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Abstrakt. W pracy przedstawiono stan aktualny oraz zachodzące w ostatnich latach zmiany na rynku ziem-
niaków jadalnych w Polsce. Określono skalę krajowej produkcji ziemniaków jadalnych z uwzględnieniem 
ziemniaków wczesnych oraz zbioru jesiennego przeznaczonego do konfekcjonowania. Przeanalizowano 
krajową ofertę handlową ziemniaków jadalnych w zależności od miejsca sprzedaży oraz najpopularniejsze 
uprawiane w kraju odmiany ziemniaków. Dokonano bilansu eksportu i importu ziemniaków jadalnych oraz 
jego przetworów. Przedstawiono analizę kosztów produkcji ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa spo-
żywczego. Analizie poddano poziom cen ziemniaków jadalnych w różnych kanałach dystrybucji. Wskazano 
na pozytywne i negatywne strony zachodzących zmian oraz określono potrzebne kierunki działania.  

Wstęp
W Polsce ziemniaki są jeszcze dość popularnym warzywem o wysokim spożyciu wynoszącym 

około 100 kg/osobę/rok. Istnieje jednak stała tendencja spadku spożycia świeżych ziemniaków jako 
warzywa, natomiast wzrasta spożycie przetworów ziemniaczanych [Raport BGŻ 2015]. Zmienia 
się także rynek ziemniaków jadalnych. Oferta handlowa sieci sklepowych jest coraz bogatsza pod 
względem oferowanych odmian, wielkości i rodzaju opakowań oraz stopnia przegotowania bulw 
do sprzedaży. Traci na znaczeniu sprzedaż targowiskowa ziemniaków jadalnych. Zachodzące 
zmiany przekształcają całą branżę ziemniaczaną w kierunku koncentracji i profesjonalizacji pro-
dukcji ziemniaków jadalnych i są podporządkowane wymaganiom krajowego rynku ziemniaków 
wczesnych, zabezpieczenia surowca dla hurtowni ziemniaków konfekcjonowanych zbioru głów-
nego oraz zaspokajania potrzeb surowcowych przemysłu przetwórczego. Rozproszona produkcja 
ziemniaków w mniejszych gospodarstwach nie może konkurować z producentami większej skali. 
Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych jest zmienna w latach, w zależności od wielkości 
krajowych zbiorów, od miejsca sprzedaży towaru, a także od skali importu ziemniaków wczesnych 
pochodzących z innych stref klimatycznych.

Głównym celem opracowania jest przedstawienie problemów rynkowych ziemniaków jadal-
nych w Polsce oraz wskazanie metod ograniczających spadek konsumpcji tego warzywa

Materiał i metodyka badań 
Na podstawie danych GUS i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 

PIB (IERiGŻ-PIB) [GUS 2015, Rynek Ziemniaka 2000-2015] przeanalizowano zmiany dotyczące 
spożycia ziemniaków w Polsce. Do przeprowadzenia analizy rynku ziemniaków jadalnych w 
Polsce wykorzystano badania własne prowadzone w Instytucie Hodowli i aklimatyzacji Roślin 
– PIB (IHAR-PIB) Oddział w Jadwisinie dotyczące badań rynkowych prowadzonych w aglo-
meracji warszawskiej w 2015 roku, obejmujące ofertę handlową w różnych miejscach sprzedaży 
ziemniaków (25 sklepów różnej wielkości, 8 targowisk miejskich, 1 rynek hurtowy), a także 
dane z ogólnokrajowego monitoringu dotyczącego produkowanych odmian oraz cen rynkowych 
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ziemniaków jadalnych uzyskiwanych w różnych kanałach dystrybucyjnych reprezentatywnych dla 
całego kraju i w poszczególnych województwach. Na reprezentatywnej grupie 250 konsumentów 
badano ich oczekiwania dotyczące oferty handlowej ziemniaków i ich przetworów. Oszacowano 
także koszty oraz efektywność ekonomiczną produkcji ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa 
w 12 gospodarstwach rolnych stosujących zasady integrowanej ochrony roślin i specjalizujących 
się w 3 różnych kierunkach produkcji. W kalkulacji zysku nie uwzględniono kosztów pośrednich. 
Po stronie przychodów uwzględniono wartość plonu ogólnego (w tym handlowego i odpadowego), 
a nie uwzględniono wysokości dopłat obszarowych. 

Wyniki badań
W skali całego kraju w 2015 roku pojemność rynku ziemniaków jadalnych w świeżym stanie 

jako warzywa wynosiła około 3,3 mln t, z czego 1,2 mln t przypadało na gospodarstwa rolnicze, 
a 2,1 mln t na sprzedaż rynkową. Rynkowa, na większą skalę, produkcja ziemniaków jadalnych 
(na wczesny zbiór i do konfekcjonowania) oraz do przetwórstwa spożywczego zajmowała po-
wierzchnię około 72 tys. ha, przy ogólnej krajowej powierzchni uprawy ziemniaków wynoszącej 
około 300 tys. ha. Blisko 200 tys. ha stanowiła powierzchnia uprawy ziemniaków w mniejszych 
gospodarstwach, w których wielkość plantacji nie przekraczała 1 ha, a zbiory, obok samoza-
opatrzenia rodzin rolniczych, trafiały do sprzedaży targowiskowej [Nowacki 2015]. W opinii 
kupujących mało atrakcyjna w sklepach była oferta półproduktów ziemniaczanych (ziemniaki 
obierane surowe i gotowane, talarki przyprawione ziołami) i dobrych wyrobów garmażeryjnych 
jako samodzielnych potraw ziemniaczanych, dorównujących jakością tradycyjnym wyrobom 
domowym (placki, babki, kiszki ziemniaczane, kartacze).

W przeszłości ziemniaki były uważane za bardzo tanie warzywo przez wszystkie grupy społecz-
ne. Jego spożycie było bardzo wysokie i przekraczało nawet 200 kg/osobę/rok. Obecnie krajowe 
spożycie ziemniaków, powoli, ale cały czas spada. Jeszcze 15 lat temu krajowe spożycie wynosiło 
ponad 135 kg, a obecnie wynosi już tylko 97 kg/osobę/rok. Około 15% ogółu spożywanych ziem-
niaków stanowią przetwory spożywcze. Najwięcej ziemniaków spożywają rodziny rolnicze oraz 
emeryci i renciści, a najmniej pracujący na własny rachunek oraz młodzież. W całości spożycia 
ziemniaków powoli wzrasta udział przetworów spożywczych (frytki, susze, chipsy) produko-
wanych przez przemysł przetwórczy, a zmniejsza się spożycie ziemniaków nieprzetworzonych. 

Wraz z szybko rozwijającym się w Polsce handlem w sieciach supermarketów zmienia się także 
forma sprzedaży ziemniaka jadalnego. Do sieci sklepowych trafia głównie ziemniaki konfekcjo-
nowane a więc szczotkowane lub myte oraz jednostkowo pakowane o różnej wielkości. Poziom 
cen detalicznych ziemniaków sprzedawanych w sklepach jest bardzo zróżnicowany w zależności 
od jakości towaru i rodzaju opakowania. Największe oferty handlowe dotyczą sieci super- i hi-
permarketów. Oferty zredukowane dotyczą mniejszych sklepów spożywczych oraz placówek z 

Tabela 1. Zmiany spożycia ziemniaka jadalnego oraz przetworów ziemniaczanych w Polsce
Table 1. Changes in consumption of table potato and potato processing product in Poland
Lata/Years ziemniaki 

świeże/
Fresh 

potatoes

Przetwory 
ziemniaczane/

Potato 
processing a)

razem 
ziemniaki/

Total 
potatoes

ziemniaki 
świeże/
Fresh 

potatoes

Przetwory 
ziemniaczane/

Potato 
processing *

razem 
ziemniaki/ 

Total 
potatoes

tys. t/thous. t kg na 1 mieszkańca/kg per capita
2000/2001 4670 440 5110 122,3 11,5 134
2010/2011 3636 620 4256 94,4 16,1 110
2013/2014 3300 630 3930 85,7 16,4 102
2014/2015 3250 640 3890 84,4 16,6 101

* w ekwiwalencie ziemniaków/in the equivalent of potatoes 
Źródło: dane GUs 
source: data GUs
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żywnością ekologiczną. Jakość oferowanych do sprzedaży ziemniaków w sklepach jest bardzo 
zróżnicowana. Najczęstszymi wadami wyglądu bulw stwierdzanymi w handlu są: zazielenienia, 
uszkodzenia mechaniczne oraz deformacje i parch srebrzysty. Opakowania z ziemniakami coraz 
częściej zawierają informacje o wartości kulinarnej sprzedawanej odmiany.

Aby sprostać dostawom towaru przez cały rok oraz wysokim wymaganiom jakości bulw ziemniaka, 
ich uprawa musi się odbywać u profesjonalnych rolników, na większych plantacjach, a przygotowanie 
towaru do handlu powinno odbywać się w centrach przechowalniczo-obróbczych. Dla mniejszej skali 
produkcji ziemniaka, w mniejszych gospodarstwach bez prowadzonego konfekcjonowania (czysz-
czenia i pakowania jednostkowego) najczęstszą formą sprzedaży towaru są rynki hurtowe, targowiska 
miejskie oraz sprzedaż  wprost z gospodarstwa dla ogniw pośredniczących w handlu.  

Krajowi producenci ziemniaka jadalnego mają do dyspozycji ponad 150 odmian o różnych 
walorach użytkowych, będących w krajowym nasiennictwie. W obrocie rynkowym dominuje 
jednak tylko kilka odmian, które są najbardziej preferowane przez konsumentów w poszczegól-
nych regionach kraju.

Propozycja aktywizacji w kraju sprzedaży targowiskowej w PROW 2015-2020 dla produk-
tów przetworzonych w gospodarstwie, może ożywić w przyszłości także sprzedaż ziemniaków 
skracając łańcuch żywnościowy od producenta do konsumenta. 

Przemysł przetwórstwa spożywczego produkujący frytki, chipsy i susze potrzebuje rocznie 
około 1100 tys. t ziemniaka. Przemysł przetwórczy ziemniaka jest w Polsce skoncentrowany 
i ustabilizowany w kilku zakładach. Wielkość produkcji frytek, chipsów i suszy spożywczych w 
pełni zabezpiecza bieżące potrzeby rynku krajowego. Przemysł spożywczy produkuje rocznie 
około 160 tys. t frytek, około 60 tys. t chipsów oraz około 20 tys. t suszy spożywczych. Duża część 

Tabela 2. Monitoring rynku ziemniaków jadalnych aglomeracji warszawskiej (listopad 2015)
Table 2. Monitoring market table potatoes Warsaw agglomeration (November 2015)
Wyszczególnienie/specification Miejsce sprzedaży/Place of sale

targowisko 
miejskie/city 

market

hipermarket/ 
hypermarket

mały sklep 
spożywczy/small 

grosery shop

sklep 
ekologiczny/ 
organic shop

rodzaj opakowania/Type of packaging [%]:
 – luzem/in bulk
 – worek/bag
 – siatka/net
 – folia/foil
 – papier/paper

80
20
0
0
0

10
10
50
20
10

50
0

30
20
0

0
0

80
20
0

Wielkość opakowania/
Package size [kg]

2,5; 10,0; 
15,0; 20,0

1,0; 1,5; 2,0; 
2,5; 5,0; 10,0 2,0; 2,5; 3,0 2,0; 2,5

Cena  średnia [zł/kg]/Average price [PLN/kg]:
 – minimalna/minimum
 – maksymalna/maximum

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/Preparing [%]:
 – myte/wash 
 – szczotkowane/brush
 – bez przygotowania/non packaging

0
20
80

70
30
0

30
50
20

10
80
10

Liczba asortymentów/Number of assortments 4 7 1-3 1-2
liczba dostawców/Number of suppliers 10-15 5 3 1
Liczba oferowanych odmian/Number of 
offered varieties 5 11 3 3

Jakość wyglądu  w skali 1-9 (9 – ocena 
najlepsza)/Quality appearance at 1-9 scale 
(9 – the best rating)

5-8 5-8 5-6 5-6

Źródło: badania własne 
source: own research
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Tabela 3. Popularność uprawianych odmian ziemniaków jadalnych w Polsce 
Table 3. Popularity cultivated varieties of table potatoes in Poland 
Województwa/
Provinces

liczba uprawianych 
odmian/Number of 
cultivated varieties

Najpopularniejsze odmiany/
Most popular varieties 

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
source: own research

Tabela 4. Bilans eksportu i importu ziemniaków jadalnych oraz przetworów spożywczych w sezonach 
2000/2001 i  2014/2015 w Polsce 
Table 4. Balance of exports and imports of potatoes and processed foods in the seasons 2000/2001 and 
2014/2015 in Poland
Wyszczególnienie/specification Eksport [tys. t]/

Export [thous. t]
Import [tys. t]/

Import [thous. t]
2000/2001 2014/2015 2000/2001 2014/2015

Ziemniaki świeże/Fresh potatoes
 –  ziemniaki wczesne/early potatoes
 –  ziemniaki zbioru jesiennego/potato harvest autumn

1,0
78,6

0,7
19,6

19,0
14,2

26,0
91,9

Przetwory ziemniaczane/Potato processing products
 –  produkty mrożone/frozen products
 –  susze ziemniaczane/dehydrated potatoes
 –  chipsy/chips

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-PIB [Rynek Ziemniaka 2001-2015] i obliczenia własne
source: data IERiGŻ and own calculations 

tych produktów jest przeznaczana na eksport. Dzięki temu polska branża ziemniaczana poprawia 
ujemny bilans obrotów międzynarodowych w handlu ziemniakami jadalnymi, a szczególnie tych 
z wczesnego zbioru. Powodem spadku eksportu ziemniaków jadalnych w ostatnich latach jest 
prawo fitosanitarne obowiązujące w Polsce, bardzo rygorystyczne na tle innych krajów Unii Eu-
ropejskiej. Bardzo wysokie wymagania jakościowe stawiane przez przemysł powodują, że tylko 
duże gospodarstwa specjalizujące się w uprawie ziemniaków tzw. chipsowych i frytkowych, 
dysponujące specjalistycznymi przechowalniami, pozostaną partnerami zakładów przetwórczych. 

Ważnym elementem funkcjonowania rynków produktów żywnościowych, w tym także rynku 
ziemniaczanego, jest opłacalność produkcji ziemniaka jadalnego wynikająca z relacji kosztów 
ponoszonych przez rolników oraz uzyskanej wartości sprzedanych zbiorów. O wartości zbiorów 
decyduje poziom uzyskanego przez producenta plonu ogólnego, a w przypadku ziemniaków jadal-
nych, szczególnie plonu handlowego oraz wysokość cen. Badania wykazały, że w Polsce występuje 
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Tabela 5. Zróżnicowanie cen za ziemniaki jadalne w zależności od miejsca ich sprzedaży w Polsce w latach 
2002-2015 
Table 5. Differentiation of prices for potatoes, depending on where they are sold in Poland in the years 2002-2015 
Lata badań/Years Miejsce sprzedaży/Place of sale ceny detaliczne 

(min.–maks.) [zł/dt]/
Retail prices

(min.-max) [PLN/dt]

wprost z 
gospodarstwa/

straight from the 
farm

rynki hurtowe/
whole sale 

market

targowiska 
miejskie/

city markets

wprost do 
sklepów/
delivery 
to shops

2002/2003
2003/2004
20042005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

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/Average 379 633 728 889 662-2499
Zmiana/Change [%] 100 167 193 235 175-659

Źródło: badania własne
source: own research

Tabela 6. Ceny targowiskowe ziemniaków jadalnych w 
miesiącu marcu według województw w latach 2014-2016 
Table 6. Prices of table potatoes city marketplace in 
the month of march by province in 2014-2016 
Województwa/
Provinces

Ceny targowiskowe [zł/dt]/
Prices in city market place 

[PLN/dt]
2014 2015 2016

Polska/Poland 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 
source: own research

bardzo duża zmienność cen w latach oraz w 
zależności od miejsca sprzedaży ziemniaków. 

Najniższe ceny za ziemniaki rolnicy uzy-
skiwali przy sprzedaży wprost z gospodarstwa 
pośrednikom handlowym. Przyrost ceny (śred-
nio w wieloleciu) o 67% dotyczył sprzedaży 
na rynku hurtowym, o 93% na targowiskach 
miejskich i o 135% w przypadku sprzedaży 
ziemniaków konfekcjonowanych bezpośrednio 
do placówek sklepowych. Najsłabsza pozycja 
rolnika występowała przy kształtowaniu ceny 
detalicznej w placówkach sklepowych. cena 
detaliczna ziemniaków jadalnych jest często 
ponad 6-krotnie wyższa od tej uzyskiwanej 
bezpośrednio w gospodarstwie. Badania wyka-
zały, że obok zmienności cen w latach wystę-
puje także regionalne zróżnicowanie cenowe. 
W regionach typowo rolniczych o wysokim 
udziale ziemniaka w zasiewach ceny z reguły 
były niższe. Zakłóceniem tej prawidłowości 
jest zróżnicowanie plonowania ziemniaków w 
poszczególnych regionach i latach. 

Jak wynikało z badań, najwyższą opłacal-
ność w produkcji ziemniaka jadalnego w sezo-
nie 2014/2015 uzyskano w przypadku uprawy 
ziemniaka wczesnego zbioru (w miesiącach 
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czerwiec i lipiec), pomimo najniższych 
plonów uzyskiwanych przy takim kie-
runku produkcji. Należy stwierdzić, że 
produkcja ziemniaka jadalnego i dla 
przetwórstwa spożywczego, chociaż 
kapitało- i pracochłonna, charaktery-
zuje się wysoką opłacalnością w relacji 
do produkcji innych gatunków roślin 
rolniczych.  

Wnioski
1. Spadek krajowego spożycia ziem-

niaków jako cennego tradycyjnego 
warzywa w ostatnim okresie jest z 
bardzo wielu powodów zjawiskiem 
niekorzystnym dla producentów i 
konsumentów.

2. Oferta handlowa krajowego rynku 
ziemniaków jadalnych była zróżni-
cowana, dość bogata pod względem 
odmianowym i jakościowym.

3. Rodziny pracujące oraz młodzież 
oczekiwały na oferty gotowych tra-
dycyjnych potraw ziemniaczanych, 
ale o wysokiej jakości kulinarnej.

4. Opłacalność produkcji ziemniaka 
jadalnego była generalnie wysoka, 
chociaż występowała duża zmienność 
cen w zależności od miejsca sprzeda-
ży, regionu oraz w latach uprawy
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Summary
The paper presents the current status and place in recent years, changes in the market for table potato in 

Poland. Determined the scale of domestic production of table potato including early potato harvest and autumn 
to be packaging. Analyzed national trade offer potatoes depending on the point of sale, and the most popular 
cultivated in the country potato. They made the balance of exports and imports of table  potato and processing 
products. An analysis of the cost of production of table potato and food processing. We analyzed the level of 
prices of potatoes in various distribution channels. They pointed to the positive and negative aspects of the 
changes needed and identified courses of action.
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Tabela 7. Koszty produkcji oraz wartości zbiorów ziemniaków 
dla różnych kierunków użytkowania plonu (poziom cen 
sezonu 2014/2015)
Table 7. The production costs and the value of the potatoes 
harvest for the various directions of use of yield (the level of 
prices of the season 2014/2015)
Wyszczególnienie/
specification

Kierunek użytkowania 
zbiorów/Direction crop use

jadalne/
table 

wczesny 
zbiór/

early crop

przetwór-
stwo/ 

processing
Koszty bezpośrednie 
uprawy ogółem [zł/ha]/
Total direct cost [PLN/ha]

9 250 8 520 11 500

Plon ogólny/
Total yield [t/ha] 40 28 45

Plon handlowy/
Market yield [t/ha] 30 24 38

Wartość zbioru [zł/ha]/
Crop value [PLN/ha] 16 500 19 800 20 050

Zysk/strata [zł/ha]/
Net profit/loss [PLN/ha] 7 250 11 280 8 550

w kalkulacji przyjęto następujące ceny: plon handlowy 
ziemniaków jadalnych i dla przetwórstwa spożywczego – 500 
zł/t, ziemniaków wczesnych – 800 zł/t, plon uboczny – 150 
zł/t/In the calculation, the following prices were used: table 
potatoes and food processing –500 PLN/t, early potatoes – 
880 PLN/t, crop residue – 150 PLN/t 
Źródło: wyniki badań własnych
source: own research


