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Synopsis. Porównano ró¿ne kierunki produkcji ziemniaka pod wzglêdem ich op³acalno�ci. Oszacowano pojem-
no�æ ró¿nych sektorów rynkowych, poziom cen oraz koszty produkcji. Uwzglêdniono rynek ziemniaka wczesne-
go, jadalnego, skrobiowego, dla przetwórstwa spo¿ywczego oraz nasiennictwo. Stwierdzono, ¿e produkcja ziem-
niaka jest generalnie op³acalna, z wyj¹tkiem uprawy ziemniaków skrobiowych. Poda¿ krajowa przewy¿sza popyt
na rynku krajowym.

Wstêp
Od oko³o 30-tu lat powierzchnia uprawy ziemniaka w Polsce sukcesywnie ulega zmniejszeniu,

a jednocze�nie nastêpuje polaryzacja produkcji tego gatunku. Z jednej strony � nastêpuje koncen-
tracja produkcji ziemniaka w wiêkszych gospodarstwach z przeznaczeniem jako surowiec dla prze-
twórstwa spo¿ywczego lub przemys³u skrobiowego, a z drugiej strony nastêpuje zmniejszenie siê
skali uprawy w mniejszych gospodarstwach uprawiaj¹cych ziemniaki jadalne zbioru g³ównego i
sadzeniaki. W kilku rejonach kraju o korzystnym klimacie rozwija siê uprawa ziemniaków na wcze-
sny zbiór. Najwiêksz¹ jednak grupê stanowi¹ gospodarstwa ma³e, produkuj¹ce ziemniaki na w³asne
potrzeby i stosuj¹ce niskonak³adow¹ technologiê [Nowacki 2009b].

Celem pracy jest porównanie op³acalno�ci uprawy ziemniaka przy ró¿nych kierunkach u¿ytko-
wania plonu, a tak¿e oszacowanie pojemno�ci ró¿nych kana³ów rynkowych, poziomu uzyskiwa-
nych cen oraz poziomu ponoszonych kosztów produkcji. Wa¿nym elementem opracowania jest
wskazanie tak¿e innych przyczyn eliminuj¹cych uprawê ziemniaka z polskiego sektora rolnego.

Metodyka badañ
Dane wykorzystane w opracowaniu pochodz¹ z badañ w³asnych autora prowadzonych od

wielu lat przez IHAR oddzia³ Jadwisin, a tak¿e wykorzystanie danych statystycznych GUS  [Rocz-
niki statystyczne... 2002-2009] oraz danych IERiG¯-PIB [Rynek ziemniaka 2009].

Pojemno�æ segmentów  rynkowych dla ziemniaka przyjêto na podstawie wielko�ci spo¿ycia
ziemniaka jadalnego okre�lanego przez GUS, a poziom spo¿ycia ziemniaków wczesnego zbioru
przyjêto za miesi¹ce: czerwiec, lipiec i sierpieñ. Zapotrzebowanie przetwórstwa spo¿ywczego i
krochmalnictwa okre�lono na podstawie danych  IERiG¯-PIB, natomiast przy produkcji nasien-
nej pos³u¿ono siê danymi z raportów PIORIN. Poziom cen za ziemniaki okre�lono na podstawie
wykonywanego przez IHAR oddzia³ w Jadwisinie monitoringu, a dotycz¹cego poszczególnych
segmentów rynkowych. Koszty produkcji ziemniaka przyjêto wed³ug kalkulacji w³asnych autora
uwzglêdniaj¹c przy tym stosowane systemy produkcji ziemniaka (integrowany, ekologiczny,
intensywny, niskonak³adowy) w Polsce [Nowacki 2009a].

Przy okre�laniu poda¿y przyjêto  krajowe zbiory rzeczywiste ziemniaków w czê�ci dotycz¹cej
tylko plonów handlowych (plon ca³kowity pomniejszony o plon bulw odpadowych odrzucanych
podczas przygotowywania towaru do handlu).
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Wyniki badañ
Powierzchnia i skala produkcji ziemniaków w Polsce systematycznie zmniejsza siê. Wynika to

przede wszystkim z wyeliminowania ziemniaka, jako paszy która ze wzglêdu na wysokie koszty
uprawy i przygotowania jest zbyt drog¹ w dominuj¹cym obecnie przemys³owym tuczu trzody
chlewnej. Aktualnie krajowy rynek wieprzowiny i wêdlin nie analizuje wp³ywu sposobu ¿ywienia
na jako�æ  i ceny produktów finalnych. Nastêpuje wiêc ci¹g³e dostosowywanie skali produkcji
ziemniaka do potrzeb rynku krajowego. Eksport ziemniaka licz¹cy siê  jeszcze w latach 70  i  90. XX
wieku, obecnie jest na poziomie bardzo niskim i nie odgrywa wiêkszej roli w zagospodarowaniu
zbioru tego gatunku [Seremak 2006].

W 2009 roku powierzchnia upra-
wy ziemniaka wynosi³a zaledwie ok. 500
tys. ha, a zbiory wynosi³y 9703 tys. t
[Roczniki Statystyczne... 2009]. Na tle
powy¿szych zbiorów w tabeli 1 zesta-
wiono aktualn¹ pojemno�æ g³ównych
krajowych segmentów rynkowych
ziemniaka oraz ich procentowy udzia³.
Z danych wynika, ¿e najwiêksze zna-
czenie w rynku ziemniaczanym maj¹
ziemniaki jadalne � ponad 50% pojem-
no�ci tego segmentu stanowi samo-
zaopatrzenie gospodarstw  rolnych.
Wysokie  spo¿ycie ziemniaka w kraju
wynosz¹ce ok. 120 kg/osobê/rok jest podstawowym  wyznacznikiem roli tego gatunku w polskim
rolnictwie i rynku artyku³ów ¿ywno�ciowych. Znacz¹c¹ pozycj¹ w rynku odgrywa tak¿e segment
rynku zaopatruj¹cy w surowce zak³ady przetwórstwa spo¿ywczego produkuj¹cego, g³ównie frytki i
chipsy a tak¿e susze spo¿ywcze. Jest to bardzo nowoczesny przemys³ stawiaj¹cy bardzo wysokie
wymagania jako�ciowe producentom ziemniaka, które jest czêsto trudno spe³niæ.

Krochmalnictwo natomiast prze¿ywa regres za spraw¹ ograniczonej kwoty produkcji skrobi
przyznanej Polsce w ramach UE (145 tys. t rocznie) co w konsekwencji spowodowa³o nisk¹ konku-
rencjê polskich zak³adów krochmalniczych, nie mog¹cych wykorzystaæ pe³nych aktualnych mocy
przerobowych przy sta³ych kosztach funkcjonowania.

Na uwagê zas³uguje tak¿e rynek sadzeniaków. Podana w tabeli warto�æ 1300 tys. t odnosi siê do
potencjalnych mo¿liwo�ci produkcji i sprzeda¿y kwalifikowanych sadzeniaków. W rzeczywisto�ci
tylko 10% tej warto�ci stanowi¹ kwalifikowane sadzeniaki,  a pozosta³a ilo�æ to reprodukcja w³asna
niekwalifikowanego materia³u w gospodarstwach uprawiaj¹cych ziemniaki towarowe oraz obroty
na tzw. �czarnym rynku�. Rzeczywiste wiêc obroty kwalifikowanego materia³u sadzeniakowego
szacowane s¹ na ok. 120 tys. t rocznie. Zwiêkszenie zainteresowania rolników zakupem kwalifiko-
wanego materia³u sadzeniakowego o¿ywi³oby rynek nasienny.

£¹cznie ziemniaki w obrocie krajowym stanowi¹ ok. 70% zbiorów, uwzglêdniaj¹c w tym samo-
zaopatrzenie gospodarstw rolnych w ziemniaki jadalne i sadzeniaki. Pozosta³e 30% stanowi¹ pasza
(zagospodarowywanie odpadów), niewielki eksport i  gorzelnictwo ziemniaka oraz straty powsta-
j¹ce podczas przechowywania zbiorów.

Wielko�æ i warto�æ zbiorów
Roczny poziom zbiorów ziemniaka w Polsce w ostatnich latach oscylowa³ wokó³ 10 mln ton.

Zbiory s¹ pochodn¹ zmieniaj¹cej siê powierzchni uprawy tego gatunku i zmian w poziomie plono-
wania. Plonowanie ziemniaków w Polsce nie nale¿y do wysokich w stosunku do wielu krajów UE,
w których uzyskuje siê nawet 2-krotnie wy¿sze plony. W tabeli 2 zestawiono �rednie krajowe plony
ziemniaka okre�lane przez GUS a dodatkowo zilustrowano poziom plonowania w latach 2002-2009
w ró¿nych systemach produkcji ziemniaka na podstawie wyników badañ monitoringowych IHAR
w Jadwisinie. Zestawienie �wiadczy o bardzo du¿ym zró¿nicowaniu poziomu plonowania ziemnia-
ka w kraju. Najbardziej rozpowszechnionym w Polsce systemami uprawy ziemniaka s¹: system
niskonak³adowy � ekstensywny stosowany w bardzo du¿ej liczbie gospodarstw rolnych oraz
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system intensywny stosowany w du¿ych gospodarstwach specjalizuj¹cych siê w wielkoobszaro-
wej produkcji ziemniaka. Gospodarstwa uzyskuj¹ wysokie i stabilne plony czêsto przekraczaj¹ce 40 t/ha,
a wiêc na poziomie plonów w  wysoko rozwiniêtych krajach europejskich.

Poziom plonowania z jednej strony oraz cena rynkowa z drugiej, decyduj¹ o warto�ci zbiorów
krajowych. W tabeli 3 zestawiono poziom  cen rynkowych uzyskiwanych w latach 2000-2007 w
poszczególnych segmentach rynkowych ziemniaka.

Dane odzwierciedlaj¹ wysok¹ zmienno�æ cen w poszczególnych segmentach rynkowych. Na
uwagê zas³uguje du¿e zró¿nicowanie poziomu cen na samym rynku ziemniaków jadalnych, wynika-
j¹ce g³ównie z formy i miejsca sprzeda¿y towaru przez rolników. Ceny minimalne uzyskuj¹ rolnicy
wtedy, gdy sprzedaj¹ ziemniaki hurtowo ogniwom po�rednicz¹cym, a ceny maksymalne uzyskuj¹
za towar konfekcjonowany, sprzedawany na podstawie zawartych kontaktów (np. z sieciami handlo-
wymi). Korzystny poziom cen za ziemniaki kszta³tuje siê na rynkach hurtowych.  Podane w tabeli ceny
za ziemniaki wczesnego zbioru zniekszta³caj¹ w pewien sposób poziom cen w tym segmencie rynku,
z uwagi na stosowanie  tzw. ceny dnia. Podane ceny dotycz¹ �rednio okresu czerwiec-sierpieñ
tymczasem ceny na pocz¹tku czerwca s¹ czêsto 3- lub nawet 4-krotnie wy¿sze od �rednich cen dla
ca³ego sezonu. Dlatego rolnikom  produkuj¹cym m³ode ziemniaki zale¿y na stosowaniu technologii
przyspieszaj¹cej zbiór plonów. Du¿¹ rolê odgrywa w tym przypadku przebieg pogody wiosn¹.

Bardzo niskie ceny w ostatnich latach uzyskuj¹ rolnicy produkuj¹cy ziemniaki na potrzeby przemys³u
skrobiowego. Ceny poni¿ej 200 z³ za tonê ziemniaków nie pokrywaj¹ ponoszonych kosztów ich uprawy.

Op³acalno�æ uprawy ziemniaków
W tabeli 4 zestawiono parametry dla okre�lenia op³acalno�ci produkcji ziemniaka w Polsce

wed³ug kierunków u¿ytkowania zbiorów w 2009 roku. Koszty produkcji w poszczególnych sekto-
rach przyjêto za Nowackim [2009a], natomiast poziom plonu ogólnego oraz poziom plonu handlo-
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wego przyjêto na podstawie wyników badañ w³asnych autora. Udzia³ plonu handlowego w plonie
ogólnym by³ zró¿nicowany w poszczególnych sektorach i wynosi³ dla:
� ziemniaków jadalnych zbioru g³ównego � 70%,
� ziemniaków wczesnego zbioru � 90%,
� surowca dla przetwórstwa spo¿ywczego � 80%,
� surowca dla krochmalnictwa � 95%,
� nasiennictwa � 70%.

Przy ustalaniu warto�ci zbiorów przyjêto ceny ziemniaków z roku 2007, a cenê plonu odpado-
wego przyjêto w wysoko�ci 100 z³/tonê niezale¿nie od kierunku u¿ytkowania zbiorów.

Najwy¿sze koszty bezpo�rednie ponoszono przy produkcji kwalifikowanych sadzeniaków, a
nastêpnie przy produkcji surowca dla przetwórstwa spo¿ywczego. Najni¿sze koszty dotyczy³y
uprawy ziemniaków skrobiowych. Najwy¿szy plon handlowy uzyskiwano przy produkcji surowca
dla krochmalnictwa i dla przetwórstwa spo¿ywczego, a najni¿szy w nasiennictwie ziemniaka.

Wyliczona nadwy¿ka kalkulacyjna �wiadczy, ¿e najwy¿sz¹ rentowno�ci¹ odznacza³a siê pro-
dukcja nasienna, która jest jednak obarczona wysokim ryzykiem dyskwalifikacji plantacji  i co mo¿e
spowodowaæ bardzo du¿e straty finansowe. Równie¿ du¿e ryzyko wystêpowa³o przy produkcji
surowca dla przetwórstwa spo¿ywczego i produkcji ziemniaka jadalnego z tytu³u uzyskania niskiej
jako�ci plonu (niska warto�æ technologiczna bulw lub z³y wygl¹d bulw). Kierunki te jednak wyka-
zywa³y dodatni¹ rentowno�æ. Ujemn¹ rentowno�ci¹ cechowa³a siê natomiast produkcja ziemniaka
skrobiowego. O op³acalno�ci produkcji ziemniaków wczesnego zbioru decydowa³ termin sprzeda-
¿y zbiorów. Tylko wczesny zbiór ziemniaków (w czerwcu) dawa³ wysokie zyski. Op³acalno�æ przy-
spieszonej produkcji ziemniaka w lipcu i sierpniu zale¿y od  przebiegu pogody.

Wnioski
1. Uprawa ziemniaka w kraju, chocia¿ trudna i kosztowna, jest jednocze�nie op³acaln¹ we wszyst-

kich kierunkach u¿ytkowania zbiorów z wyj¹tkiem produkcji surowca dla krochmalnictwa. Uprawa
ziemniaka skrobiowego w ostatnich latach by³a nieop³acalna, zarówno dla rolników, jak i nie-
rentowne by³o przetwarzanie na skrobiê.

2. Najwy¿sz¹ rentowno�ci¹ cechowa³a siê produkcja kwalifikowanych sadzeniaków, ale jest to
sektor o najwy¿szym ryzyku dyskwalifikacji plantacji, co generowa³o du¿e straty. St¹d niskie
zainteresowanie produkcj¹ nasienn¹ ziemniaka by³o w kraju.

3. O op³acalno�ci uprawy ziemniaka decyduje tak¿e stosowany system uprawy tego gatunku
oraz poziom uzyskiwanych cen rynkowych w poszczególnych latach. Najwy¿sze zró¿nicowa-
nie cen dotyczy³o ziemniaka jadalnego i by³o powodowane wielko�ci¹ poda¿y oraz miejscem i
sposobem sprzeda¿y. Najni¿sze ceny uzyskiwali rolnicy przy hurtowej sprzeda¿y ziemniaka
wprost z gospodarstwa.
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Summary
The paper compares several of potato production in terms of profitability. Analysed the capacity of the

various market channels, the level of prices and production costs. Takes into account the market for early crop,
table potato, starch industry, food processing and seed production. It was found that the cultivation of potato is
generally profitable but currently the demand exceeds the supply of the domestic market.
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