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Streszczenie 

Jednym z czynników destabilizujących ceny ziemniaków jest nadprodukcja na wolny rynek, ziemniaki 
bez docelowego klienta, które w swojej masie podnoszą lub bardzo obniżają ceny. W sezonie o bar-
dzo wysokiej cenie na rynek trafiają ziemniaki kontraktowane na frytki, chipsy, a nawet na skrobię. Z 
kolei w latach, kiedy ziemniaki są tanie, często sprzedaje się je bez sortowania i kalibrowania. Taka 
sytuacja powoduje obecność w obrocie anonimowych, złej jakości ziemniaków, które nigdy nie powin-
ny się na rynku znaleźć. Branża powinna odpowiedzialnie budować wizerunek ziemniaka jako najwyż-
szej jakości produktu dostępnego przez cały rok dla każdego Klienta. Budować regionalne i lokalne 
marki, z dumą wpisywać nazwisko producenta i nazwę odmiany. Trzeba edukować konsumentów i 
bardzo uczciwie traktować swoją pracę.  
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iemniak jako jedyna kultura podlega 
tak znacznym fluktuacjom cenowym, 
że nawet najbardziej doświadczonych 

producentów wyprowadza to z równowagi i 
stawia pod znakiem zapytania dalsze plany 
produkcji. W porównaniu z cenami w ze-
szłym roku ziemniak w obrocie hurtowym 
staniał do koszmarnie niskiej ceny 10-15 
gr/kg (w lutym 2014 było to 60-80 gr/kg). Co 
za tym idzie, cena sadzeniaków również 
poszybowała w dół.  

Czy możemy, jako branża, coś z tym zro-
bić w nadchodzących latach? Czy warto 
szukać winnych, może musimy zacząć od 
siebie? Takie lata uczą wszystkich pokory i 
skłaniają do wyciągnięcia wniosków.  
 Zewsząd słychać lament, a za sytuację na 
rynku wini się wszystkich. Musimy jednak 
pamiętać, że wolny rynek przyjęliśmy z „do-
brodziejstwem inwentarza” i takie sytuacje 
po prostu się zdarzają. Paradoksalnie to 
wolny rynek spowodował tak niskie ceny. 
Nadprodukcja jest w całej Europie, a w Wiel-
kiej Brytanii ceny są najniższe od 16 lat. 

Jednym z czynników, które destabilizują 
ceny ziemniaków, jest nadprodukcja na wol-
ny rynek. To ziemniak bez docelowego klien-
ta w swojej ogólnej masie nakręca lub bar-
dzo obniża ceny. W sezonie o bardzo wyso-
kiej cenie na rynek trafiają ziemniaki kontrak-
towane na frytki, chipsy i o zgrozo – na skro-

bię. Resztę złego robią nie do końca uczciwi 
handlarze, bo dostarczają złe jakościowo 
ziemniaki do konsumenta za duże pieniądze. 
Taka sytuacja powoduje obecność w obrocie 
dużej ilości anonimowych ziemniaków, które 
nigdy nie powinny się na rynku znaleźć. To 
bardzo zniechęca klientów i źle wpływa 
na wizerunek ziemniaka.  

Z kolei w latach, kiedy ziemniak jest tani, 
często pakuje się jak leci do wora wszystko, 
bez sortowania i kalibrowania (bo tani, to nie 
warto mnożyć kosztów), i znów do konsu-
menta trafia anonimowy, złej jakości towar. 
To błędne koło należy przerwać. Musimy 
jako branża odpowiedzialnie budować 
wizerunek ziemniaka jako najwyższej ja-
kości produktu dostępnego przez cały 
rok dla każdego Klienta. Budować regio-
nalne i lokalne marki, z dumą wpisywać 
nazwisko producenta i nazwę odmiany. 
Trzeba edukować konsumentów i bardzo 
uczciwie traktować to, co robimy. W każ-
dej innej sytuacji zysk mają ,,handlarze‘’, 
a zła opinia spada na rolnika i producen-
ta.   
 W nadchodzącym sezonie sytuacja po-
winna się unormować, chociażby za sprawą 
dopłat do upraw skrobiowych (ok. 400 €/ha) i 
bardziej przemyślanych nasadzeń. Wielu 
rolników widzi wyraźnie, że dobry kontrakt 
stabilizuje sytuację i pozwala spokojnie pla-
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nować dochody, może mniejsze, ale pewne. 
To z kolei wpływa również na stabilne ceny i 
dobre nastroje w całej branży. 

W mojej ocenie branża ma również za 
mało dokładne i odległe od stanu faktyczne-
go dane. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej podaje, że po-
wierzchnia upraw ziemniaka w Polsce osią-
gnęła w roku 2014 poziom 275 tys. ha. Plo-
nowanie zaś określono na poziomie 28 t/ha. 
Wynika z tego, że na rynku jest tylko 7,7 mln 
ton. Te szacunki wydają się zaniżone, po-
nieważ z moich bezpośrednich kontaktów 
wynika, że plony w 2014 r. były rekordowo 
duże i wynosiły od 40 do nawet 60 ton z ha. 
Jeżeli zatem ostrożnie przyjmiemy, że średni 
zbiór był na poziomie 35 t/ha, to w Polsce 
było 9,6 mln ton. Potwierdza to najczulszy 
instrument rynkowy, czyli cena. Oczywiście 
jest to moja ocena i na pewno wiele osób się 
z tym nie zgodzi, ale poddaję ten temat pod 
rozwagę i jako zaczyn do dalszej dyskusji. 
 Jak wszystkim wiadomo, ceny ziemnia-
ków towarowych bezpośrednio wpływają na 
ceny sadzeniaków, więc i nasiennictwo jest 
w trudnej sytuacji. Nasiennictwo ziemniaka 
w Polsce jest od kilku lat na tym samym 
poziomie, z lekkim wzrostem w 2014 r. do 
ok. 5200 ha. Oznacza to, że sadzeniaków 
z rodzimej produkcji wystarcza na obsa-
dzenie ok. 40 tys. ha. Jest to zaledwie 12- 
-14% powierzchni upraw towarowych. 
Zakładając,  że  na  wysadzenie  całej  po- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wierzchni upraw z sadzeniaków potrzeba 
ok. 650 tys. ton kwalifikatów, to mamy 
pełny obraz słabości w tym obszarze.  

Z monitoringu, jaki przeprowadził dr Sła-
womir Wróbel z Zakładu Nasiennictwa i 
Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie, 
wynika, że ponad 50% sadzeniaków w stop-
niu CB nie odpowiadało normom dla tej kla-
sy. 

Widać, że i w tym obszarze jest dużo 
,,niedociągnięć’’. To jednak jest naszą wi-
ną, że dopuszczamy takie sadzeniaki do 
obrotu. Brak zaufania tylko pogarsza na-
szą sytuację. Do tego należy dodać brak 
skutecznej walki z szarą strefą. Ziemniaki 
tzw. drobne do sadzenia można bez proble-
mu nabyć na każdym z portali internetowych 
z ofertami ziemniaków towarowych. Dlacze-
go na ten proceder jest przyzwolenie spo-
łeczne, mimo że godzi zarówno w firmy na-
sienne, hodowców, jak i rolników? Dlaczego 
PIORiN nie ściga z urzędu nielegalnego 
handlu, który de facto zwiększa ryzyko prze-
niesienia bakteriozy pierścieniowej? Dlacze-
go nie ma silnego wsparcia ze strony urzęd-
ników ministerstwa na większą walkę w tym 
obszarze? 
 Póki co, róbmy swoje, jak najlepiej potra-
fimy, a na pewno będzie lepiej. Trzeba jed-
nak zawsze pamiętać, że to my jesteśmy 
odpowiedzialni za wizerunek naszej branży i 
my sami kreujemy jej rozwój. 


