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ynikowy szacu-
nek produkcji 
roślinnej Głów-

nego Urzędu Statystycz-
nego nie zmienił znaczą-
co wcześniej przeprowa-
dzonych szacunków pro-
dukcji ziemniaków w roku 
2013. Zgodnie z oczeki-
waniami skorygowano w 
górę szacowaną po-
wierzchnię uprawy, nato-
miast nieco obniżono sza-
cowane plony. Zgodnie z 
wynikowym szacunkiem 
powierzchnia uprawy 
ziemniaka w 2013 r. wy-
niosła 300 tys. ha, plony 
211 dt/ha, a zbiory 6,3 
mln ton. Zgodnie z tymi 
danymi zbiory ziemnia-
ków w 2013 r. były o ok. 
30% niższe od zbiorów w 
2012. Spadek ten wynikał 
zarówno z mniejszej po-
wierzchni uprawy (o 
20%), jak i niższych plo-
nów (o 13%). Regionalne 
zróżnicowanie plonów 
ziemniaka było duże.  
 
 
 

Najwyższe plony, ponad 250 dt/ha, osiągnięto w zachodnich 
i północno-zachodnich regionach kraju (opolskie, wielkopolskie, 
dolnośląskie, zachodniopomorskie), natomiast najniższe, w 
granicach 170 dt/ha, w regionach południowo-wschodnich (ma-
łopolskie i świętokrzyskie). 

Konsekwencją silnego spadku zbiorów był wzrost cen ziem-
niaków. W najmniejszym stopniu dotyczył on odmian bardzo 
wczesnych. Bardzo silny wzrost cen, wbrew typowym zmianom, 
nastąpił w sierpniu i od tego czasu ceny ustabilizowały się na 
poziomie ok. 120 zł/dt. Sezon 2013/14 charakteryzuje się więc 
jednymi z najwyższych cen ziemniaków w ostatnich 5 latach. 
Podobnie wysokie ceny notowano w sezonie 2010/2011. 
 

Średnie ceny ziemniaków  
w obrotach targowiskowych (zł/dt) 

 Lata 

Miesiąc 2009/10 2010/11 2011/2012 2012/13 2013/14 

VII   89,97 146,90 113,10 76,84   93,88 

VIII   76,64 120,29    81,68 63,01 118,42 

IX   69,09 113,42   67,95 57,30 118,53 

X   67,87 105,42   61,43 57,38 117,97 

XI   71,64 106,64   61,28 60,01 118,12 

XII   76,63 112,50   62,27 69,63 121,28 

I   81,89 122,31   62,33 75,88 123,20 

II   88,48 129,20   62,86 79,10  

III   90,52 146,23   61,21 80,83  

IV   89,43 153,45   59,95 87,56  

V   91,03 157,44   58,21 92,76  

VI 106,79 153,20   58,98 98,27  

Źródło: GUS 

 

Tak jak w przypadku plonów również ceny 
ziemniaków wykazują znaczne regionalne 
zróżnicowanie. Odzwierciedla ono jednak 
przede wszystkim strukturalne warunki funk-
cjonowania regionalnych rynków ziemniaka, 
w mniejszym zaś stopniu uzyskane w danym 

roku plony. W styczniu 2014 r. najwyższe 
ceny odnotowywano w zachodnich i północ-
nych regionach (woj. warmińsko-mazurskie, 
lubuskie i opolskie), a najniższe w regionie 
środkowo-wschodnim (świętokrzyskie, lubel-
skie, łódzkie). 

W 
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Stabilna sytuacja cenowa w okresie od 
września do stycznia wskazuje, że nie nale-
ży oczekiwać znaczących zmian cen w mie-
siącach wiosennych. Sytuacja taka zaistniała 
co prawda w sezonie 2010/2011, charakte-
ryzującym się także wysokim przeciętnie 
poziomem cen, jednak w 2010 r. plony były 
znacznie niższe. Wzrostowi cen sprzyjała 
również sytuacja na europejskim rynku 
ziemniaka. W 2013 r. zbiory ziemniaków na 
najważniejszych rynkach europejskich były 
co prawda niższe od średniej z minionych 5 
lat, ale wyższe niż w 2012. Według ostatnich 
skorygowanych w górę szacunków w sto-
sunku do 2012 r. zbiory w 2013 w Belgii, 
Francji,  Holandii,  Niemczech i  Wielkiej Bry- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanii wzrosły łącznie o ponad 4%. W konse-
kwencji na rynkach zachodnioeuropejskich 
odnotowywany jest w styczniu i lutym spa-
dek cen ziemniaków. Pod koniec stycznia 
ceny uzyskiwane przez producentów w Ho-
landii wynosiły średnio ok. 14 €/dt, a na ryn-
ku niemieckim ok. 12 €/dt. Pod koniec lutego 
spadły do ok. 12 €/dt na rynku holenderskim 
i do 10 €/dt na niemieckim. Podobny spadek 
jest obserwowany na rynku terminowym. W 
kontraktach na kwiecień ceny spadły z ok. 
13 €/dt pod koniec stycznia do ok. 11 €/dt 
pod koniec lutego. Sytuacja na rynku euro-
pejskim ogranicza więc możliwości wzrostu 
cen ziemniaków na rynku polskim. 

 


