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egoroczne dane 
wskazują, że po sil-
nym spadku cen 

ziemniaków w ubiegłym 
sezonie nastąpiła silna 
redukcja powierzchni ich 
uprawy. Według wstęp-
nego szacunku GUS po-
wierzchnia ta wyniosła w 
2013 r. 270 tys. ha, a 
więc byłaby o prawie 30% 
niższa w stosunku do 
powierzchni w 2012. Ra-
portowany spadek po-
wierzchni wynika w części 
ze zmian metodycznych 
GUS. Według szacunków 
IERiGŻ po uwzględnieniu 
tej różnicy powierzchnia 
uprawy wyniosła ok. 300 
tys. ha, co i tak oznacza-
łoby bardzo silny spadek 
w stosunku do roku 2012. 

W ostatnich latach ob-
serwuje się szybki spadek 
liczby gospodarstw upra-
wiających ziemniaki. O ile 
w 2010 r. ziemniaki upra-
wiało 748 tys. gospo-
darstw, to w 2012 już 
tylko 589 tys. W dalszym 
ciągu uprawa ziemniaków 
charakteryzuje się bardzo 
dużym rozdrobnieniem, a 
jej powierzchnia w przeli-
czeniu na gospodarstwo 
wzrosła z 0,52 ha w roku 
2010 do 0,61 ha w 2013. 

Po kilku latach stabilizacji w 2013 r. nastąpiła również duża 
redukcja powierzchni plantacji nasiennych ziemniaka. Zgłoszo-
no do kwalifikacji 1881 plantacji o powierzchni 4,9 tys. ha, pod-
czas gdy w 2012 r. – 2104 plantacje i 5,4 tys. ha.  

Przebieg warunków pogodowych w roku 2013 charaktery-
zował się dużą zmiennością i był nieco mniej korzystny aniżeli 
w 2012. W wielu regionach Polski południowo-wschodniej i 
środkowej w czerwcu wystąpiły silne opady. Z kolei w wielu 
regionach Polski północnej i zachodniej opady były w okresie 
wiązania bulw zbyt małe. W konsekwencji plony wg szacunków 
GUS w 2013 r. wyniosły 214 dt/ha i były o ok. 12% niższe w 
stosunku do 2012. W rezultacie spadku powierzchni uprawy 
oraz plonów zbiory ziemniaków w 2013 r. mocno spadły. Sza-
cuje się, że wyniosły ok. 6,4 mln ton, podczas gdy w 2012 ze-
brano 9,0 mln ton.  

 
Średnie ceny ziemniaka w obrotach targowiskowych (zł/dt) 

Mie- Lata 

siąc 2009/10 20010/11 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  

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

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

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 

 
Bardzo duży spadek zbiorów spowodował silny wzrost cen 

ziemniaków. W porównaniu z 2012 r. ceny targowiskowe były w 
okresie jesiennym ponad dwukrotnie wyższe. Specyfiką bieżą-
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cego sezonu był brak 
sezonowego spadku cen 
w okresie jesiennym w 
stosunku do cen w lipcu i 
sierpniu. Specyficzne dla 
bieżącego sezonu jest 
również zmniejszenie róż-
nic pomiędzy cenami tar-
gowiskowymi a cenami w 
obrotach hurtowych. W 
minionych latach ceny na 
rynkach hurtowych były 
niższe od targowiskowych 
o ok. 20%. W tym roku w 
okresie jesiennym różnica 
wynosi ok. 10%.  Najwyż- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sze ceny odnotowywano w woj. warmińsko-mazurskim, opol-
skim i dolnośląskim, najniższe w świętokrzyskim i lubelskim. 

Przy dużej redukcji zbiorów należy oczekiwać do końca roku 
utrzymania się wysokich cen ziemniaków, przy czym pod ko-
niec sezonu mogą one jeszcze znacząco wzrosnąć. Czynni-
kiem wspierającym wysoki poziom cen jest również sytuacja na 
rynkach europejskich. Co prawda zbiory ziemniaków w części 
krajów będących głównymi jego eksporterami (Holandia, Fran-
cja, Belgia) nieco wzrosły w stosunku do roku 2012, ale kształ-
towały się znacznie poniżej średniej wieloletniej. Ponadto w 
Niemczech, będących jednym z największych rynków ziemnia-
ka, zbiory w 2013 r. spadły o 14%. Na przełomie listopada i 
grudnia ceny ziemniaków uzyskiwane przez rolników wynosiły 
na rynku niemieckim ok. 13,5-14 €/dt, a na rynku holenderskim 
14,5-15 €/dt. W kontraktach terminowych na kwiecień 2014 
ceny ziemniaków na przetwory wynosiły natomiast 17-17,5 €/dt. 


