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Wprowadzenie 
  

Tendencja spadkowa w nasiennictwie roślin rolniczych zaobserwowana została 
juz na początku lat osiemdziesiątych w związku z ograniczaniem wsparcia budżeto- 
wego [8, 10]. Trend ten uległ znacznemu przyśpieszeniu w latach 1990—1993, w okre- 
sie przechodzenia do gospodarki wolnorynkowej. W kolejnych okresach powierzch- 
nia plantacji nasiennych roślin rolniczych nieco wzrosła, by w latach 1998, 1999, 
2000 1 2001 ulec dalszemu zmniejszeniu [8]. Podobne tendencje dotyczyły po- 
wierzchni kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, z tym że skala zmniejszania się 
produkcji kwalifikatów była tu kilkakrotnie wyższa w porównaniu ze zbożami. W re- 
zultacie tych procesów udział plantacji kwalifikowanych w ogólnej powierzchni 

-. uprawy ziemniaków zmniejszył się z 3,52% w latach 1988-1990 do 0,59% w roku 
2001 - Odpowiednio udział sadzeniaków kwalifikowanych w ogólnym zużyciu sadze- 
niaków spadł z ponad 13,0% do 2,5% [1, 3, 5]. Nie ulega wątpliwości, że tendencja ta 
wpływa negatywnie na efektywność i możliwości unowocześnienia oraz zwiększenia 
nigurcncyjności całego sektora produkcji ziemniaków w Polsce. Stąd istnieje ko- 

szenie w odbudowy nasiennictwa ziemniaka oraz przynajmniej 3-4-krotne zwięk- 
мини OL osunku do stanu obecnego, produkcji i zuzycia kwalifikowanych sadze- 
ków MOŻNA 5, potencjalne potrzeby rynku w zakresie kwalifikowanych sadzenia- 
viads szacować na ponad 400 tys. ton, w tym na potrzeby gospodarstw pro- 

acych produkcję towarową — 190 tys. ton [15].
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Cel badań i materiały źródłowe 
  

Wydaje się, że odbudowa nasiennictwa w obecnych warunkach może odbywać 

się jedynie metodami typowymi dla gospodarki rynkowej. Na zasadzie ekspansywnej 

działalności przedsiębiorstw, które będą widziały w tym swój biznes, przy pewnym 

wsparciu polityki państwa. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych 

problemów rozwoju rynku nasiennego roślin rolniczych na przykładzie sadzeniaków 

ziemniaka. Rozważania prowadzono na tle pogłębiających się barier popytu na kwali- 

fikowany materiał nasienny. 

Jako podstawowy materiał źródłowy wykorzystano badania ankietowe przeprowa- 

dzone przez IHAR Bonin w sierpniu 2000 roku przy okazji gromadzenia ofert sprzeda- 

ży sadzeniaków do prowadzonego w Pracowni Ekonomiki i Marketingu tzw. banku in- 

formacji o rynku ziemniaka. Kwestionariusze ankiet nadesłało łącznie 26 przedsię- 

biorstw hodowlano-nasiennych, przedsiębiorstw i gospodarstw nasiennych spośród 41, 

które przekazały swoją ofertę sprzedaży sadzeniaków poszczególnych odmian. Ankie- 

towana zbiorowość reprezentowała 31,8% ogólnej powierzchni nasiennej ziemniaków 

zgłoszonej do kwalifikacji polowej w 2000 r. Zawarte w kwestionariuszu ankiety pyta- 

nia w zależności od problemu miały charakter otwarty lub zamknięty. Do pomiaru po- 
staw wykorzystano m. in. skalę Likerta [6]. W kilku wypadkach prezentowane wyniki 

badań porównano z danymi uzyskanymi w badaniach reprezentatywnej zbiorowości 

przedsiębiorstw nasiennych w marcu 1996 roku [2]. Badano w szczególności strategie 
rynkowe i zamierzenia rozwojowe firm i gospodarstw nasiennych, opinie odnośnie ko- 

niunktury i czynników rozwoju produkcji ziemniaków, asortymentu reprodukowanych 

odmian oraz istniejących barier popytu. Analizę prowadzono uwzględniając europej- 
skie i światowe trendy w nasiennictwie ziemniaka [7, 18]. 

Ograniczenia popytu — główną barierą rozwoju 
  

Bariery popytu trzeba uznać obecnie za najważniejszy czynnik utrudniający od- 

budowę i rozwój nasiennictwa roślin rolniczych, w tym ziemniaka. Wprawdzie w ba- 

daniach przedsiębiorstw nasiennych w marcu 1996 r., oprócz czynników o charakte- | 
rze popytowym, wśród równorzędnych barier rozwoju nasiennictwa ziemniaka wy- 

mieniono niesprzyjające warunki ekonomiczne produkcji i obrotu oraz trudności po” 

dażowe [1]. Jednak analiza obecnej sytuacji na rynku wskazuje, że poziom cen | 

i opłacalności jest w dużej mierze funkcją popytu. Obecny poziom prac badawczo-roz- 

wojowych oraz technologii powoduje, że podaż może być stosunkowo szybko dosto- 

sowana do popytu [12, 15]. 

Jak podaje Duczmal [4], słaby popyt na materiał siewny wynika z ogólnie małych 

zasobów kapitałowych rolników wzmocnionych dodatkowo rozdrobnieniem gospo”
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darstw indywidualnych. W rolnictwie w ostatnim dziesięcioleciu, jak podkreśla Woś 

[16], można wyróżnić okresy bardziej liberalnej polityki rolnej, gdy znaczna część 

gospodarstw traci zdolność do kreowania wartości dodanej (a po drugie pewna jej 

część wypływa poza sektor rolnictwa) oraz lata okresowej poprawy koniunktury na 

skutek bardziej protekcyjnej polityki państwa. Zużycie nasion kwalifikowanych 

wzrasta w latach poprawiającej się koniunktury w rolnictwie. Nakłady na zakup mate- 

riału nasiennego traktowane są więc jako inwestycje w doskonalenie produktu. 

W okresach spadających dochodów rolnicy zmuszeni są minimalizować nakłady na 

wszystkie środki produkcji pochodzące z zakupu. W wypadku popytu na materiał na- 

sienny ziemniaka, oprócz ogólnej koniunktury w rolnictwie, decydujące znaczenie 

ma koniunktura na ziemniaki. W roku niskich plonów ziemniaków, a zatem wysokich 

cen, wzrasta popyt na kwalifikowane sadzeniaki. Z kolei w okresach wysokich plo- 

nów rolnicy najczęściej mają problemy ze sprzedażą zebranych bulw, stąd nie 

zgłaszają popytu na zakup sadzeniaków. Badane przedsiębiorstwa nasienne wypo- 

wiedziały się na temat czynników oddziałujących na popyt (tab. 1). Zdecydowana 

wiekszość (86,9%) firm przychyliła się do poglądu, że dofinansowanie budżetowe do 

zakupu sadzeniaków (tzw. bonifikaty) pozytywnie oddziałuje na popyt. Odnośnie zja- 

wiska nierejestrowanego obrotu sadzeniakami (tzw. obrót sąsiedzki), 60,8% przed- 

siębiorstw wyraziło opinię, że obrót ten w rejonie działania firmy znacząco obniża po- 

pyt na kwalifikowane sadzeniaki, natomiast 34,8% — że raczej nie ma takiego 

wpływu. Czynniki zwiększenia popytu na sadzeniaki podzielić można na będące 

w gestii oddziaływania polityki państwa oraz jako działania przedsiębiorstw. Spośród 
działań ze strony państwa za najważniejsze uznano zwiększenie dotacji, w tym do ho- 
dowli i nasiennictwa, oraz utrzymanie dopłat do zakupu sadzeniaków (tab. 2). Z kolei 

do najważniejszych działań przedsiębiorstw nasiennych zaliczono poprawę jakości 

Tabela 1. Opinie badanych przedsiębiorstw nasiennych odnośnie perspektyw branży ziem- 

niaka i popytu na sadzeniaki [% wypowiedzi] 
  

  

Wyszczególnienie Tak Raczej Trudno Raczej Nie 
tak powie- nie 

dzieć 

l. Czy klimat polityczny jest dla branży korzystny? — 4,4 13,0 60,9 21,7 
2. Czy branza ziemniaka ma szanse rozwoju? 273 227 273 227 — 

3. Czy perspektywy dla Waszej firmy są korzystne? 13,0 348 435 87 — 
4. Czy bonifikaty pozytywnie oddziałują na 565 304 — £87 4,4 

popyt na sadzeniaki? 
5. Czy obrót sąsiedzki i 44 261 87 kwalifikaty? ledzki obniża znacząco popytna 39,1 21,7 j ь s 

6. Czy celowe jest powołanie zrzeszenia firm na- 45,5 18,2 22,7 9,1 4,5 
—Siennych finansowanego ze sktadek cztonkow? 
Zródło: Badania własne (również tabele 2—7).
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Tabela 2. Czynniki zwiększenia popytu na sadzeniaki w opinii badanych przedsiębiorstw na- 

siennych 
  

Nazwa czynnika zwiększenia popytu Liczba wskazań 

(opcji) 
Działania ze strony polityki państwa 

Zwiększenie dotacji, w tym do hodowli i nasiennictwa l 

Stabilizacja bonifikat do zakupu sadzeniaków 

Dopłaty do eksportu ziemniaków 

Preferencyjne (tanie) kredyty na działalność biznesową w branży 

W
W
 

Ww 
-
 

Ogólne zwiększenie środków na rolnictwo 

Działania przedsiębiorstw nasiennych 

Intensywna promocja, w tym reklama 

Atrakcyjność odmianowa 

Odmiany o lepszej zdrowotności 

Obniżenie marży i cen 

Doradztwo odmianowe i szkolenia dla producentów 

DD
 

NM
 

DD
 

DP 
A
 

U
 

O
 

A. 

1 

2 

3 

4 

5. 

B 

1. Poprawa jakości sadzeniaków 

2 

3 
4 

5 

6 

7. Ścisłe powiązania z hodowlą 

С. Priorytetowe kierunki działań polityki państwa dla zwiększenia 
konkurencyjności krajowego nasiennictwa ziemniaka 

Dotacje do hodowli 

Wspieranie eksportu (wszechstronne) 

Dotacje (bonifikaty) do sadzeniaków 

Preferencyjne (tanie ) kredyty 

Obniżanie kosztów i zwiększanie opłacalności produkcji nasiennej 

Wspieranie przetwórstwa i polityka rozwoju branży 

Limitowanie produkcji ziemniaków i przetworów l 
m 
M
B
 

w
 

ol
 

N
N
w
W
A
 
K
U
N
 

sadzeniaków, intensywną promocję, w tym reklamę oraz oferowanie najbardziej 

atrakcyjnych odmian. 

Analiza czynników kształtujących popyt na kwalifikowany materiał nasienny 
upoważnia do wyrażenia poglądu, że kluczowe znaczenie należy przypisać właści- 
wym strategiom rynkowym (marketingowym) stosowanym na rynku przez sprze- 
dawców sadzeniaków — przedsiębiorstwa i gospodarstwa nasienne. Niezbędne jest 
jednak aktywne wsparcie tych procesów przez politykę państwa.
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Rozwój rynków zbytu ziemniaków 
i wsparcie ze strony państwa 

  

Przyszłość biznesu związanego z nasiennictwem ziemniaka związana jest ściśle 
z rozmiarami produkcji ziemniaka, w tym zwłaszcza produkcji towarowej [12, 15]. 
Przedsiębiorstwa prowadzące reprodukcję i obrót kwalifikowanymi sadzeniakami 
najczęściej prowadzą również handel ziemniakami jadalnymi 1 do przetwórstwa. Stąd 
ich opinia odnośnie postrzegania perspektyw branży może być uznana za istotną. 
Wyjściową przesłanką do określania perspektyw produkcji ziemniaków jest postrze- 
ganie ziemniaka przez przedstawicieli polityki i administracji (jako gremiów decyzyj- 
nych reprezentujących politykę państwa) oraz biznesu (podejmujących inwestycje 
w sektorze). Ponad 50% przedsiębiorstw jest zdania, że ziemniak jest postrzegany 
„pozytywnie”, a więc jako intensywna roślina o szansach rozwojowych. Wyrażane 
następnie opinie na temat klimatu politycznego dla branży ziemniaka pozwalają wno- 
sić, że ziemniak jako rozwojową gałąź agrobiznesu postrzegają głównie przedstawi- 
ciele biznesu. Ponad 80% respondentów badań uznało bowiem, że klimat polityczny 
dla branży ziemniaka jest niekorzystny (tab. 1). Jednocześnie około połowy bada- 

nych przedsiębiorstw nasiennych przychyliło się do opinii, że zarówno branża, jak 
i reprezentowana firma mają szanse rozwoju. Prawie dwie trzecie (63,7%) przedsię- 
biorstw nasiennych wypowiedziało się, że celowe byłoby powołanie finansowanego 
ze składek członków zrzeszenia firm nasiennych. 

Tabela 3. Rozwój eksportu ziemniaków jadalnych w opinii badanych przedsiębiorstw na- siennych (liczba wskazań w latach badań) 
  

  

Nazwa czynnika utrudniającego rozwój eksportu 1996 2000 

l. Brak gwarancji i ubezpieczeń transakcji eksportowych ze Wschodem 11 8 

2. Ceny niekonkurencyjne do cen rynku krajowego 7 5 
3. Brak ukierunkowania produkcji na eksport w rejonach, grupach produ- 6 4 

cenckich i rynkach hurtowych 
Brak wieloletnich umów na eksport i trudności ze znalezieniem odbiorców 6 3 

5. Brak bazy technicznej do handlu zimą oraz banków do realizacji 6 — 
przepływów finansowych 

6. Słaba jakość towaru 4 — 
7. Znaczny udział nieprofesjonalnych firm eksportowych i mała ich wiary- 4 — 

godność 

8. Brak proeksportowej polityki państwa, w tym klimatu do handlu ze 3 6 
Wschodem | 

9. Skomplikowana procedura, w tym zwłaszcza dotycząca wymagań fitosa- 2 7 
nitarnych 

10. Brak dopłat do eksportu 1 7 
1, Dominacja dotowanego eksportu z krajow UE 1 2 
12, Bariery celne i inne 

—
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Przedsiębiorstwa nasienne w ramach swojej działalności na rynku ziemniaka czę- 

sto zajmują się również eksportem. Jak wcześniej stwierdzono, eksport, na równi z in- 

nymi formami rozwijania rynków zbytu ziemniaków, stanowi najważniejszy czynnik 

zwiększania popytu na kwalifikowany materiał nasienny. W tabeli 3 zestawiono ko- 

lejno, uznane przez ankietowane przedsiębiorstwa nasienne za najważniejsze, czyn- 

niki utrudniające eksport ziemniaków. W obu latach badań (2000 i 1996) najczęściej 

wymieniano problemy związane z brakiem gwarancji i ubezpieczeń transakcji eks- | 

portowych w handlu z krajami b. ZSRR. W roku 2000 na drugim miejscu umieszczo- 

no skomplikowane procedury, w tym trudne formalności fitosanitarne oraz brak | 

dopłat do eksportu (polskie ziemniaki konkurują na rynkach trzecich z dotowanymi © 
produktami z krajów UE) i proeksportowej polityki państwa, w tym „klimatu do han- | 

dlu ze Wschodem”. Natomiast w 1996 roku w drugiej kolejności wymieniono sprawę | 

niekonkurencyjnych cen eksportowych w stosunku do cen rynku krajowego oraz pro- 

blemy związane z dostateczną i zorganizowaną podażą ziemniaków na eksport, nie- 

dostatkami infrastruktury technicznej i bankowej, trudnościami ze znalezieniem od- | 

biorców i zawarciem wieloletnich umów eksportowych. 

Strategie rynkowe sprzedawców sadzeniaków 
  

W korespondencji z wyrażonymi opiniami o korzystnych perspektywach dla 

przedsiębiorstwa, 75,0% ankieiowanych firm nasiennych ziemniaka zamierza zwięk- 

szyć produkcję, natomiast 25,0% utrzymać ją na dotychczasowym poziomie. Rozpa- 

trując cele własnych strategii rynkowych, 10 badanych przedsiębiorstw nasiennych | 

(38,5%) zakłada ekspansję rynkową, 11 firm (42,8%) utrwalenie obecnej pozycji ryn- | 
kowej, natomiast pozostałe 5 jednostek (19,2%) uważa, że w najbliższych latach | 

głównym celem firmy będzie walka o przetrwanie na rynku. 

W tabeli 4 zamieszczono dane odnośnie preferowanych elementów strategii ryn- 
kowych warunkujących konkurencyjność firmy na rynku. Za najważniejszy element 

strategii rynkowej badane jednostki uznały doskonalenie jakości, gdyż aż trzy czwar- | 

te przedsiębiorstw uznało konieczność realizacji w obecnych warunkach tej opcji 
strategicznej. Należy sądzić, że jakość sadzeniaków jest traktowana nie tylko jako 
czynnik walki konkurencyjnej, ale element poprawiający efektywność wymiany sa- 
dzeniaków, a co za tym idzie czynnik zwiększający popyt producentów na kwalifiko- 
wany materiał nasienny. Na drugim miejscu ankietowane przedsiębiorstwa umieściły 
tworzenie Ścisłych związków marketingowych z ważniejszymi odbiorcami sadzenia- 
ków, np. zakładami przetwórczymi, natomiast na trzecim — obniżanie kosztów i cen 
zbytu. Na kolejnych miejscach wśród preferowanych elementów strategii rynkowej 
firmy umieściły następujące opcje: 

—- nastawienie na reprodukcję nowych odmian; 
— inwestowanie w rozbudowę kanałów dystrybucji; 

r
n
 

i w 
t
i
c
 

ii
i 

in 
Ó
w



  

  

Rynkowe uwarunkowania ... 73 

Tabela 4. Najważniejsze elementy strategii rynkowej w opinii badanych przedsiębiorstw na- 
siennych 
  

  

Nazwa elementu strategii rynkowej Liczba wskazań Struktura [%] 

(opcji)* 
l. Doskonalenie jakości sadzeniaków 18 75,0 

2. Ścisłe powiązania z odbiorcami sadzeniaków 11 45,8 

3. Obniżenie kosztów i cen zbytu 6 25,0 

4. Nastawienie na reprodukcję nowych odmian 5 20,8 

5. Inwestowanie w rozbudowę kanałów dystrybucji 5 20,8 

6. Intensywna promocja, w tym reklama 5 20,8 

1. Koncentracja na określonych segmentach rynku 5 20,8 

8. Ścisłe powiązania z jednostkami hodowli 5 20,8 
9. Doskonalenie technologii 5 20,8 
10. Wzrost skali reprodukcji 4 16,7 

11. Koncentracja na reprodukcji kilku czołowych odmian 2 8,3 

12. Podejmowanie innych biznesów oprócz ziemniaka 2 8,3 

13. Nastawienie na reprodukcję odmian zagranicznych — — 

14. Zdobywanie wiedzy z zarządzania i marketingu — — 

* Wypowiedzi udzieliły 24 przedsiębiorstwa nasienne, które mogły wskazać nie więcej niż 
trzy najważniejsze ich zdaniem elementy spośród wyżej wymienionych. 

— intensywna promocja, w tym reklama; 
— koncentracja na określonych segmentach rynku; 
— ścisłe powiązania z jednostkami hodowli (integracja wstecz); 

— doskonalenie technologii (opcję tę należy uznać za substytut doskonalenia jakości); 

— wzrost skali reprodukcji. 
Jedynie dwa przedsiębiorstwa wypowiedziały się za koniecznością koncentracji 

na reprodukcji kilku wybranych najbardziej wartościowych odmian. Wydaje się, że 
wobec dużego rozdrobnienia reprodukcji (112 odmiany w rejestrze) ten element nale- 
żałoby traktować jako jeden z ważniejszych. W odróżnieniu od podobnych badań 
przeprowadzonych w przemyśle mleczarskim [17], ani jedno badane przedsiębior- 
Stwo nasienne nie uznało za ważne zdobywanie nowoczesnej wiedzy z zarządzania 
i marketingu. Podobnie żadne z przedsiębiorstw „nie przyznało się” do nastawienia na 
reprodukcję odmian zagranicznych. 

Podsumowuj ąc tę część badań, należy podkreślić, że zamierzenia sektora nasien- 

nego ziemniaka w zakresie strategii i działań marketingowych koncentrowały się 
wokół elementów produktu oraz dystrybucji. Największą uwagę zwraca się na ko- 
nieczność poprawy jakości sadzeniaków w obrocie. Sprzyjać temu będzie stosowanie 

specjalistycznych technologii w odniesieniu do poszczególnych odmian oraz nowo- 
czesnych reżimów technologicznych. Doskonalenie metod biotechnologicznych
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umożliwi szybką propagację materiałów nasiennych, a tym samym zmniejszenie 

możliwości wystąpienia barier w podaży najbardziej poszukiwanych odmian. Z kolel, 

w związku ze wzrostem popytu na ziemniaki jadalne wytworzone metodami ekolo- 

gicznymi, istnieje potrzeba podjęcia produkcji organicznej sadzeniaków. W zakresie 

dystrybucji, oprócz integracji pionowej i poziomej jednostek sektora, największe zna- 

czenie należy przypisać rozwojowi kanałów handlowych. Należy przewidywać 
zwiększenie się ilości zamówień dotyczących dostarczenia sadzeniaków w dniu sa- 

dzenia (dostawy na czas). 

Znaczne rozdrobnienie produkcji i obrotu sadzeniakami przemawia za koniecz- 
nością powołania zrzeszenia reprezentującego firmy nasienne. Organizacja przedsta- 

wicielska miałaby do spełnienia wiele zadań, których celem byłby rozwój rynku na- 
siennego ziemniaka i umocnienie pozycji konkurencyjnej krajowych producentów. 

Ważniejsze z tych zadań to: promocja oraz pomoc w wyszukiwaniu rynków zbytu Sa- 

dzeniaków i ziemniaków jadalnych w kraju i za granicą; promocja ziemniaka jako die- 
tetycznego produktu żywnościowego; wnioskowanie o ustanowienie korzystnych za- 

sad wymiany zagranicznej oraz uregulowań organizacyjno-prawnych systemu pro: 

dukcji i obrotu sadzeniakami; tworzenie lobby branżowego; współtworzenie infra- 

struktury rynku rolnego, w tym systemu informacji o rynku; kreowanie postępu w bran- 

ży, uzgadnianie zasad wolnej konkurencji; prowadzenie polityki nasiennej w skali 

całego sektora. W przyszłości, wzorem krajów UE, organizacja mogłaby wdrożyć 

elementy systemu regulacji rynku m. in. poprzez tworzenie funduszu stabilizującego 

ceny sadzeniaków [10]. 

Ocena konkurencyjności odmian 

Aktualnie w polskim rejestrze znajduje się dość duża liczba odmian ziemniaka - 
112 kreacji. Można uznać, że jest to ilość wystarczająca, chociaż czołowi producend 
ziemniaków w krajach UE, jak Niemcy i Holandia, legitymują się znacznie bogat 
szym rejestrem [13]. Liczba odmian zagranicznych zarejestrowanych w Polsce 
wzrosła w 2002 roku do 30, co stanowi 26,8% [5]. W reprodukcji nasiennej udział od- 
mian zagranicznych był nieznacznie niższy i wyniósł w 2001/02 roku 22,6%. Więk- 
szość z tych odmian wykorzystywana jest w stanowiących inwestycje zagraniczne 
w Polsce zakładach przetwórstwa ziemniaka na frytki i czipsy. Konkurencję ze strony 
odmian zagranicznych stanowią ponadto trafiające na krajowy rynek odmiany nieza 
rejestrowane, w tym sprowadzane przez zakłady przetwórcze w ramach udzielanych 
przez MRiRW zezwoleń. W ocenie Podlaskiego [9], polskie odmiany ziemniaków 
mogą konkurować z zagranicznymi niższymi kosztami produkcji, dobrym przystoso” 
waniem do krajowych (ekstensywnych) warunków uprawy oraz odpornością na wiru 
sy. Z taką oceną korespondują opinie ankietowanych przedsiębiorstw. Wszyscy Ie" 
spondenci wypowiedzieli się, że polskie odmiany o najkrótszym okresie wegetacji st.
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Tabela 5. Opinia badanych przedsiębiorstw nasiennych odnośnie konkurencyjności polskich 
odmian ziemniaka względem odmian zagranicznych [% wypowiedzi] 
  

  

Grupa użytkowa odmian Tak Raczej tak Trudno Raczej nie Nie 
powiedzieć 

1. Bardzo wczesne 65,2 34,8 — — — 

2. Jadalne 43,5 39,1 8,7 8,7 — 

3. Skrobiowe 68,2 18,2 13,6 — — 
  

Tabela 6. Cechy nowych odmian ziemniaków decydujące o ich szybkim upowszechnieniu 
(udział badanych przedsiębiorstw nasiennych wskazujących daną cechę w latach badań, %) 
  

  

Nazwa cechy 1996 2000 
1. Wysoka plenność 100,0 52,1 
2. Odporność na choroby 89,6 30,4 

w tym na choroby wirusowe 55,0 8,7 
3. Dobry smak i walory kulinarne 58,6 78,2 
4. Dobra trwałość przechowalnicza 51,7 14,3 
5. Skrócony okres wegetacji 34,5 17,4 
6. Płytkie oczka i ładny wygląd bulw 13,8 73,9 
7. Żółta barwa miąższu 13,8 30,4 
8. Przydatność do przetwórstwa 13,8 17,4 

9. Odpowiedni kształt i wielkość bulw 6,9 26,1   

konkurencyjne lub raczej konkurencyjne wzgledem zagranicznych (tab. 5). W odnie- 
sieniu do odmian skrobiowych tego rodzaju opinię wyraziło 86,4% firm, natomiast 

| 84,6% dla odmian jadalnych. 
W tabeli 6 zebrano opinie dotyczące cech nowych odmian ziemniaków decy- 

dujących o ich stosunkowo szybkim upowszechnieniu w praktyce produkcyjnej. Sta- 
Nowi to wskazówkę dla jednostek reprodukujących materiał elitarny odnośnie doboru 
odmian do rozmnażania. Jest to również zalecenie dla hodowli, jakie cechy należy 
traktować priorytetowo w procesie selekcyjnym. Aktualnie najważniejsze cechy, 
według opinii badanych jednostek, to: dobry smak i walory kulinarne (78,2%), płytkie 
oczka i ładny wygląd bulw (73,9%), wysoka plenność (52,1%) oraz odporność na 
choroby (30,4%, w tym wirusowe 8,7%) i żółta barwa miąższu (30,4%). Porównując 
te informacje z wynikami badań z 1996 roku obejmujących podobną pod względem li- 
czebności zbiorowość przedsiębiorstw nasiennych, zauważa się bardzo wyraźną ten- 
dencje. Nastąpił bardzo duży wzrost znaczenia cech morfologicznych bulw (płytkie 
oczka, kształt i wielkość), duży wzrost znaczenia smaku oraz pewien wzrost znacze- 
nia żółtej barwy miąższu i przydatności do przetwórstwa. Z kolei zdecydowanie 
spadło znaczenie odporności na choroby (w tym wirusowe) oraz takich cech, jak plen- 
ność gy OŚĆ oraz dobra trwałość przechowalnicza.
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Tabela 7. Odmiany ziemniaków uznane przez badane przedsiębiorstwa nasienne za perspek- 
tywiczne (liczba wskazań w latach badań) 
  

  

Odmiana 1996 Odmiana 2000 

Orlik 15 Aster 15 

Maryna 14 Orlik 15 

Aster 10 Ruta 13 

Ania 9 Bryza 10 

Mila 6 Hinga 10 

Bila 6 Denar 10 

Lawina 6 Bila 10 

Malwa 5 Drop 8 

Drop 4 Sante 8 

Ruta 4 Bard 7 

Bzura 3 Lord 7 

Irga 3 Mila 6 

Bryza 3 Fresco 5 

Ekra 3 Vineta 5 

Dunajec 3 Glada 5 

Baszta 4 

Cykada 4 

Irga 3 

Triada 3 

Beata 3 
  

Analiza porównawcza wyników badań z roku 2000 i 1996 pozwala też zauważyć 
pewne zmiany w postrzeganiu poszczególnych odmian ziemniaka (tab. 7). Wśród li- 
sty odmian uznanych za perspektywiczne wzrost znaczenia w rankingu dotyczył ta- 
kich odmian, jak: Aster, Ruta, Bryza, Hinga, Bila, Drop. Z kolei nastąpił spadek zna- 

czenia m. in. odmian (nie znalazły się one w ogóle na liście w 2000 r.): Maryna, Ania, 

Lawina, Malwa. W ramach poszczególnych grup użytkowych odmian, jako odmiany 

perspektywiczne badane w 2000 r. przedsiębiorstwa nasienne uznały w kolejności na- 
stępujące: 

—- bardzo wczesne: Orlik, Ruta, Denar, Aster; 

— jadalne: Bryza, Aster, Bila, Drop, Sante; 

—  skrobiowe: Hinga, Glada, Bzura, Klepa, Kuba; 

— na przetwory spożywcze: Aster, Orlik, Mila.
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Efektywność stosowania (wymiany) sadzeniaków 
  

Oprócz czynników o charakterze koniunkturalnym, na ogólny poziom popytu na 

kwalifikaty ziemniaka wpływają czynniki strukturalne, takie jak: efektywność wy- 

miany sadzeniaków w gospodarstwach, skala uprawy ziemniaków w przeciętnym go- 

spodarstwie i ich przeznaczenie, pozycja rynkowa i zdolności marketingowe sprze- 

dawców. Z przeprowadzonych analiz, opartych na wynikach doświadczeń degenera- 
cyjnych wykonanych w IHAR Bonin, wynika, że w grupie gospodarstw towarowych 

opłaca się wymieniać sadzeniaki co trzy lata, natomiast w gospodarstwach nastawio- 
nych na produkcję na potrzeby własne uzasadniona ekonomicznie jest wymiana nie 
częstsza niż co 5 lat [10]. Rzeczywisty poziom zużycia sadzeniaków kwalifikowa- 
nych jest jednak aktualnie prawie dziesięciokrotnie mniejszy. Również około dziesię- 

ciokrotnie mniejsze jest zużycie kwalifikatów w Polsce w przeliczeniu na 1 ha ziem- 
niaków niż w takich krajach, jak Niemcy i Holandia. Jednocześnie relacje cen sadze- 
niaków do ziemniaków jadalnych w krajach zachodnioeuropejskich wynoszą prze- 
ciętnie jak 3 : 1, a więc dla producentów dokonujących wymiany są znacznie mniej 

korzystne niż w Polsce, gdzie relacja ta kształtuje się jak 1,5-2 : 1 [10]. Ze zgłasza- 

nych przez rolników uwag można sądzić, że rzeczywista jakość sadzeniaków w obro- 
cie jest jednak przeciętnie niższa, niż wynika to z obowiązujących norm. Stąd odno- 
szone w praktyce korzyści z wymiany mogą być istotnie niższe od wynikających 

Z przytoczonych danych doświadczalnych. 

Opłacalność produkcji nasiennej w gospodarstwach reprodukcyjnych jest w o- 
statnich latach dodatnia [1, 15]. Jednak stosunkowo mała, np. w porównaniu z Holan- 

dią, skala produkcji sadzeniaków w gospodarstwach reprodukcyjnych ogranicza 
możliwości inwestowania w unowocześnienie technologii, a także zwiększa koszty 

transakcyjne. 

Podsumowanie 
  

Istotne zwiększenie produkcji i zużycia kwalifikowanych sadzeniaków jest jed- 

hym Z podstawowych warunków modernizacji branży ziemniaka. Zwiększenie czę- 
stotliwości wymiany sadzeniaków jest zalecane przede wszystkim w gospodarstwach 
towarowych jako czynnika poprawy efektywności produkcji. Również w produkcji 
ziemniaków na własne potrzeby celowa jest również wymiana odmian starych, nawet 

tych niereagujacych spadkiem plonów na porażenie wirusami, jak np. Bronka, na od- 
miany nowsze o lepszych walorach smakowych. Odbudowa nasiennictwa to zadanie 

dla producentów sadzeniaków, a zwłaszcza działających w ich imieniu na rynku 
przedsiębiorstw nasiennych. Powinny one za pomocą właściwych strategii rynko- 
Wych kreować popyt odbiorców krajowych oraz ewentualnie zagranicznych na kwali-
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fikowane sadzeniaki. Rozwój nasiennictwa w polskich warunkach wymaga aktywne- 
go wsparcia ze strony polityki państwa. W dotychczasowej polityce rolnej stosowano 
dotacje finansowe w formie tzw. bonifikat do zakupu kwalifikowanych sadzeniaków 
jako podstawowy, oprócz dotacji do hodowli twórczej i zachowawczej, instrument 
wspierania popytu. Instrument ten, jako niezgodny z zasadami wspierania rolnictwa 
w UE, w przyszłości będzie musiał być zastąpiony innymi mechanizmami [5]. Akty- 
wizacja polityki państwa w tym zakresie powinna polegać na programowaniu i wspie- 
raniu pożądanych kierunków przekształceń i rozwoju, tworzeniu sprawnego systemu 
organizacyjno-prawnego funkcjonowania nasiennictwa, a także aktywnym stymulo- 
waniu rozwoju rynków zbytu ziemniaków (przetwórstwo, eksport itp.). 

Kolejnym problemem krajowego nasiennictwa ziemniaka, którego znaczenie 
ciągle się zwiększa, jest konieczność sprostania konkurencji zagranicznych dostaw- 
ców oraz zagranicznych odmian. Można uznać, że oprócz odmian do przetwórstwa na 
frytki i czipsy, polskie odmiany nie ustępują odmianom zagranicznym. Jednak duża 
przewaga zagranicznych dostawców sadzeniaków, m.in. pod względem takich czyn- 
ników, jak: skala produkcji i obrotu, wydajność i zyskowność produkcji nasiennej, 
koncentracja kapitału i produktu, baza techniczna, w tym przechowalnicza i logi- 
styczna, doświadczenie w prowadzeniu agresywnego marketingu, doświadczenie 
w działalności na rynkach zagranicznych, skala zaangażowania państwa we wspiera- 
nie i promowanie eksportu, powoduje, że polskie nasiennictwo ziemniaka czeka trud- 
ne zadanie. Współzawodnictwo prowadzone będzie na płaszczyźnie jak największe- 
go zastosowania elementów marketingu [3, 9]. Następuje również wzrost konkurencji 
krajowych firm między sobą. Spowoduje to konieczność redukcji kosztów i cen, 
zwłaszcza w latach wysokich plonów. Źródeł redukcji kosztów raczej nie należy po- 
szukiwać w upraszczaniu technologii, ale w koncentrowaniu potencjału hodowla- 
no-nasiennego oraz reprodukcji w wyspecjalizowanych regionach o niskim zagroże- 
niu patogenami, w tym zwłaszcza chorobami wirusowymi; zwiększaniu skali produk- 
cji nasiennej; uzyskiwaniu wysokich plonów; specjalizacji w reprodukcji odmian róż- 
nych kierunków użytkowania. 
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Market factors affecting development of seed potato 
production 

  

Key words: seed production, potato, market development 

Summary 

Paper analysed the development trends in seed potato production on the basis of 

Survey carried out at some enterprises producing seed potatoes. Sound seed material 
of good quality is of great importance for market potato production in the country. The 

demand for qualified seed potatoes should be stimulated by adequate market strategy 

me marketing activities of seed potato producers. Properly directed state policy is also 
сеззагу.


