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Streszczenie 
Określono skalę krajowej produkcji ziemniaków jadalnych z uwzględnieniem wczesnych oraz ze zbio-
ru jesiennego przeznaczonych do konfekcjonowania. Przeanalizowano krajową ofertę handlową od-
mian ziemniaka w zależności od miejsca sprzedaży oraz wskazano najpopularniejsze w uprawie. Do-
konano bilansu eksportu i importu ziemniaków jadalnych oraz przetworów. Przedstawiono analizę 
kosztów produkcji ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa spożywczego. Poddano analizie poziom 
cen ziemniaków jadalnych w różnych kanałach dystrybucji. Wskazano na pozytywne i negatywne 
strony zachodzących zmian oraz określono potrzebne kierunki działania w łańcuchu od pola do stołu.  
Słowa kluczowe: ceny, odmiany, oferta rynkowa, opłacalność, spożycie, ziemniak jadalny 
 
 

iemniak w Polsce jest jeszcze dość 
popularnym warzywem, jego spożycie 
jest wysokie –   rocznie blisko 100 kg 

na osobę. Istnieje jednak stała tendencja 
spadku spożycia ziemniaków w stanie świe-
żym, wzrasta natomiast nieznacznie zainte-
resowanie przetworami ziemniaczanymi 
(Raport BGŻ 2015, Rynek Ziemniaka 2000-         
-2015). Zmienia się także struktura rynku 
ziemniaka jadalnego. Oferta handlowa sieci 

sklepowych jest coraz bogatsza pod wzglę-
dem liczby odmian, wielkości i rodzaju opa-
kowań oraz stopnia przygotowania bulw do 
sprzedaży. Traci na znaczeniu sprzedaż 
targowiskowa ziemniaków jadalnych. Zmiany 
zachodzące na rynku przekształcają z kolei 
całą sferę produkcji w kierunku koncentracji i 
profesjonalizacji technologii uprawy ziemnia-
ków. Technologia uprawy i przechowalnictwa 
jest doskonalona zgodnie z rosnącymi wy-
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maganiami krajowego rynku ziemniaka 
wczesnego, jeśli chodzi o jakość, z uwzględ-
nieniem konieczności zapewnienia dostaw 
dla hurtowni ziemniaków konfekcjonowanych 
oraz zaspokajania potrzeb surowcowych 
przemysłu przetwórczego. Rozproszona pro-
dukcja ziemniaków w mniejszych gospodar-
stwach rolnych z trudem konkuruje z pro-
dukcją na większą skalę. Opłacalność pro-
dukcji ziemniaków jadalnych jest zmienna w 
latach i zależy od wielkości krajowych zbio-
rów, miejsca sprzedaży towaru, a także od 
skali produkcji i skali importu ziemniaków 
„wczesnych” pochodzących z innych stref 
klimatycznych. 
 
Metodyka badań  
Na podstawie danych GUS i IERiGŻ–PIB 
przeanalizowano zmiany dotyczące spożycia 
ziemniaków w Polsce (GUS 2015, Rynek 
ziemniaka 2000-2015), a w badaniach prze-
prowadzonych w 2015 r. w oddziale IHAR-        
-PIB w Jadwisinie – funkcjonowanie krajo-
wego rynku ziemniaków jadalnych. Bada-
niami rynkowymi w aglomeracji warszawskiej 
objęto ofertę handlową w różnych miejscach 
sprzedaży (25 sklepów różnej wielkości, 8 
targowisk miejskich oraz rynek hurtowy – 
Bronisze). Przeprowadzono także ogólnokra-
jowy monitoring produkowanych w kraju od-
mian ziemniaka oraz przeanalizowano ceny 
rynkowe ziemniaków jadalnych uzyskiwane 

w różnych kanałach dystrybucyjnych. W ba-
daniach uwzględniono także opinie konsu-
mentów na temat przyczyn zmniejszającego 
się spożycia ziemniaków jadalnych. Osza-
cowano też koszty oraz efektywność eko-
nomiczną produkcji ziemniaków jadalnych i 
do przetwórstwa spożywczego w gospodar-
stwach rolnych. W kalkulacji kosztów 
uwzględniono rzeczywiste nakłady materia-
łowe, nakłady pracy ludzkiej, koszty energii 
oraz użycia maszyn i sprzętu. W kalkulacji 
po stronie przychodów wzięto pod uwagę 
wartość plonu ogólnego z uwzględnieniem 
wartości plonu handlowego i ubocznego.  
 
Wyniki badań 
 
Podaż ziemniaków jadalnych  
na tle produkcji globalnej 
Według danych GUS w 2015 r. powierzchnia 
uprawy ziemniaków w gospodarstwach rol-
nych wynosiła ok. 292,5 tys. ha, a z 
uwzględnieniem dodatkowej powierzchni 
uprawy ziemniaków w ogrodach przydomo-
wych (ok. 8 tys. ha) – 300,5 tys. ha. Uprawą 
ziemniaków zajmowało się wg danych GUS 
ponad 409 tys. gospodarstw rolnych. Zbiory 
w 2015 r. wyniosły tylko ok. 6,5 mln ton i były 
o 1,2 mln ton niższe od zbiorów w roku 
2014. Głównym sektorem branży ziemnia-
czanej jest produkcja ziemniaka jadalnego.  

Tabela 1 
Skala głównych kierunków produkcji ziemniaka w Polsce w 2014 r. 

Kierunek produkcji  Powierzchnia 
uprawy (tys. ha) Plon (t/ha) Zbiory (tys. t) 

Jadalne wczesne 
Przetwórstwo spożywcze 
Jadalne konfekcjonowane 
Krochmalnictwo 
Nasiennictwo 
Wielokierunkowy 

  12,0 
  30,0 
  30,0 
  20,0 
    5,3 
179,7 

25,0 
40,0 
35,0 
38,0 
20,0 
23,8 

  300,0 
1200,0 
1050,0 
  760,0 
  106,0 
4284,0 

Razem 277,0 27,8 7700,0 
Źródło: dane GUS i szacunki własne 

 
Pojemność krajowego rynku ziemniaka 

jadalnego sprzedawanego w stanie świeżym 
jako warzywo wynosi ok. 3,3 mln ton. Na 
samo zaopatrzenie gospodarstw rolniczych 
przypada 1,2 mln ton, a 2,1 mln podlega 
sprzedaży rynkowej. Rynkowa produkcja 
ziemniaków jadalnych (na wczesny zbiór i 
surowca do konfekcjonowania) oraz do prze-

twórstwa spożywczego zajmuje w kraju po-
wierzchnię ok. 72 tys. ha. Ponad 100 tys. ha 
stanowi powierzchnia uprawy ziemniaka w 
mniejszych gospodarstwach, gdzie wielkość 
plantacji nie przekracza 1 ha, a zbiory obok 
samozaopatrzenia rodzin trafiają do sprze-
daży targowiskowej (Nowacki 2015). Skala 
podaży i skala popytu na ziemniaki jadalne 
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oraz na cele eksportowe w większym prze-
dziale czasowym jest w kraju zrównoważo-
na. Nadwyżki produkcji występują w latach 
urodzaju, a deficyt w latach nieurodzaju 
ziemniaków.  

Aby zapewnić ciągłe dostawy towaru do 
sprzedaży przez cały rok i sprostać rosną-
cym wymaganiom wobec jakości ziemnia-
ków, uprawia się je na coraz większych plan-
tacjach, u profesjonalnych rolników, a towar 
jest przygotowywany do handlu w specjali-
stycznych centrach przechowalniczo-obrób-
czych. Dla mniejszych gospodarstw, produ-
kujących na mniejszą skalę, bez procesu 
konfekcjonowania (czyszczenia i pakowania 
jednostkowego), najczęstszym miejscem 
sprzedaży towaru są rynki hurtowe, targowi-
ska miejskie oraz samo gospodarstwo, w 
którym sprzedaje się ziemniaki pośrednikom 
handlowym. Poważnym mankamentem pol-
skiej branży ziemniaczanej jest mała pojem-
ność nowoczesnej bazy przechowalniczej 
dla ziemniaków jadalnych. Ziemniaki prze-
chowywane w prymitywnych warunkach, nie 
gwarantujących utrzymania odpowiednich 
warunków termiczno-wilgotnościowych pod-

czas zimy, wyglądają wiosną nie najlepiej i 
nie zachęcają konsumentów do zakupu. W 
takiej sytuacji niektóre centra obróbcze zmu-
szone są importować już zimą i wczesną 
wiosną ziemniaki jadalne z innych stref kli-
matycznych. Na ziemniaki wartościowe pod 
względem odżywczym, uprawiane w kraju, 
ale o niezbyt korzystnym wyglądzie, nie ma 
dziś miejsca na współczesnym globalnym 
rynku.  
 
Spożycie ziemniaków jadalnych 
i ich przetworów 
W przeszłości ziemniak jako bardzo tanie 
warzywo był jedzony przez wszystkie grupy 
społeczne, łącznie z najuboższymi konsu-
mentami. Jego spożycie przekraczało rocz-
nie nawet 200 kg na osobę. W ostatnich la-
tach krajowa konsumpcja ziemniaków powo-
li, ale systematycznie spada. Jeszcze 15 lat 
temu wynosiła ponad 135 kg, a obecnie już 
tylko 97. Ale i tak na tle innych krajów Euro-
py jest jeszcze bardzo wysoka. Około 15% 
ogółu spożywanych ziemniaków stanowią 
już przetwory spożywcze.  

Tabela 2 
Zmiany spożycia ziemniaków jadalnych oraz przetworów ziemniaczanych w Polsce 

Tys. ton Kg na 1 mieszkańca 
Lata ziemniaki 

świeże 
przetwory  

ziemniaczane *
razem 

ziemniaki
ziemniaki 
świeże 

przetwory 
ziemniaczane * 

razem 
ziemniaki

2000/01 4670 440 5110 122,3 11,5 134 
2010/11 3636 620 4256 94,4 16,1 110 
2013/14 3300 630 3930 85,7 16,4 102 
2014/15 3250 640 3890 84,4 16,6 101 

* w ekwiwalencie ziemniaków; Źródło: dane GUS  
 
 
Regułą jest, że spadek spożycia ziemnia-

ków jest dodatnio skorelowany ze wzrostem 
zamożności społeczeństwa i większym do-
stępem do konkurencyjnych substytutów 
żywnościowych w grupie warzyw oraz pro-
duktów zbożowych (pieczywa, kasz, maka-
ronów). Poziom spożycia różnych produktów 
żywnościowych, w tym ziemniaków, jest uza-
leżniony od kultywowanych w społeczno-
ściach tradycji, zmieniającej się mody w od-
żywianiu się społeczeństw, promocji i działań 
marketingowych określonych produktów oraz 
zmieniającego się stylu pracy konsumentów. 

Ważnym elementem jest także świadomość 
konsumencka (obiektywna wiedza o wartości 
odżywczej różnych produktów żywnościo-
wych), która powinna być kreowana przez 
świat nauki. O wielkości spożycia poszcze-
gólnych produktów decyduje też atrakcyj-
ność oferty rynkowej. Sukcesem byłoby po-
wstrzymanie spadku popularności ziemnia-
ków. Aby tak się stało, należy poznać przy-
czyny spadku oraz obecną strukturę ich spo-
życia w poszczególnych grupach społecz-
nych.  

Najwięcej ziemniaków w przeszłości i 
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obecnie jest spożywanych w rodzinach rolni-
czych oraz wśród emerytów i rencistów, a 
najmniej przez pracujących na własny ra-
chunek oraz młodzież. Bardzo powoli wzra-
sta udział w menu przetworów spożywczych 
(frytek, suszów, chipsów) produkowanych 
przez przemysł przetwórczy, a zmniejsza się 
spożycie ziemniaków nieprzetworzonych. 
Bardzo często konsumenci mówią o dużej 
pracochłonności przygotowywania potraw 
ziemniaczanych w stosunku do innych pro-
duktów, takich jak kasze czy makarony. Do-

tyczy to szczególnie młodszego pokolenia.  
Bardzo duży spadek spożycia ziemnia-

ków w ostatnim 15-leciu dotyczy wszystkich 
grup społecznych (nie tylko młodzieży) i wy-
nosi ok. 50%. Rodziny wielopokoleniowe 
zużywają więcej ziemniaków niż młode po-
kolenie Polaków. Teza ta prawdopodobnie 
potwierdza zależność wielkości spożycia od 
pracochłonności potraw ziemniaczanych (w 
rodzinach wielopokoleniowych są osoby 
dysponujące wolnym czasem, które przygo-
towują posiłki dla wszystkich domowników). 

 
Tabela 3  

Przeciętne miesięczne spożycie ziemniaków  
w gospodarstwach domowych (kg/osobę), wg badań budżetów rodzinnych 

Gospodarstwa domowe 

Rokj badań ogółem rodzin 
pracowniczych 

rodzin 
rolniczych 

pracujących   
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* 3,26 2,88 5,09 2,35 4,05 
Źródło: dane GUS i *prognoza IERiGŻ 
 
 
Oferta handlowa ziemniaków jadalnych  
Wraz z szybko rozwijającym się u nas w 
ostatnich latach handlem żywnością w su-
permarketach zmienia się także forma 
sprzedaży ziemniaków jadalnych jako wa-
rzywa. Do dużych sieci sklepowych trafiają 
głównie ziemniaki konfekcjonowane, a więc 
szczotkowane lub myte oraz jednostkowo 
pakowane w różnej wielkości opakowania. 
Udział w ofercie sprzedaży ziemniaków lu-
zem jest minimalny i dotyczy najczęściej 
towaru gorszej jakości. Ceny detaliczne 
ziemniaków sprzedawanych w dużych skle-
pach są bardzo zróżnicowane w zależności 
od jakości towaru i rodzaju opakowania.  

Najbogatszą ofertę handlową prezentują 
sieci super- i hipermarketów. Ofertą skrom-
niejszą, jeśli chodzi o wybór odmiany i sto-

pień przygotowania do sprzedaży, dysponują 
mniejsze sklepy spożywcze oraz placówki z 
żywnością ekologiczną. W mniejszych skle-
pach większy udział mają bulwy niemyte. 

Jakość ziemniaków oferowanych do 
sprzedaży jest bardzo zróżnicowana. Naj-
częstszymi wadami wyglądu bulw w handlu 
są: zazielenienia, uszkodzenia mechaniczne 
oraz deformacje i porażenie parchem sre-
brzystym. Opakowania coraz częściej zawie-
rają informacje o przydatności kulinarnej 
odmiany. Bardzo jednak często zawierają 
też chaotyczne, mało istotne lub wręcz nie-
prawdziwe informacje. Zauważana na rynku 
tendencja do sprzedaży bardzo małych opa-
kowań (0,5-1 kg) jest mało przekonująca i 
generuje niepotrzebnie dodatkowe ilości 
śmieci. 
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Tabela 4 
Monitoring rynku ziemniaka jadalnego aglomeracji warszawskiej, listopad 2015 

Miejsce sprzedaży 
Wyszczególnienie targowisko 

miejskie hipermarket mały sklep 
spożywczy 

sklep 
ekologiczny

Rodzaj opakowania (udział proc.) 
- luzem 
- worek 
- siatka 
- folia 
- papier 

 
80 
20 
  0 
  0 
  0 

 
10 
10 
40 
35 
  5 

 
50 
  0 
30 
20 

        0 

 
  0 

        0 
80 

      20 
        0 

Wielkość opakowania (kg) 2,5, 10, 
15, 20, 

1, 1,5, 2, 
2,5, 5, 10 2, 2,5, 3 2, 2,5 

Cena średnia (zł/kg) 
- minimalna 
- maksymalna 

0,95 
0,60 
1,30 

2,05 
0,60 
3,50 

1,65 
0,80 
2,50 

4,00 
3,00 
5,00 

Przygotowanie (%) 
- myte 
- szczotkowane 
- bez przygotowania 

 
  0 
20 
80 

 
70 
30 
  0 

 
30 
50 
20 

 
10 
80 
10 

Liczba asortymentów 4 7 1-3 1-2 
Liczba dostawców 10-15 5 3 1 
Liczba oferowanych odmian 5 11 3 3 
Wygląd  w skali 1-9 (9 = najlepszy) 5-8 5-8 5-6 5-6 
Źródło: badania własne 
 
Oferta odmianowa w handlu 
Krajowi producenci ziemniaków jadalnych 
mogą korzystać z ofert firm nasiennych pro-
ponujących do uprawy ponad 150 odmian o 
różnych walorach użytkowych i kulinarnych. 

W obrocie rynkowym dominuje jednak tylko 
kilka odmian, które są preferowane przez 
konsumentów w poszczególnych regionach 
kraju. 

Tabela 5 
Popularność jadalnych odmian ziemniaka uprawianych w Polsce 

Województwo Liczba  
uprawianych odmian Najpopularniejsze odmiany 

Dolnośląskie   88 Vineta, Denar, Lord, Tajfun, Jelly  
Kujawsko-pomorskie   81 Denar, Vineta, Lord, Satina, Tajfun 
Lubelskie   70 Vineta, Bellarosa, Tajfun, Lord, Irys 
Lubuskie   32 Vineta, Denar,Satina, Tajfun, Lord 
Łódzkie   59 Tajfun, Lord, Irga, Denar, Bryza 
Małopolskie   13 Lord, Bellarosa, Tajfun, Vineta, Denar 
Mazowieckie   54 Irga, Lord, Tajfun, Vineta, Satina 
Opolskie   41 Vineta, Bellarosa, Lord, Jelly, Gala 
Podkarpackie   45 Tajfun, Denar, Jelly, Bellarosa, Lord 
Podlaskie   38 Irga, Bryza, Irys, Vineta, Denar 
Pomorskie   43 Vineta, Satina, Lord, Denar, Owacja 
Śląskie   21 Vineta, Bellarosa, Gala, Lord, Denar 
Świętokrzyskie   36 Bellarosa, Lord, Tajfun, Denar, Jelly  
Warmińsko-mazurskie   14 Irga, Satina, Irys, Denar, Cekin 
Wielkopolskie 113 Vineta, Lord, Denar, Satina, Bryza 
Zachodniopomorskie   27 Vineta, Satina, Lord, Denar, Bryza 
Źródło: badania własne 
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Inne odmiany sprzedawane są na targo-
wiskach miejskich, a inne w sklepach czy 
sieciach sklepowych. Najpowszechniejsze w 
uprawie są jednocześnie najpopularniejsze 
na targowiskach (Irga, Irys, Bryza, Lord, De-
nar, Vineta, Satina, Tajfun itd).  

W sieciach sklepowych dominują odmiany 
głównie o ładnym wyglądzie bulw, w więk-
szości pochodzące z zagranicznych hodowli 
(Vineta, Melody, Lord, Agata, Gala, Verdi, 
Volumia, Jelly, Bellarosa, Asterix, Nicola, 
Tajfun itd.). Atrakcyjność wyglądu (typ skór-
ki, regularność kształtu, kolor skórki) nie jest 
w żaden sposób skorelowana z wartością 
użytkową czy kulinarną odmiany. Przywią-
zywanie wagi do ładnego wyglądu bulw na 
współczesnym rynku jest faktem, ale meryto-
rycznie jest to rzecz mało istotna.  
 
Przetwórstwo spożywcze ziemniaka 
Przemysł przetwórczy produkujący frytki, 
ćwiartki, chipsy i susze potrzebuje rocznie 
ok. 1100 tys. ton ziemniaków. W Polsce 
zajmuje się tym kilka dużych zakładów prze-
twórczych. Wielkość produkcji frytek, chip-
sów i suszów spożywczych w pełni zaspoka-
ja bieżące potrzeby rynku. Produkuje się 
rocznie ok. 160 tys. ton frytek, ok. 60 tys. ton 
chipsów i ok. 20 tys. ton suszów. Duża część 
tych produktów jest przeznaczana na eks-
port. Dzięki temu polska branża ziemniacza-
na poprawia ujemny bilans obrotów między-
narodowych w handlu ziemniakami jadalny-
mi, a szczególnie ziemniakami z wczesnego 
zbioru.  

Przyczyną spadku eksportu ziemniaków 
jadalnych w stanie świeżym w ostatnich la-
tach jest obowiązujące w Polsce prawo fito-

sanitarne, bardzo rygorystyczne na tle in-
nych krajów UE. Bardzo wysokie wymagania 
wobec jakości stawiane przez przemysł 
przetwórczy powodują, że tylko duże gospo-
darstwa rolne, specjalizujące się w uprawie 
ziemniaków tzw. chipsowych czy frytkowych 
na dużych areałach i dysponujące specjali-
stycznymi przechowalniami, mogą być part-
nerami zakładów przetwórczych. W 2015 r. 
(wg danych GUS) w kraju było 86 gospo-
darstw rolnych, z których każde uprawiało 
ziemniaki na powierzchni ponad 100 ha. Są 
one zapleczem surowcowym dla przetwór-
stwa spożywczego, skrobiowego i rynku 
ziemniaków konfekcjonowanych.  

W ofercie handlowej zakładów przetwór-
stwa spożywczego ziemniaków największy 
udział mają frytki, a także chipsy używane 
jako przekąski. Bardzo uboga jest natomiast 
oferta półproduktów do dalszego przyrzą-
dzania ziemniaków jako warzywa. Mogłyby 
to być ziemniaki obrane w stanie surowym 
lub ugotowane i pakowane próżniowo. Brak 
także na rynku bulw krojonych w plastry, 
przyprawianych ziołami i przeznaczonych do 
zapiekanek z udziałem ziemniaków. Nie ma 
ziemniaków w postaci miazgi na placki i 
babkę ziemniaczaną. Taka oferta mogłaby 
wyjść naprzeciw pewnej grupie konsumen-
tów i skrócić czas przyrządzania potraw z 
ziemniaków w warunkach domowych. Na 
rynku przetworów mało oferuje się gotowych 
wyrobów garmażeryjnych z ziemniaków. 
Tworzeniu szerszej oferty przetworów ziem-
niaczanych musi towarzyszyć ich wysoka 
jakość kulinarna (smak), porównywalna z 
tradycyjnymi potrawami ziemniaczanymi 
przygotowywanymi w warunkach domowych.  

 
Tabela 6 

Bilans eksportu i importu ziemniaków jadalnych oraz przetworów spożywczych  
w sezonach 2000/2001 i 2014/15 w Polsce (tys. ton) 

Eksport Import 
Specyfikacja 2000/01 2014/15 2000/01 2014/15 

Ziemniaki świeże 
- wczesne 
- ze zbioru jesiennego 

 
  1,0 
78,6 

 
  0,7 
19,6 

 
19,0 
14,2 

 
26,0 
91,9 

Przetwory ziemniaczane 
- produkty mrożone 
- susze ziemniaczane 
- chipsy 

 
69,6 
  1,1 
13,3 

 
161,3 
  21,1 
  31,1 

 
  2,6 
  0,6 
  0,5 

 
59,8 
  7,7 
  8,0 

Źródło: dane IERiGŻ i obliczenia własne 
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Ceny i opłacalność produkcji 
ziemniaków jadalnych 
Ważnym elementem funkcjonowania rynków 
produktów żywnościowych, w tym także ryn-
ku ziemniaczanego, jest opłacalność pro-
dukcji ziemniaków jadalnych, a ta jest uza-
leżniona od bardzo wielu czynników. Jednym 
z czynników decydujących o opłacalności są 

uzyskiwane przez rolników ceny. O wartości 
zbiorów decyduje poziom uzyskanego przez 
producenta plonu ogólnego, a w przypadku 
ziemniaków jadalnych szczególnie plonu 
handlowego oraz wysokość ceny. Badania 
wykazały, że występuje w kraju bardzo duża 
zmienność cen w latach oraz w zależności 
od miejsca sprzedaży zbiorów.  

Podział sekcji (ciągły) Tabela 7 
Zróżnicowanie cen za ziemniaki jadalne w zależności  

od miejsca ich sprzedaży w Polsce w latach 2002-2015 (zł/t) 

Miejsce sprzedaży Lata  
badań wprost  

z gospodarstwa 
rynki  

hurtowe 
targowiska 

miejskie 
wprost  

do sklepów 

Ceny detaliczne  
(min. – maks.) 

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 

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

  335 
  370 
  360 
  767 
  900 
  394 
  681 
  643 
1074 
  400 
  587 
1000 
  450 
  900 

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

600 
650 
620 

1200 
1300 

800 
800 
880 
950 
650 
750 

1400 
700 

1150 

    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 
Średnio  379   633   728        889   662-2499 
Zmiana 
(%) 100   167   193        235 175-659 

Źródło: badania własne 
 

Najniższe ceny za ziemniaki rolnicy uzy-
skują przy sprzedaży pośrednikom handlo-
wym wprost z gospodarstwa. Przyrost ceny 
(średnio w wieloleciu) o 67% dotyczy sprze-
daży ziemniaków na rynku hurtowym, o 93% 
na targowiskach miejskich i o 135% w przy-
padku sprzedaży ziemniaków konfekcjono-
wanych bezpośrednio do sklepów. Najsłab-
szą pozycję ma rolnik, a także firmy konfek-
cjonujące, przy kształtowaniu ceny detalicz-
nej w placówkach sklepowych. Cena deta-
liczna ziemniaków jadalnych jest często po-
nad 6-krotnie wyższa od ceny w „bramie 
gospodarstwa”. Wysoka cena detaliczna 
stała się w ostatnich latach barierą popytową 
dla niektórych grup społecznych, o niższych 
dochodach (np. emerytów). Badania wyka-
zały, że duża zmienność cen występuje w 
latach, ale także jest zróżnicowana regional-

nie. W regionach typowo rolniczych, o wyso-
kim udziale ziemniaka w zasiewach, ceny za 
ziemniaki z reguły są niższe.  

Badania wykazały, że najwyższą opłacal-
ność produkcji ziemniaków jadalnych w se-
zonie 2014/15 uzyskano w przypadku upra-
wy na wczesny zbiór (w czerwcu – lipcu) 
pomimo najniższych plonów uzyskiwanych w 
tym kierunku produkcji. Generalnie należy 
stwierdzić, że produkcja ziemniaków jadal-
nych i do przetwórstwa spożywczego, cho-
ciaż jest kapitało- i pracochłonna, charakte-
ryzuje się wysoką opłacalnością w stosunku 
do innych gatunków roślin rolniczych. Wa-
runkiem opłacalności jest jednak możliwość 
sprzedaży, co często nie jest oczywiste w 
latach urodzaju ziemniaka. 
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Tabela 8 
Ceny targowiskowe ziemniaków jadalnych w marcu  

w latach 2014-2016 (zł/dt) według województw  

Ceny targowiskowe w latach (zł/dt) 
Województwo 

2014 2015 2016 
Polska 122 62   95 
Dolnośląskie 
Kujawsko-pomorskie 
Lubelskie 
Lubuskie 
Łódzkie 
Małopolskie 
Mazowieckie 
Opolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie 
Śląskie 
Świętokrzyskie 
Warmińsko-mazurskie 
Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 

138 
111 
104 
200 
104 
  90 
108 
143 
115 
123 
145 
127 
  84 
120 
129 
115 

78 
50 
57 
80 
46 
28 
47 
71 
64 
69 
95 
59 
36 
70 
69 
79 

100 
  70 
  99 
100 
  84 
  62 
100 
119 
  82 
118 
122 
  95 
  59 
105 
115 
  95 

Źródło: badania własne  
Tabela 9 

Koszty produkcji oraz wartości zbiorów ziemniaków  
na różne kierunki użytkowania (poziom cen sezonu 2014/2015) 

Kierunek użytkowania zbiorów 
Wyszczególnienie jadalne  wczesny 

zbiór 
przetwórstwo 
spożywcze 

Koszty bezpośrednie produkcji ogółem (zł/ha) 9250 8520 11500 
Plon ogólny (t/ha) 35 25 40 
Plon handlowy (t/ha) 30 24 38 
Wartość zbioru (zł/ha) 15750 19350 19300 
Zysk/strata (zł/ha) 6500 10830 7800 
Źródło: wyniki badań własnych. W kalkulacji przyjęto następujące ceny: plon handlowy ziemniaków 
jadalnych i do przetwórstwa spożywczego – 500 zł/t, ziemniaków wczesnych – 800 zł/t, plon uboczny 
– 150 zł/t 
 
Propozycje działań podtrzymujących 
wysokie spożycie ziemniaków w kraju 
Przedstawione powyżej dane wskazują, że 
pomimo unowocześnienia produkcji i wzbo-
gacania oferty handlowej ziemniaków, ich 
spożycie w kraju spada. Aby nie zmniejszało 
się dalej, konieczne są kompleksowe działa-
nia zmierzające do poprawy jakości oferty 
handlowej w różnych aspektach i na wszyst-
kich poziomach (rolnik, hurtownia, handel) 
oraz podnoszenie świadomości konsumen-
tów o wysokich walorach odżywczych i kuli-
narnych ziemniaka. W łańcuchu od „pola do 
stołu” na poszczególnych ogniwach produk-

cji, dystrybucji i sprzedaży można wymienić 
wiele zadań prowadzących do poprawy 
funkcjonowania rynku ziemniaka.  
 
Rolnicy – producenci ziemniaków 
• Wdrażanie do gospodarstw wiedzy o ka-
nonach nowoczesnej technologii jakościowej 
produkcji ziemniaka jadalnego, gwarantują-
cej wysoki plon handlowy (dobór odpowied-
nich odmian, zrównoważone nawożenie i 
integrowana ochrona roślin, odpowiednia 
architektura łanu, nawadnianie w okresach 
suszy, optymalne warunki zbioru).  
• Korzystanie z nowoczesnej technologii 
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przechowalnictwa ziemniaków przez cały 
rok, co poprawi wygląd bulw zimą i wiosną i 
może powstrzymać konkurencyjny dla pol-
skich producentów import ziemniaków wcze-
snych i ziemniaków jadalnych z cieplejszych 
stref klimatycznych w tych okresach. 
• Wprowadzanie specjalizacji w produkcji 
ziemniaków jadalnych przeznaczonych do 
sprzedaży targowiskowej (odmiany o wybit-
nych walorach kulinarnych, ale o gorszym 
wyglądzie bulw) lub do konfekcjonowania 
(odmiany nadające się do mycia) i sprzeda-
wanych w sieciach sklepowych. 
• Upowszechnianie przez producentów 
certyfikowanych systemów produkcji (inte-
growana produkcja, system ekologiczny, 
inne certyfikowane systemy jakości, np. QS). 
• Wprowadzenie przez PIORiN bardziej 
logicznych i wykonalnych zasad, uwzględ-
niających istnienie w handlu międzynarodo-
wym silnej konkurencji, a przez rolników – 
producentów ziemniaków – przestrzeganie 
reguł dotyczących zachowania bezpieczeń-
stwa fitosanitarnego, co może być szansą 
dla wznowienia eksportu polskich ziemnia-
ków jadalnych do wielu krajów Europy i świa-
ta. Ziemniaki produkowane w Polsce cieszą 
się dobrą renomą w wielu krajach.  
 
Hurtownie ziemniaków jadalnych 
• Uzależnienie stopnia przygotowania bulw 
(czyszczenie, mycie, polerowanie) od po-
trzeb handlu i konsumentów. 
• Zapewnienie placówkom handlowym 
atrakcyjnych opakowań różnej wielkości (od 
1 do 15 kg). Godne polecenia są opakowa-
nia papierowe chroniące bulwy przed zazie-
lenieniem. 
• Szeroka oferta odmianowa dla placówek 
handlowych, prezentująca wszystkie typy 
kulinarne i odmiany o różnej barwie miąższu. 
• Stosowanie foliowych i siatkowych opa-
kowań zabezpieczających bulwy przed zie-
lenieniem, zawierających na etykietach istot-
ne i wiarygodne informacje o produkcie (od-
miana, typ kulinarny, wartość odżywcza i 
użytkowa, barwa miąższu itp.). 
• Oferowanie sklepom opakowań zbior-
czych do sprzedaży ziemniaków wysokiej 
jakości luzem w mniejszych ilościach. 
• Ograniczanie do minimum importu ziem-
niaków jadalnych na korzyść polskich produ-
centów.  

Zakłady przetwórcze, gastronomia 
• Poszerzenie oferty ziemniaków surowych 
obranych i ziemniaków gotowanych, obok 
produktów smażonych (frytki, chipsy) i su-
szów spożywczych, co pozwoli skrócić czas 
przyrządzania potraw ziemniaczanych w 
domu. W produkcji smażonych frytek czy 
ćwiartek należy zmierzać w kierunku obniże-
nia w nich zawartości tłuszczu. 
• Wprowadzanie na rynek produktów ziem-
niaczanych gotowych do przyrządzania w 
warunkach domowych (np. talarki przypra-
wione ziołami do zapiekanek, miazga ziem-
niaczana na placki itp.).  
• Konieczne jest zwiększenie oferty goto-
wych wyrobów garmażeryjnych o wysokiej 
jakości kulinarnej, dorównującej tradycyjnym 
potrawom ziemniaczanym.  
• W gastronomii spopularyzowanie ziem-
niaków pieczonych serwowanych z niskoka-
lorycznymi dodatkami jako samodzielne da-
nia ziemniaczane.  
 
Handel 
• Oferowanie asortymentu zróżnicowanego 
pod względem wielkości i rodzaju opakowań, 
typów kulinarnych oraz barwy miąższu bulw. 
• Projektowanie stoisk sprzedaży i ekspo-
zycji ziemniaków tak, aby uniknąć szybkiego 
zielenienia bulw (opakowania jednostronnie 
zacienione chroniące bulwy przed światłem). 
•  Informacja o sprzedawanym asortymen-
cie i walorach odżywczych ziemniaka na 
stoiskach sprzedaży (zawieszone plansze, 
wyłożone ulotki itp.).  
• Konieczne jest zapewnienie kupującym 
zróżnicowanej oferty pod względem ceno-
wym (ziemniak, obok towaru delikatesowe-
go, powinien być także tanim warzywem). 
Wysoka marża handlowa ogranicza sprze-
daż towaru i nie sprzyja promocji ziemniaka. 
• Kierowanie się zasadą, że ziemniaki 
wczesne (w potocznym języku młode) to 
tylko te, które mają niedojrzałą i delikatną, 
ocierającą się skórkę.  
• Nieużywanie nazwy „ziemniak wczesny = 
młody”, jeśli skórka bulw jest dojrzała i są 
one importowane z innego regionu klima-
tycznego.  
 
Konsumenci 
• Konieczny jest transfer wiedzy z nauki i 
Stowarzyszenia Polski Ziemniak o wysokiej 
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wartości odżywczej i użytkowej ziemniaków 
w diecie wszystkich grup zawodowych i 
wiekowych konsumentów. 
• Zakres przekazywanej wiedzy i promocji 
powinien dotyczyć bardzo wielu aspektów, z 
których najważniejsze byłyby: 

 ziemniak jako cenne niskokaloryczne i 
zasadotwórcze warzywo o wysokiej zawar-
tości witaminy C oraz potasu; 

 jak kupować dobre ziemniaki (odmia-
ny, typy kulinarne, systemy produkcji itp.)?; 

 ziemniaki w gastronomii serwowane na 
różne sposoby (potrawy gotowane, pieczo-
ne, smażone, sałatki); 

 co można w swojej kuchni domowej 
przygotować z ziemniaków (popularyzacja 

bogactwa potraw tradycyjnych i współcze-
snych)?; 

 ziemniaki zestawiają się doskonale z 
innymi produktami (mięsem, rybami, nabia-
łem itp.). 
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