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becnie ziemniak jest w kraju upra-
wiany w ponad 600 tys. gospodarstw 
rolnych na powierzchni poniżej 400 

tys. ha (tab. 1). Tylko ok. 50 tys. gospo-
darstw uprawia go w większej skali z prze-
znaczeniem na sprzedaż, pozostałe – w 
mniejszej, na własne potrzeby. Konsekwen-
cją tak zróżnicowanej krajowej struktury 
agrarnej upraw ziemniaka oraz stosowanych 
technologii jest bardzo zróżnicowany poziom 

plonu ogólnego. Są gospodarstwa uzyskują-
ce plony powyżej 40 ton z 1 ha, ale więk-
szość zadowala się plonem poniżej 20 ton. 
Statystyczny średni krajowy plon określany 
corocznie przez GUS niewiele mówi i produ-
centom ziemniaków, i operatorom rynko-
wym. Ważniejszym wskaźnikiem dla rynku 
jest poziom krajowych zbiorów ziemniaków 
do zagospodarowania, który od kilku już lat 
wynosi od 8,5 do 9,5 mln ton rocznie.  

 
Tabela 1 

Szacunkowa struktura plonowania i zbiorów ziemniaków w Polsce w 2011 r. 

Grupa poziomu  
plonowania (t/ha) 

Liczba gospodarstw 
w grupie (tys.) 

Powierzchnia  
uprawy ziemniaka (tys. ha) 

Zbiory 
(tys. ton) 

13-17 
18-35 
36-54 

668 
  73 
    7 

195 
142 
  64 

2900 
3700 
2800 

Średnio w kraju 748 400 9400 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 
 

Dzisiaj ten kiedyś bardzo popularny i po-
wszechnie uprawiany gatunek roślin rolni-
czych uprawia się głównie na zaopatrzenie 
rynku ziemniaka jadalnego, jako surowiec 
dla zakładów przetwórstwa spożywczego 
oraz dla przemysłu skrobiowego. Zanika 

znaczenie ziemniaka jako paszy gospodar-
skiej oraz surowca dla gorzelnictwa. Dzieje 
się tak z powodu wysokich kosztów uprawy 
ziemniaków w stosunku do innych upraw 
rolniczych.  

O 
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Również handel międzynarodowy polski-
mi ziemniakami z uwagi na konieczność za-
chowania bezpieczeństwa fitosanitarnego 
nie jest w ostatnich latach imponujący. Są 
lata, kiedy eksport świeżych ziemniaków z 
Polski w zasadzie nie istnieje. Handlujemy 
za to produktami z przetworzonych ziemnia-
ków, głównie frytkami. Importujemy też coraz 
więcej ziemniaków jadalnych jako „młodych” 
z basenu Morza Śródziemnego, które nie 
mają nic wspólnego z krajowymi młodymi, 
pozyskiwanymi od początku czerwca, a tak-
że przywozimy z zagranicy kwalifikowane 
sadzeniaki i znaczne ilości modyfikatów 
skrobiowych.  

Handlowcy, przetwórcy i konsumenci nie 
są do końca zadowoleni z oferty rynkowej 
polskich producentów ziemniaków. Słychać 
nieustające narzekania na nie najlepszą ja-
kość ziemniaków jadalnych. Wygląd bulw nie 
zachęca, a często zniechęca do ich zakupu. 
Badania autora dowodzą, że tylko ok. 70% 
zbieranego w kraju plonu ogólnego stanowi 
plon handlowy spełniający standardy jako-
ściowe coraz bardziej wymagającego rynku, 
a pozostały plon to tzw. bulwy odpadowe. 

Niektórzy rolnicy produkujący ziemniaki 
mają kłopoty ze sprzedażą swoich zbiorów. 
Wynika to w niektórych latach z relatywnie 
wysokiego urodzaju, a w konsekwencji two-
rzącej się przewagi podaży nad popytem. 
Spadają wówczas ceny rynkowe za ziemnia-
ki, które nie pokrywają kosztów ich produkcji. 
W ostrej konkurencji rynkowej wygrywa uzy-
skiwana przez nielicznych rolników wysoka 
jakość plonów oraz duża skala produkcji w 
gospodarstwie.  

Bardzo niekorzystnym zjawiskiem z punk-
tu widzenia rolników – producentów ziem-
niaków jest niski udział ceny płaconej produ-
centowi w relacji do poziomu cen detalicz-
nych za ziemniaki jadalne w miejscach ich 
sprzedaży (tab. 2). Jest wiele powodów ta-
kiego stanu, a jeden z nich to powszechne 
konfekcjonowanie ziemniaków dostarcza-
nych do sieci sklepowych. Jest to proces 
dość kosztowny, co w połączeniu z kosztami 
dystrybucji powoduje, że niekiedy cena su-
rowca u rolnika jest ponad 6-krotnie niższa 
od ceny detalicznej sprzedawanego towaru, 
umytego i w opakowaniu jednostkowym. 

 
Tabela 2 

Zróżnicowanie cen za ziemniaki jadalne  
w zależności od miejsca ich sprzedaży w Polsce w latach 2003-2012 (zł/t) 

Miejsce sprzedaży 

Lata  

badań 

wprost  

z gospodarstwa  

(u producenta)
 

rynki  

hurtowe 

targowiska 

lokalne 

towar dostarczany  

bezpośrednio do sklepu 

(konfekcjonowany) 

Poziom  

cen  

detalicznych 

2003/04 
2004/05 
2005/06 
2006/07 
2007/08 
2008/09 
2009/10 
2010/11 
2011/12 
2012/13 

210 
195 
370 
600 
220 
383 
367 
610 
190 
350 

  370 
  360 
  767 
  900 
  394 
  681 
  643 
1074 
  400 
  550 

  416 
  426 
  850 
1050 
  561 
  684 
  788 
1100 
  450 
  650 

  650 
  620 
1200 
1300 
  800 
  800 
  880 
  950 
  650 
  750 

  320-1790 
  590-2000 
  400-1500 
  800-2700 
  490-1990 
1000-1999 
  900-3000 
1200-3500 
  700-2000 
  400-2500 

Średnio w latach 

procent. udział  

w cenie dla rolnika 

350 
 

100 

614 
 

175 

  698 
 

  199 

860 
 

246 

680-2298 
 

194-657 

Źródło: dane z badań własnych 
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Skala i struktura produkcji ziemniaków 
równoważy zmniejszający się popyt 
W 2012 r. powierzchnia uprawy ziemniaków 
w Polsce wynosiła 373 tys. ha, co stanowiło 
3,5% w strukturze zasiewów. Okres przed i 
po akcesji Polski do UE stał się etapem 
ograniczania produkcji ziemniaków, jednak o 
różnym nasileniu w poszczególnych woje-
wództwach. 

Redukcja powierzchni uprawy ziemnia-
ków w Polsce w ostatnich 10 latach wyniosła 
średnio ponad 50%, największa była w wo-
jewództwach: podlaskim, lubelskim, święto-
krzyskim i mazowieckim, najmniejsza – w 
pomorskim, dolnośląskim i zachodniopomor-
skim.  

Wraz z redukcją powierzchni uprawy 
zmniejszyła się również w ostatnim czasie o 
ponad 50% liczba gospodarstw rolnych 
uprawiających ziemniaki: w ciągu ostatnich 
10 lat z 1,5 mln do ok. 700 tys. Jest to ol-
brzymia zmiana w polskim rolnictwie, cho-
ciaż uprawa ziemniaków pozostaje jeszcze 
jedną z najbardziej popularnych w naszych 
gospodarstwach.  

Tak duża skala ograniczenia powierzchni 
uprawy spowodowała także istotne zmiany 
struktury agrarnej upraw ziemniaka. Udział 
plantacji do 1 ha w ostatnim okresie w ogól-
nej powierzchni nie zmienił się, ale zmniej-
szył się udział plantacji średniej wielkości w 
grupie od 1 do 5 ha, a zwiększył udział plan-
tacji dużych w przedziale 5-50 ha i bardzo 
dużych, powyżej 50 ha. Dane GUS wskazu-
ją, że uprawa ziemniaków w mniejszych go-
spodarstwach na małym areale na cele sa-
mozaopatrzeniowe podlegała bardzo małym 
zmianom z tendencją do zmniejszania wiel-
kości plantacji. Takie małe plantacje w ogól-
nym areale upraw ziemniaka stanowią cały 
czas ponad 50% całkowitej krajowej po-
wierzchni upraw tego gatunku.  

Wzrastająca liczba plantacji większych 
(powyżej 5 ha) wskazuje z kolei na wzrost 
towarowości i konkurencyjności produkcji 
ziemniaków w większych gospodarstwach 
rolnych. Jest to kierunek zbieżny z tenden-
cjami w innych krajach Europy. Postępująca 
ciągle koncentracja produkcji ziemniaków 
przyczynia się do unowocześnienia techno-
logii uprawy oraz przechowywania, a także 
obniżenia kosztów jednostkowych produkcji. 

Zjawisko koncentracji powoduje jednak także 
negatywne skutki, jak chociażby intensyfika-
cję procesu produkcji (wzrost chemizacji) 
oraz ograniczenie pozytywnej roli ziemniaka 
w zwalczaniu chwastów jako rośliny okopo-
wej w stosowanych zmianowaniach w sys-
temie zrównoważonego rolnictwa.  
 
Pojemność segmentów  
rynkowych ziemniaka 
Uwzględniając obecną powierzchnię uprawy 
ziemniaków w kraju oraz poziom plonowania 
w latach, zbiory kształtują się w przedziale 
8,5-9,5 mln ton rocznie. Potrzeby rynku jed-
nak ewoluują i skala produkcji musi się do 
nich na bieżąco dostosowywać. 
 Struktura rozdysponowania zbiorów ziem-
niaków w Polsce w ostatnich latach wygląda 
następująco: reprodukcja (sadzeniaki) – 
9,5%, sprzedaż na konsumpcję – 25%, sa-
mozaopatrzenie – 14,3%, przemysł skrobio-
wy i przetwórstwo spożywcze – 18,2%, pa-
sza – 23,9%, eksport – 0,7%, ubytki i straty – 
8,5%.  
● Rynek ziemniaka jadalnego. Jest jed-

nym z bardziej stabilnych w branży. Jego 
pojemność jest szacowana obecnie na po-
ziomie 2,3 mln ton rocznie i podobny poziom 
spożycia dotyczy samozaopatrzenia rodzin 
rolniczych produkujących ziemniaki. Istnieją-
cy trend spadkowy spożycia ziemniaków w 
kraju nie jest zbyt silny, ale należy go 
uwzględnić w prognozowaniu. W ciągu 
ostatnich 10 lat spożycie ziemniaków liczone 
na 1 mieszkańca kraju spadło ogółem o ok. 
22 kg, z tym że ziemniaków nieprzetworzo-
nych zmniejszyło się o ok. 25 kg, a przetwo-
rów ziemniaczanych wzrosło o ok. 5 kg              
(tab. 3).  
 W perspektywie następnych lat należy 
liczyć się z dalszym spadkiem spożycia 
ziemniaków zgodnie z tendencjami w innych 
krajach europejskich. Będzie natomiast 
wzrastał w spożyciu udział ziemniaków prze-
tworzonych – głównie frytek. W dalszym cią-
gu spożycie ziemniaków w Polsce będzie 
jednym z większych w Europie, a także na 
świecie. Ze względu na wartość pokarmową 
niewskazane jest ich ograniczanie w diecie, 
a raczej zaleca się promocję celem utrzyma-
nia dotychczasowej konsumpcji na poziomie 
ok. 120 kg/osobę/rok. 
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Tabela 3 
Zmiany w spożyciu ziemniaków w Polsce w latach 1997-2011 

Spożycie (tys. t) Spożycie na 1 mieszkańca 

Sezon ziemniaki  

nieprzetworzone 

przetwory 

ziemniaczane* 
razem 

ziemniaki  

nieprzetworzone 

przetwory 

ziemniaczane* 
razem 

1997/98 
2000/01 
2006/07 
2010/11 

4835 
4670 
4050 
3650 

345 
440 
550 
620 

5180 
5110 
4600 
4270 

125,1 
120,8 
106,2 
  95,5 

  8,9 
11,4 
14,4 
16,2 

134 
134 
121 
112 

* w ekwiwalencie ziemniaków świeżych 

Źródło: dane GUS, Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy 

 
 
 Ważnym elementem rynku ziemniaka 
jadalnego jest rynek ziemniaka tzw. młode-
go, inaczej wczesnego. W ostatnim czasie 
wzrasta import (w miesiącach zimowych i 
wczesnej wiosny) ziemniaków pochodzących 
z basenu Morza Śródziemnego, określanych 
niesłusznie jako wczesne. Są to ziemniaki 
zbierane w pełnej dojrzałości, o czym świad-
czy niełuszcząca się skórka, w odróżnieniu 
od krajowych ziemniaków młodych z łusz-
czącą się skórką. Rocznie import ten wynosi 
ok. 60-70 tys. ton i prawdopodobnie w przy-
szłości ten poziom będzie utrzymany lub 
może nawet wzrastać. 
● Przetwórstwo spożywcze. W ostat-

nich latach notuje się szybki wzrost produkcji 
chipsów i frytek. Ustabilizowana jest nato-
miast produkcja spożywczego suszu ziem-
niaczanego. Produkcja frytek w sezonie 
2011 r. wynosiła ok. 173,5 tys. ton, chipsów 
ok. 66,5 tys. ton, a suszu spożywczego ok. 
14,6 tys. ton. Ogółem przetwórstwo spożyw-
cze zużywa corocznie ok. 930 tys. ton świe-
żych bulw ziemniaka.  
 W najbliższych latach można oczekiwać 
dalszego, ale niezbyt już dużego wzrostu 
produkcji chipsów i frytek oraz stabilizacji 
produkcji suszu. Będzie to możliwe, gdy 
utrzymany zostanie eksport tych przetworów 
oraz wzrost spożycia krajowego. 
 Położenie geograficzne Polski umożliwia 
producentom frytek i chipsów eksport do 
krajów Europy Środkowej oraz do innych 
państw świata. Jednak ze względu na to, że 
nowoczesny przemysł przetwórstwa spo-
żywczego ziemniaków w Polsce jest głównie 
własnością kapitału zagranicznego, należy 
uwzględnić w prognozach to, że gdyby w 
innych częściach świata warunki pozyskiwa-

nia surowca okazały się korzystniejsze, to 
prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia z 
sytuacją przenoszenia mocy przerobowych z 
Polski do innych krajów. Możliwy jest także 
odwrotny kierunek przepływu kapitału zwią-
zanego z przetwórstwem ziemniaków i dal-
szy jego intensywny rozwój w Polsce zgodny 
z przyjętą strategią eksportową firm. 
● Przemysł skrobiowy i gorzelnictwo. 

Polska jest krajem o dużym potencjale pro-
dukcyjnym i eksportowym skrobi ziemnia-
czanej. Do 1990 r. przetwarzano na skrobię 
ponad 1 mln ton ziemniaków, głównie od-
mian skrobiowych. W latach 90. ubiegłego 
stulecia zanotowano znaczny import taniej 
skrobi z krajów UE. Wiele zakładów kroch-
malniczych nie mogło wówczas sprzedać 
wyprodukowanej skrobi, więc ograniczono 
przerób do minimum. Miało to negatywne 
skutki w procesie naliczania dla Polski kwoty 
skrobiowej w ramach UE, kiedy przyjęto pro-
dukcję w tych latach za podstawę wyliczenia. 
W konsekwencji kwota skrobi ziemniaczanej 
dla Polski wynosiła ok. 145 tys. ton, co było 
wartością poniżej poziomu mocy przerobo-
wych polskich krochmalni, szacowanych na 
ok. 220 tys. ton, oraz poniżej krajowego za-
potrzebowania na ten produkt. Niewykorzy-
stanie potencjału przetwórczego zakładów 
zwiększało jednak stałe koszty ich funkcjo-
nowania.  

W 2012 r. w ramach całej UE zlikwidowa-
no limitowanie produkcji skrobi ziemniacza-
nej. Była to dla Polski korzystna decyzja. W 
sezonie 2011/2012 przetworzono w krajo-
wym krochmalnictwie ponad 630 tys. ton 
ziemniaków skrobiowych i wyprodukowano 
ponad 120 tys. ton skrobi. Konieczna jest 
jednak w przyszłości zmiana krajowej struk-
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tury produkcji skrobi. Głównym odbiorcą 
skrobi i jej pochodnych jest krajowy prze-
mysł, a do sprzedaży detalicznej przeznacza 
się jedynie ok. 10% produkcji. Potrzeby 
przemysłu są jednak coraz większe, co do-
brze prognozuje przyszłości tego sektora. W 
perspektywie następnych lat należy oczeki-
wać wzrostu zapotrzebowania na skrobię 
ziemniaczaną i jej przetwory. Skrobia jest 
także ważnym towarem eksportowym. Nie-
stety, ograniczeniem dla produkcji skrobi z 
ziemniaków jest możliwość jej pozyskiwania 
z tańszych surowców, jak np. ze zboża, ku-
kurydzy czy tapioki. 
 Zagospodarowanie odpadowych ziemnia-
ków gorszej jakości było w przeszłości źró-
dłem rozwoju gorzelnictwa rolniczego. Tuż 
po II wojnie światowej na ziemiach polskich 
funkcjonowało ok. 900 gorzelni rolniczych, 
zlokalizowanych w większych majątkach 
ziemskich, przerabiających głównie ziemnia-
ki na spirytus. Większość gorzelni rolniczych 
już nie istnieje i dziś nieco ponad 100 funk-
cjonujących obiektów przerabia na spirytus 
przede wszystkim zboża, w tym głównie ży-
to.  

Ziemniak stanowi tylko 2% surowca zu-
żywanego w gorzelnictwie, głównie ze 
względu na wysokie koszty zakupu. Obecnie 
są przerabiane tylko ziemniaki odpadowe, 
najczęściej o niskiej zawartości skrobi, a 
wydajność spirytusu z 1 t wynosi ok. 80 l. 
Tymczasem z 1 tony ziemniaków odmian 
skrobiowych można uzyskać 120-125 l su-
rowego spirytusu. Wykorzystując na ten cel 
odmiany skrobiowe zawierające 19-21% 
skrobi, przy plonie 45-50 t/ha można wypro-
dukować 6-7 tys. litrów spirytusu. Więcej z 
jednostki powierzchni można uzyskać tylko z 
buraków cukrowych.  

Obecnie z bardzo wielu powodów ziem-
niak nie jest uwzględniany jako gatunek stra-
tegiczny w produkcji bioetanolu jako bio-
komponentu paliw płynnych. Wykonanie 
rachunku ciągnionego oraz wszechstronnej 
analizy przyrodniczej określającej przydat-
ność uprawy ziemniaków w zrównoważonym 
systemie rolnictwa mogłoby zmienić status 
ziemniaka jako perspektywicznej rośliny 
energetycznej. W sezonie 2011/2012 do 
gorzelni trafiło tylko ok. 50 tys. ton ziemnia-
ków i wyprodukowano poniżej 4 mln l suro-
wego spirytusu ziemniaczanego.  

● Obrót międzynarodowy ziemniakami 
i jego przetworami. Od początku lat 90. 
ubiegłego wieku zmienia się wielkość i struk-
tura handlu zagranicznego polskiej branży 
ziemniaczanej. Początkowo głównym towa-
rem eksportowym były świeże ziemniaki oraz 
skrobia i jej pochodne. Pod koniec lat 90. i 
dzisiaj w eksporcie dominują produkty prze-
mysłu przetwórczego, tj. frytki i chipsy            
(tab. 4). Integracja Polski z UE wpłynęła na 
wzrost przywozu modyfikatów skrobiowych z 
krajów UE, sadzeniaków oraz ziemniaków 
tzw. „młodych” z rejonu Morza Śródziemne-
go. W efekcie saldo wymiany handlowej z 
zagranicą najpierw zbliżyło się do zera, a 
obecnie jest dla Polski ujemne (liczone w 
ekwiwalencie świeżych ziemniaków). Przy-
czyn takiego stanu jest wiele, ale najważ-
niejsze to:  
− zbyt restrykcyjne po wstąpieniu do UE 
wymogi bezpieczeństwa fitosanitarnego do-
tyczące wywozu świeżych ziemniaków z 
Polski (Polska jest postrzegana jako kraj wy-
sokiego ryzyka z tytułu podwyższonego wy-
krywania bakteriozy pierścieniowej ziemnia-
ka, mającej status choroby kwarantannowej);  
− brak trwałych kontraktów firm eksporto-
wych z producentami ziemniaków dla wykre-
owania rejonów eksportowych lub tworzenia 
większych partii jednolitego towaru. Wywóz 
ziemniaków z kraju nie ma charakteru trwa-
łego, lecz tylko incydentalny; 
− brak promocji za granicą walorów pol-
skiego ziemniaka jadalnego, produkowanego 
w rolnictwie o niskim zużyciu środków 
ochrony roślin, lub sadzeniaków odmian pol-
skiej hodowli łączących w genotypach jed-
nocześnie wysoką wartość użytkową i agro-
techniczną. 
 Głównymi kierunkami geograficznymi 
eksportu ziemniaków i jego przetworów z 
Polski były w przeszłości Rosja oraz inne 
kraje Europy Środkowej. Obecnie eksportu 
świeżych ziemniaków w zasadzie nie ma z 
uwagi na występujące problemy z zachowa-
niem bezpieczeństwa fitosanitarnego, a nie-
kiedy także uwarunkowania polityczne. Zain-
teresowanie polskimi ziemniakami jednak 
istnieje w krajach Europy Południowej (Wło-
chy, Hiszpania, Grecja, Mołdawia czy Bułga-
ria) oraz Skandynawii. 
 Bardzo trudno prognozować skalę handlu 
zagranicznego ziemniakami w najbliższej 
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przyszłości. Można jednak przyjąć, że eks-
port ziemniaków świeżych może być w naj-
bliższych latach mocno utrudniony z uwagi 
na wykrywanie w kraju bakteriozy pierście-
niowej, natomiast może wzrastać eksport 
produktów przetworzonych (frytki, chipsy). 
 Należy przewidywać natomiast dalszy 
wzrost importu ziemniaków z wczesnego 

zbioru, sadzeniaków oraz skrobi i modyfika-
tów skrobiowych. Saldo obrotów międzyna-
rodowych może być jednak w dalszym ciągu 
ujemne dla naszego kraju. Możliwa byłaby 
zmiana tego trendu, gdyby zintensyfikowano 
promocję polskiego ziemniaka wraz ze stwo-
rzeniem struktury handlowo-organizacyjnej 
sprzyjającej jego eksportowi. 

 
 

Tabela 4 
Eksport – import ziemniaków 

oraz przetworów ziemniaczanych w Polsce 20 lat wstecz i obecnie (tys. ton) 

1990/91 2011/12 
Produkt 

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 

24,5 
 

  2,5 
  1,8 
20,4 

130,3 
 

  14,0 
  31,5 
  84,8 

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 

299,6 
 

120,7 
138,7 
  27,3 
  12,9 

519,4 
 

467,4 
  41,1 
    8,0 
    9,0 

Razem w ekwiwalencie  
ziemniaków świeżych 

1963,5 21,5 1335 3084 

Źródło: Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy  

 
 
● Ziemniak jako pasza – nie jest gene-

ralnie towarem rynkowym, lecz jest w ten 
sposób zagospodarowywany w mniejszych 
gospodarstwach uprawiających ziemniaki i 
mających kłopoty z ich sprzedażą. Od po-
czątku lat 80. XX w. zużycie ziemniaków na 
cele paszowe cały czas maleje. Ilość ziem-
niaków zużywanych na ten cel zależy od 
poziomu plonów i zbiorów w danym roku 
(tab. 5).  

O malejącym znaczeniu ziemniaków jako 
paszy zadecydowała duża pracochłonność 
oraz niska dochodowość tradycyjnego tuczu 
zbożowo-ziemniaczanego trzody chlewnej. 
Rezygnacja z ziemniaków jako paszy jest 
procesem podobnym do tego, jaki miał miej-
sce w innych krajach europejskich, które 
wcześniej także stosowały tego typu tucz. 

 
Tabela 5 

Zużycie ziemniaków na paszę w Polsce w ostatnich latach 

Ogółem na paszę W tym dla trzody chlewnej 
Lata 

mln ton procent zbiorów mln ton procent zużycia na paszę ogółem 

2000/01 
2006/07 
2010/11 

11,6 
  1,5 
  1,8 

48,1 
16,7 
21,2 

7,9 
1,1 
1,4 

68,1 
72,4 
75,4 

Źródło: Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy  
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Całkowite wycofanie ziemniaków z żywie-
nia zwierząt nie jest jednak możliwe. Zago-
spodarowanie odpadów w formie paszy jest 
racjonalną metodą wykorzystania zbiorów i 
będzie w przyszłości także stosowane. Pa-
rowanie ziemniaków na paszę w żywieniu 
trzody chlewnej jest technologią o dużym 
nakładzie energii, a więc należy prognozo-
wać, że w przyszłości więcej ziemniaków 
może być skarmianych na surowo przez 
przeżuwacze. 

Trzeba jednak wiedzieć, że z jednostki 
powierzchni uprawy ziemniaków (szczegól-
nie na glebach lekkich) można uzyskać wię-
cej jednostek energetycznych niż z uprawy 
zbóż. Zasadne jest więc dokonanie głębszej 
analizy wykorzystania ziemniaka jako rośliny 
paszowej. Dodatkowym argumentem prze-
mawiającym za takim rozwiązaniem jest to, 
że tucz z wykorzystaniem ziemniaków we-
dług badań (niestety nielicznych) poprawia 
jakość surowca z żywca wieprzowego pod 
względem niektórych parametrów senso-
rycznych mięsa i jego przetworów. 
● Nasiennictwo ziemniaka. Dla repro-

dukcji, przy obecnej powierzchni uprawy 
ziemniaka poniżej 400 ha, potrzeba corocz-
nie blisko 1 mln ton sadzeniaków. Niestety, 
większość materiału nasiennego używanego 
przez rolników nie jest kwalifikowana, lecz 
pochodzi z własnych rozmnożeń lub z wy-
miany międzysąsiedzkiej. Trwający od roku 
1990 regres w nasiennictwie spowodował, 
że dziś oferuje się producentom ziemniaka 
towarowego ok. 110-120 tys. ton kwalifiko-
wanych sadzeniaków, co stanowi ok. 10% 
całkowitych potrzeb krajowych. Ma to swoje 
konsekwencje w niskiej zdrowotności więk-
szości krajowych plantacji towarowych ziem-
niaka. Przyczyn takiego stanu jest wiele, do 
najważniejszych należą: 
− mały popyt na kwalifikowane sadzeniaki 
ze strony gospodarstw produkujących ziem-
niaki na własne potrzeby, 
− brak świadomości wśród rolników o roli 
postępu biologicznego w unowocześnianiu 
technologii uprawy ziemniaków i podnosze-
niu poziomu plonowania, 
− brak promocji i dostępności wielu odmian 
i ich kwalifikowanego materiału nasiennego,  
− zbyt wysoki (nawet do 50%) udział kosztu 
zakupu kwalifikowanego materiału sadzenia-

kowego w całkowitych kosztach uprawy 
ziemniaków. 

Istnieje jednak duże zróżnicowanie w za-
opatrzeniu w kwalifikowane sadzeniaki po-
szczególnych kierunków produkcji towaro-
wej. Najkorzystniejsza sytuacja jest w na-
siennictwie obsługującym produkcję surowca 
dla przemysłu przetwórczego (ok. 70% po-
krycia potrzeb), a następnie w produkcji 
ziemniaków wczesnych (50%) i przemyśle 
skrobiowym (25%). Najmniej kwalifikowa-
nych sadzeniaków stosują producenci ziem-
niaków jadalnych oraz małe gospodarstwa 
uprawiające ziemniaki na własne potrzeby 
(1-2% ogółu zużywanych sadzeniaków).  
 
Elementy programu poprawiające 
funkcjonowanie rynku ziemniaka w kraju 
Kurczący się sukcesywnie rynek ziemniaka, 
nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, 
wymaga przyjęcia pewnego programu stra-
tegicznego, aby gatunek ten stał się konku-
rencyjny dla innych gatunków roślin upraw-
nych. Wysokie walory odżywcze ziemniaka 
jako warzywa, wysoka produktywność jed-
nostkowa oraz możliwości wielokierunkowe-
go wykorzystania zbiorów zostały w ostatnim 
czasie zatracone. Nie sprzyjają uprawie 
ziemniaków także wysokie koszty uprawy, 
częstsze niż u innych gatunków występowa-
nie chorób i szkodników, w tym określanych 
jako organizmy kwarantannowe ziemniaka, a 
także zachodzące zmiany klimatyczne. 
Ziemniak stał się gatunkiem rolniczym wyso-
kiego ryzyka w uprawie i przechowalnictwie. 
Aby ponownie zaczął odgrywać istotniejszą 
rolę w polskim rolnictwie, konieczne są na-
stępujące działania: 
● Utrzymanie wysokiego spożycia 

ziemniaka w społeczeństwie. Temu wy-
zwaniu powinny sprzyjać: 

− nowe instrumenty rynkowe trafiające 
do konsumentów, a więc inna organizacja 
rynków ziemniaka świeżego i przetworzone-
go, edukacja konsumentów, promocja, re-
klama, atrakcyjne, bogate w treści informa-
cyjne opakowania, atrakcyjny wizerunek 
bulw o ładnym wyglądzie, stosowanie agre-
sywniejszych metod sprzedaży poprzez wy-
korzystanie mediów, w tym szczególnie in-
ternetu. Należy promować walory odżywcze 
ziemniaka i walory polskiej kuchni tradycyj-
nej, w znacznym stopniu wykorzystującej 
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ziemniaki pod różnymi postaciami. Konsu-
mentom potrzebna jest wiedza o typach kuli-
narnych uprawianych odmian i ich przezna-
czeniu;  

− poszerzenie oferty rynkowej przetwór-
stwa spożywczego. Przemysł powinien 
wprowadzać nowe produkty spożywcze, 
powiększające dotychczasową ofertę opartą 
w większości na produktach smażonych, 
zdrowsze, funkcjonalne i atrakcyjne dla 
młodszego pokolenia. W szerszym zakresie 
należy upowszechnić wśród konsumentów 
walory ziemniaków pieczonych a także 
wstępnie podgotowanych pakowanych próż-
niowo; 

− dostępność ziemniaków jako taniego 
warzywa dla szerokich warstw społeczeń-
stwa. Należy zweryfikować dotychczasowy 
trend unowocześniania konfekcjonowania 
ziemniaków jadalnych. Proces ten nie może 
być drogi, aby nadmiernie nie zwiększać 
ceny detalicznej ziemniaków. Dotyczy to 
szczególnie stosowania drogich opakowań 
jednostkowych i zbiorczych oraz kosztow-
nych systemów dystrybucyjnych; 

− zadowolenie kupującego z pozyskane-
go towaru, co zapowiada i z reguły zwiększa 
następną sprzedaż tego samego towaru. 
● Oferowane przez rolników ziemniaki 

jako towar rynkowy powinny w jak naj-
większym stopniu spełniać wymagania 
odbiorców. Służyć temu powinno: 

− obniżenie kosztów produkcji. Ziemniak 
jest drogi w uprawie, ale istnieją metody re-
dukcji kosztów, takie jak: precyzyjna agro-
technika, odżywianie i ochrona odmian, kon-
centracja produkcji, wysoki udział plonu 
handlowego w plonie ogólnym, oszczędne 
gospodarowanie wodą itp.; 

− agrotechnika sprzyjająca uzyskiwaniu 
wysokiej wartości odżywczej bulw. Powinny 
być upowszechnione na szeroka skalę sys-
temy produkcji oparte na zrównoważonym 
rolnictwie, jak rolnictwo ekologiczne i inte-
growana produkcja, wykorzystanie postępu 
biologicznego dla poprawienia efektywności 
uprawy poszczególnych odmian i ich walo-
rów odżywczych; 

− profesjonalna, w przyszłości certyfiko-
wana produkcja oparta na stosowaniu kwali-
fikowanych sadzeniaków, zrównoważonego 
nawożenia, starannej agrotechniki i ochrony 
plantacji, nawadnianie, zbiór bez uszkodzeń 

bulw oraz właściwe przechowywanie zbio-
rów, co jest konieczne, aby uzyskać ziem-
niaki wysokiej jakości i mieć mało plonu od-
padowego; 

− możliwość zagospodarowania plonu 
odpadowego (który powinien trafić do go-
rzelni lub na paszę). Jeśli rolnik nie będzie 
miał z tym kłopotu, będzie mógł kierować do 
sprzedaży towar wysokiej jakości.  
● Handel międzynarodowy polskimi 

ziemniakami, na które jest zapotrzebowa-
nie, może być pomocny w równoważeniu 
podaży z popytem krajowym. Aby zinten-
syfikowanie wywozu polskich ziemniaków 
poza granice kraju do regionów o chronicz-
nym deficycie tego towaru było realne, ko-
nieczne jest: 

− uwolnienie kraju od podwyższonego 
obecnie wykrywania bakteriozy pierścienio-
wej ziemniaka, a następnie wprowadzenie 
kontroli fitosanitarnej w obrocie międzynaro-
dowym ziemniakami, tak aby umożliwiała 
sprawny wywóz polskich ziemniaków w ra-
mach UE i do krajów trzecich. Może tak się 
stać, jeśli zostanie przyjęty i wprowadzony 
do realizacji ogólnokrajowy program zwal-
czania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 
się tej choroby. Program powinien być oparty 
na stosowaniu w produkcji towarowej wy-
łącznie zdrowego materiału sadzeniakowe-
go, wprowadzeniu faktycznych możliwości 
utylizacji zakażonych przez Cms partii towa-
ru, a także upowszechnieniu czyszczenia 
oraz dezynfekcji infrastruktury produkcyjnej i 
dystrybucyjnej ziemniaków w gospodar-
stwach;  

− wprowadzenie uproszczonej procedury 
kontrolnej dla ziemniaków jadalnych i prze-
znaczonych do przerobu stanowiących małe 
zagrożenie dla bezpieczeństwa fitosanitar-
nego; 

− dostosowanie zakresu badań fitosani-
tarnych przede wszystkim do wymagań kraju 
docelowego, do którego są kierowane ziem-
niaki; 

− uświadomienie służbom fitosanitarnym 
kraju, że w handlu międzynarodowym coraz 
powszechniej wykorzystuje się bezpieczeń-
stwo sanitarne jako element nie zawsze 
uczciwej konkurencji;  

− ułatwianie eksportu ziemniaków po-
przez oferowanie jednolitych dużych partii, 
które mogą być przygotowane przez indywi-
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dualnych dużych producentów lub grupy 
mniejszych rolników. Handlowcy – importe-
rzy ziemniaków powinni także przeanalizo-
wać w swej działalności możliwości eksportu 
ziemniaków z Polski; 

− promocja walorów polskiego ziemniaka 
w kraju i za granicą celem podtrzymania 
wysokiego spożycia oraz upowszechnianie 
wiedzy o wszechstronnym jego wykorzysta-
niu jako zadanie dla podmiotów gospodar-
czych, instytucji samorządowych, a także 
placówek dyplomatycznych. Do tego celu 
mógłby być wykorzystany Fundusz Promocji 
Owoców i Warzyw ARR lub inne finansowe 
wsparcie firm komercyjnych. 
● Utrzymanie wysokiego potencjału 

krajowego przemysłu skrobiowego. Po-
tencjał polskiego sektora krochmalniczego 
jest względnie duży. Również krajowe zapo-
trzebowanie rynku na skrobię ziemniaczaną i 
jej pochodne jest duże. Dlatego też wskaza-
ne jest utrzymanie i unowocześnienie do-
tychczasowego potencjału przetwarzania 
ziemniaków na skrobię. Jest to możliwe, 
jeśli: 

− nastąpi konsolidacja i unowocześnie-
nie obecnie funkcjonujących zakładów 
krochmalniczych celem koncentracji produk-
cji i obniżenia kosztów jednostkowych pro-
dukcji oraz poszerzenia skali przetwarzania 
skrobi na modyfikaty skrobiowe. Może się to 
przyczynić do zmniejszenia importu modyfi-
kowanych produktów skrobiowych z krajów 
UE; 

− producenci ziemniaków oraz zakłady 
krochmalnicze obok powiązań kapitałowych 
będą zawierać uczciwe kontrakty na dosta-
wę/odbiór surowca, zapewniające solidarne 
pokrycie własnych kosztów, a dopiero w dal-
szej kolejności dzielenie się zyskami; 

− zainteresuje się ziemniakiem energe-
tyka odnawialna. Ziemniak skrobiowy z uwa-
gi na wysoką produktywność jednostek 
energetycznych z jednostki powierzchni jest 
doskonałym surowcem do tego celu. Nie do 
końca jest zrozumiała krajowa strategia za-
braniająca wykorzystywania surowców rolni-
czych, żywnościowych i paszowych, dla ce-
lów pozyskiwania odnawialnych źródeł ener-
gii. Polskie rolnictwo posiada duże rezerwy 
w obszarze zwiększania poziomu plonowa-
nia wielu gatunków roślin rolniczych dotych-
czas niewykorzystywanych. 

● Wprowadzenie regulacji prawnych 
poprawiających funkcjonowanie rynku 
artykułów rolnych (w tym także ziemnia-
ków jadalnych). Polscy rolnicy, podobnie 
jak i w innych krajach, często narzekają na 
bardzo niski udział wartości surowca w final-
nej cenie detalicznej wielu towarów rynko-
wych. Prawa wolnego rynku nie zawsze 
prowadzą do właściwych zachowań han-
dlowców. Aby temu przeciwdziałać, wydaje 
się zasadne wprowadzenie pewnych regula-
cji:  

− prawo producenta do ustalania procen-
towego udziału wartości sprzedawanego 
towaru w finalnej cenie detalicznej produktu 
wprowadzanego na rynek (np. 30-50%) oraz 
prawo udzielania rabatu na wysokość marż 
dla ogniw uczestniczących w obrocie i han-
dlu. Wysokość marż handlowych powinna 
wynikać z ponoszonych przez operatorów i 
handlowców kosztów (uszlachetnianie, kon-
fekcjonowanie, sprzedaż) oraz skalkulowa-
nych zysków; 

− wprowadzenie wolnej od podatku wy-
sokości marży minimalnej oraz podatku pro-
gresywnego od marż handlowych przekra-
czających dopuszczalne progi uwzględniają-
ce specyfikę obrotu towarem; 

− wprowadzenie zakazu (oraz jego eg-
zekwowania) używania nazwy „ziemniak 
młody” („ziemniak wczesny”) dla określenia 
ziemniaków zbieranych w pełnej dojrzałości 
niezależnie od miejsca ich produkcji. Cechą 
wyróżniającą ziemniaki młode (wczesne) jest 
ocierająca się skórka i tylko taki towar zasłu-
guje na tę nazwę. Masowy import zimą i 
wczesną wiosną do Polski ziemniaków pro-
dukowanych w basenie Morza Śródziemne-
go, zbieranych w pełnej dojrzałości a okre-
ślanych przez polskich handlowców jako 
„ziemniaki młode”, jest zwykłym oszukiwa-
niem nieświadomego często polskiego kon-
sumenta. Taki proceder psuje rynek polskich 
młodych ziemniaków pojawiających się w 
końcu maja i na początku czerwca. 
 
Podsumowanie 
Nie jest możliwe opisanie w jednym opraco-
waniu wszystkich aspektów funkcjonowania i 
naprawy polskiego rynku ziemniaczanego. 
Starano się naszkicować ogólny obraz rynku 
oraz zasadnicze kierunki potrzebnych, zda-
niem autora, działań. Wyrażone poglądy 
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mogą być niekiedy dyskusyjne, ale w pole-
mice z innymi można dojść do jeszcze lep-
szych propozycji rozwiązań. Jest wiele ar-
gumentów za tym, aby produkcja ziemnia-
ków dalej liczyła się w polskim rolnictwie.  
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