaków najczęściej spotykana w sklepach  

kształtuje się na poziomie 3,50-4,00 zł/kg.  

Szacunki dotychczasowych strat  w plonach ziemniaków w połowie lipca są bardzo 

różne.  Według danych IUNG - PIB suszę rolniczą stwierdzono dotychczas w 

uprawach ziemniaka na bardzo małym obszarze. Wystąpiła w 91 gminach Polski (3,67 % 

gmin kraju). Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 1,64% gruntów ornych. Są 

to wg IUNG – PIB w Puławach następujące województwa: lubuskie, wielkopolskie, 

dolnośląskie i zachodniopomorskie. Podobnie jak w roku ubiegłym w szacowania skutków 

suszy w uprawie ziemniaka IUNG – PIB nie uwzględnia grup wczesności uprawianych 

odmian ziemniaka.  

 Znacznie większe straty w uprawach ziemniaka spowodowane suszą glebową szacuje 

w bieżącym sezonie Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR – PIB w Jadwisinie.  Pomimo 

zróżnicowanych regionalnie, ale generalnie odbiegających od  optymalnych warunków 

plonotwórczych, wykorzystanie potencjału plonowania tego gatunku będzie obniżone z 

następujących powodów: 

 Tegoroczny okres wegetacji dla upraw ziemniaka charakteryzuje się generalnie 

chronicznym deficytem opadów. Są to opady pochodzenia burzowego lub bardzo 

lokalnego o bardzo niskim nasileniu (do kilku mm deszczu). Rolnicy określają tego typu 

opady jako „kroplówkowe”, które nie zmieniają uwilgotnienia gleby. Tam, gdzie 

wystąpiły intensywne opady deszczu o charakterze burzowym (niekiedy połączone z 

gradobiciem) również nie były zbyt plonotwórcze.  

 Długotrwała susza jaka w obecnym sezonie panowała na przeważającym obszarze kraju 

spowodowała już nieodwracalne konsekwencje  w kumulacji plonu ziemniaka i 

pogorszeniu jego jakości bulw. Pierwsza susza występująca w całym kwietniu aż do 

połowy maja  ograniczyła dostępność wody dla wschodzących i rozwijających się roślin 

szczególnie na glebach lekkich, co spowodowało konsekwencje w późniejszym okresie 

wegetacji. Po nieco większych majowych opadach nastąpiły w czerwcu niespotykane 

dotąd upały co spowodowało zakłócenie normalnego procesu asymilacji roślin a także 

szybsze przesuszenie gleb. Gleby zwięzłe uległy zbryleniu co utrudniło prawidłowy wzrost 

bulw ziemniaka.  Brak opadów na dużym obszarze Polski w czerwcu spowodował brak 

wody dostępnej dla roślin ziemniaka  na wszystkich typach gleb. W tym czasie rośliny 

ziemniaka potrzebują największych ilości wody (następuje kwitnienie roślin i jednoczesne 

wiązanie bulw oraz początkowy ich wzrost masy). 

 Największy deficyt opadów wystąpił jak dotychczas w następujących województwach: 

wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie, południowa 

cześć kujawsko-pomorskiego, przeważająca część mazowieckiego, lubelskie (północna 

część) i podlaskie (wschodnia część). W tych rejonach skutki suszy w postaci obniżki 

plonów ziemniaków będą największe.  Tak się ułożyło, że susza ta w połączeniu z upałami 

dotyczyła większości województw z dużym towarowym areałem uprawy ziemniaka. 

Najkorzystniejsza pod względem klimatycznym dla plonowania ziemniaka była jak 



dotychczas sytuacja w woj.: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, warmińsko-

mazurskim, pomorskim, północnych części kujawsko-pomorskiego i w woj. śląskim. W 

tych regionach plantacje wyglądają ładnie i rokują nadzieję na względnie normalne plony.  

 W kraju posiadamy bardzo niski udział plantacji ziemniaka (ok. 5%)  gdzie można i 

stosuje się w praktyce  nawadnianie tego gatunku. Ziemniak dla prawidłowego rozwoju i 

plonowania potrzebuje w okresie 2-3 miesięcy 350-450 litrów wody, a przecież jest 

uprawiany na glebach średnich  lekkich o obniżonej retencji wody, a więc wymaga 

częstego deszczowania .  

 Obok czynników klimatycznych obniżających plonowanie ziemniaka w obecnym sezonie 

wystąpiły także: niski wskaźnik stosowania kwalifikowanych sadzeniaków w kraju (brak 

wystarczającej oferty rynkowej oraz bardzo wysokie ceny sadzeniaków wskutek 

ubiegłorocznego ich nieurodzaju) oraz tradycyjna niskonakładowa technologia uprawy 

ziemniaka stosowana szczególnie w woj.: podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim, a 

więc tam gdzie warunki klimatyczne były w tym roku najkorzystniejsze.  

 Lokalnym czynnikami niszczącymi plony ziemniaka były występujące o charakterze 

burzowym gradobicia, lokalne podtopienia  oraz w niektórych gospodarstwach problem 

masowego niszczenia roślin ziemniaka przez  stonkę ziemniaczaną (występujące 

gołożery). Duża część preparatów zwalczających stonkę ziemniaczaną była nieskuteczna 

lub mało skuteczna z powodu panujących upałów oraz masowego skumulowanego wylęgu 

larw  tego szkodnika pod wpływem wysokich temperatur.   

 Dobra koniunktura na rynku ziemniaka jadalnego w sezonie 2018/19 mogła 

zadecydować  o większym areale uprawy ziemniaka w Polsce  w bieżącym sezonie. Mogło to 

zachęcić niektórych profesjonalnych producentów ziemniaka i użytkowników ogrodów 

przydomowych. Nakłada się na to jednak ogólna tendencja ograniczenia uprawy ziemniaka w 

kraju w mniejszych gospodarstwach rolnych  i koncentracja jego uprawy  w większych 

gospodarstwach rolnych. Można wstępnie szacować, że powierzchnia uprawy ziemniaka w 

2019 roku w Polsce w gospodarstwach rolnych wyniesie ok.  310 tys. ha i wzrośnie tylko o 

ok. 12 tys. ha w stosunku do ubiegłego roku w którym wyniosła 297,5 tys.  ha .  

 Poziom plonowania ziemniaka jest w pewnym zakresie jeszcze otwarty w tym 

sezonie. Niestety jakość bulw i udział plonu handlowego w plonie ogólnym będzie bardzo 

niska. Zawiązane bulwy w okresie suszy są porażone parchem zwykłym a ich liczba jest 

mała, rośliny tworzą nowe stolony po każdym odnotowanym opadzie i wiążą kolejne bulwy, 

występuje już także paciorkowatość, rozwijające się deformacje bulw, a nawet kiełkowanie 

młodych bulw (wskutek panujących upałów, bulwy skracają okres spoczynku). Wykonane w 

IHAR – PIB w Jadwisinie zbiory wczesnego ziemniaka po 60 dniach od posadzenia 

wykazały, że plony wahały się od max. 50 do 200 dt/ha w zależności od odmiany. Jest to 

najniższy odnotowany plon ostatniego 40-lecia.  Uwzględniając rejony z lepszym 

rozkładem opadów, wstępny szacunek plonu średnio w kraju można obecnie 

prognozować obecnie tylko  na około 210 dt/ha.   

 Krajowe zbiory ziemniaka należy prognozować na 6510 tys. ton a więc na bardzo 

niskim poziomie. Gdyby nastąpiło zwiększenie ilości i częstotliwości opadów w lipcu i 

sierpniu, plony i zbiory ziemniaka w tym sezonie mogą się zwiększyć i  być nieco większe od 

obecnie prognozowanych. Rośliny po ostatnich opadach nabrały turgoru i nadal kumulują 

plon. Na glebach lekkich na wielu plantacjach w kraju nie ma jednak pełnego  zwarcia redlin 

co świadczy o braku odpowiedniej ilości wody do normalnego wzrostu roślin i plonowania.   

 

 

 


