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Streszczenie 
Jest wiele trudnych problemów do rozwiązania, aby polska branża ziemniaczana mogła dalej spraw-
nie funkcjonować. Nowo wybrany zarząd Stowarzyszenia Polski Ziemniak powinien jak najszybciej 
przyjąć program działania. Najważniejszymi zagadnieniami w nowym programie powinny być: po-
wstrzymanie trwającego regresu w branży, rozwiązanie problemu występowania bakteriozy pierście-
niowej ziemniaka, bardzo aktywna promocja polskich ziemniaków w kraju i poza granicami, działania 
na rzecz poprawy jakości oferty rynkowej ziemniaka oraz monitorowanie opłacalności produkcji ziem-
niaków na różnych szczeblach kanałów rynkowych. 
Słowa kluczowe: bakterioza pierścieniowa, jakość, opłacalność, program SPZ, promocja, ziemniak 

 
 

owo wybrany w grudniu 2014 r. za-
rząd Stowarzyszenia Polski Ziemniak 
(SPZ) zderzy się z wieloma proble-

mami, które należałoby rozwiązać, by polska 
branża ziemniaczana mogła się sprawnie 
dalej rozwijać ku pożytkowi hodowców no-
wych odmian, firm nasiennych, rolników pro-
dukujących ziemniaki na różne cele, han-
dlowców, przetwórców, a przede wszystkim 
zwykłych konsumentów. Chciałoby się, aby 
zarząd SPZ połączył w swym działaniu bo-
gate polskie tradycje uprawy ziemniaka jako 
gatunku rolniczego i jednocześnie będącego 
warzywem z nowoczesnymi trendami w 
technologii uprawy i przechowalnictwie, w 
przetwórstwie spożywczym i skrobiowym 
oraz w handlu. 

Dzisiejsza sytuacja polskich producentów 
ziemniaków nie jest korzystna z powodu 
bardzo dużego ograniczenia skali produkcji, 
a mimo to kłopotów ze sprzedażą zbiorów, 

kłopotów z eksportem polskich ziemniaków 
do krajów UE i państw trzecich, zwiększają-
cego się importu ziemniaków, spadającego 
spożycia ziemniaków jadalnych w kraju, nie-
zbyt wysokiej jakości oferowanych ziemnia-
ków na rynku, a przede wszystkim – wzmo-
żonego wykrywania czynnika chorobo-
twórczego Clavibacter michiganensis spp. 
sepedonicus (Cms) wywołującego bakterio-
zę pierścieniową ziemniaka i wynikającej z 
tego faktu powszechnej psychozy strachu.  

Są takie problemy do rozwiązania, które 
dotyczą w jednakowy sposób wszystkich 
podmiotów branży, ale są też i rozbieżne 
interesy poszczególnych grup funkcjonują-
cych w branży, np. rolnicy produkujący 
ziemniaki jadalne i handlowcy czy przetwór-
cy, którzy chcieliby niekiedy dyktować ceny 
nie pokrywające kosztów produkcji. W takich 
wypadkach musi się znaleźć kompromisowe 
rozwiązanie. 

 
 
 
 

 

NNN   



Ziemniak Polski 2015 nr 2 55 

Tabela 1 
Charakterystyka skali produkcji ziemniaków w Polsce w 2014 r. 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 
Powierzchnia uprawy ziemniaka ogółem 
w tym:  

w gospodarstwach rolnych ogółem 
w gospodarstwach indywidualnych 
w ogrodach przydomowych 

tys. ha 

276,9 
 

267,1 
252,9 
    9,8 

Udział ziemniaka w strukturze zasiewów w kraju % 2,6 

Plon średni w kraju 
Zbiory  

dt/ha 
mln ton 

278 
7,70 

Liczba gospodarstw rolnych uprawiających ziemniaki tys. szt. 409,2 

Średnia krajowa wielkość plantacji ziemniaka ha 0,65 

Źródło: obliczenia na podstawie danych GUS 

 
 
SPZ z zadowoleniem przyjmuje propozy-

cję nowego rozwiązania w PROW 2015-              
-2020, dotyczącą wprowadzenia dopłat ob-
szarowych do produkcji ziemniaków skro-
biowych w wysokości 400 €/ha. Może to w 
istotny sposób wzmocnić konkurencyjność 
przemysłu krochmalniczego.  

A oto najważniejsze sprawy, którymi zda-
niem autora powinien zająć się zarząd SPZ:  
 
1. Po ponad 10 latach realizacji programu 
zwalczania bakteriozy pierścieniowej 
ziemniaka w Polsce nie ma istotnych 
osiągnięć w tym zakresie, a eksport 
ziemniaków staje się w praktyce niemoż-
liwy.  
Stowarzyszenie Polski Ziemniak jest gotowe 
kolejny raz do podjęcia prac we współpracy 
z MRiRW oraz PIORiN i przygotowania sku-
tecznego, kompleksowego programu zwal-
czania i wyeliminowania rozprzestrzeniania 
się bakteriozy.  

Od wielu już lat zwiększona wykrywalność 
Cms uniemożliwia sprawny wywóz polskich 
ziemniaków do innych krajów. W wielu go-
spodarstwach i regionach, gdzie uprawia się 
ziemniaki profesjonalnie, nie wykrywa się już 
bakteriozy pierścieniowej, ale procedury 
wnikliwych badań realizowane przez Pań-
stwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, w myśl obowiązującego prawa, znie-
chęcają rolników do przygotowywania partii 
ziemniaków na cele  eksportowe. Psychoza 
strachu przed ewentualnym wykryciem cho-
roby w gospodarstwie blokuje eksport.  

Wydaje się, że po 10 latach funkcjonowa-
nia bardzo rozbudowanego systemu kontroli 
i badań monitoringowych należy skorygować 
przepisy w tym zakresie. Wiadomo, że głów-
nym czynnikiem w rozprzestrzenianiu się 
bakteriozy jest zakażony przez bakterie ma-
teriał sadzeniakowy pochodzący z własnych 
lub niewiadomych rozmnożeń. Stosowanie 
kwalifikowanego materiału sadzeniakowego 
w decydujący sposób gwarantuje uwolnienie 
gospodarstwa od choroby.  

Propozycje SPZ idą w następujących kie-
runkach: 
• Obrót niekwalifikowanymi sadzeniakami, 
nieobjętymi badaniami na obecność bakterii 
Cms, stanowi podstawowe, bardzo poważne 
zagrożenie rozprzestrzeniania się bakteriozy 
pierścieniowej, a w pozostałych segmentach 
rynku (jadalne, do przetwórstwa) – znikome.  
• W obrotach międzynarodowych ziemnia-
kami należy zróżnicować procedury kontrol-
ne dotyczące zasad bezpieczeństwa fitosa-
nitarnego, odnoszące się do obrotu sadze-
niakami, i dotyczące innych wywożonych 
partii, przeznaczonych na inne kierunki użyt-
kowania. Chodzi o ziemniaki jadalne (w tym 
młode) lub stanowiące surowiec dla prze-
twórstwa spożywczego i krochmalniczego. 
Nie są one zagrożeniem i nie przyczyniają 
się do rozprzestrzeniania Cms.  
• PIORiN powinien objąć badaniami więk-
szość gospodarstw towarowych, a szczegól-
nie o powierzchni plantacji ziemniaka 2-5 ha, 
pod względem zdrowotności (obecności 
Cms we wszystkich wysadzanych sadzenia-
kach). Dotychczasowa zasada badania na 
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obecność Cms wszystkich kwalifikowanych 
sadzeniaków powinna też obejmować mate-
riał sadzeniakowy pochodzący z własnych 
rozmnożeń rolników. Rolnik, nie będąc pew-
nym wyniku kontroli swoich sadzeniaków, 
częściej podejmie decyzję o zakupie kwalifi-
kowanego materiału ze świadectwem badań 
na Cms. Będzie to skuteczna metoda zwal-
czania bakteriozy i jednocześnie szybszy 
transfer postępu biologicznego do produkcji 
towarowej. 
• PIORiN powinien na podstawie dotych-
czasowych wykryć Cms jak najszybciej 
przeprowadzić analizę głównych źródeł cho-
roby (np. podprogowe wartości liczebności 
komórek Cms w rozprowadzanym w kraju 
kwalifikowanym materiale sadzeniakowym 
pochodzenia zagranicznego.  
• Należy zorganizować na zasadzie dobro-
wolności sieć zakładów przetwórczych (np. 
gorzelnia, biogazownia, inny zakład prze-
twórczy w województwie) przygotowanych 
do przerobu ziemniaków porażonych przez 
Cms, aby dotychczasowa, najczęściej fikcyj-
na utylizacja porażonych partii zniknęła z 
praktyki rolniczej, a ziemniaki te nie były źró-
dłem rozprzestrzeniania się choroby na inne 
gospodarstwa. Zakład przetwórczy zgłasza-
jący się do współpracy w ustalonym progra-
mie powinien mieć wsparcie merytoryczne i 
finansowe z budżetu państwa (np. zwolnie-
nie podatkowe itp.). 
• W gospodarstwach, w których wykryto 
bakteriozę pierścieniową, powinna być prze-
prowadzona dezynfekcja ich infrastruktury 
przez uprawnione do tego specjalistyczne 
służby. 
• Profilaktyczne zabiegi dezynfekcyjne 
miejsc produkcji powinny być wykonywane 
przez samych rolników na ich własny koszt. 
Należy jednak przygotować krajową listę 
dostępnych i skutecznych środków dezyn-
fekcyjnych możliwych do zakupu w punktach 
sprzedaży ś.o.r. na terenie kraju.  
• Należy zgłosić KE realizację tak radykal-
nego programu zwalczania Cms, który bę-
dzie bardziej efektywny i w interesie wszyst-
kich polskich rolników oraz całej UE niż do-
tychczasowy program kontrolny, który moż-
na prowadzić bez końca. Celem jest zwol-
nienie z obowiązku prowadzenia przez Pol-
skę kontroli na obecność Cms w międzyna-
rodowym obrocie ziemniakami. 

• W przypadku odmowy KE szybkiego zli-
kwidowania sankcji nałożonych na Polskę 
PIORiN powinien wprowadzić szczegółową 
obowiązkową kontrolę badań wykrywających 
Cms we wszystkich partiach ziemniaków 
przywożonych do Polski z innych krajów UE i 
krajów trzecich (także sadzeniaków), nieza-
leżnie od tego, czy mają świadectwa badań 
kraju wysyłającego, czy nie. 

Gdyby uruchomić eksport polskich ziem-
niaków, a jest to realna szansa, do której 
należy dążyć, krajowy rynek funkcjonowałby 
znacznie lepiej, a ceny za ziemniaki płacone 
rolnikom byłyby korzystniejsze.  

 
2. Kampanie promocyjne i efektywny 
transfer wiedzy o wysokich walorach od-
żywczych ziemniaka i bogactwie polskich 
tradycyjnych potraw ziemniaczanych 
wśród handlowców i konsumentów  
Chociaż spożycie ziemniaków w Polsce na-
leży do najwyższych w Europie, to corocznie 
odnotowywany jest stały spadek, szczegól-
nie wśród młodszego pokolenia. Poziom 
obecnego spożycia wynosi ok. 100 
kg/osobę/rok. Nadrzędnym celem promocji 
ziemniaków powinno być powstrzymanie 
tendencji spadkowych w spożyciu ziemnia-
ków we wszystkich grupach społeczeństwa, 
niezależnie od statusu społecznego i zasob-
ności finansowych rodzin. Cel ten może być 
osiągnięty, jeżeli profesjonalnie przekażemy 
wiedzę o ziemniaku jak najszerszemu gronu 
Polaków w następujących obszarach: 
� ziemniak – cenne i tanie warzywo; 
� stosowane obecnie polskie technologie 
uprawy ziemniaków – gwarancja bezpie-
czeństwa w produkcji żywności; 
� odmiany ziemniaka, typy kulinarne i kie-
runki ich użytkowania; 
� przekazywanie polskich ziemniaczanych 
tradycji kulinarnych szerokim rzeszom kon-
sumentów w miastach, a szczególnie młod-
szemu pokoleniu. 

Ziemniak dzięki swym walorom żywienio-
wym nie ustępuje wielu innym warzywom, a 
wręcz niektóre przewyższa. Jest to produkt 
węglowodanowy, ale nietuczący. Wartość 
kaloryczna ziemniaków ugotowanych (100 g) 
waha się w przedziale 50-80 kcal. Im więk-
sza zawartość skrobi w bulwach, tym oczy-
wiście kaloryczność jest większa. Bulwy 
ziemniaka są bogate w składniki odżywcze. 
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Bardzo korzystny jest skład substancji mine-
ralnych. Dzięki zasadotwórczemu składowi 
mineralnemu ziemniaki w naszej diecie neu-
tralizują zakwaszające działanie mięsa, ryb i 
przetworów zbożowych, które także co-
dziennie spożywamy. Ziemniaki to także 
tanie i dostępne przez cały rok źródło wielu 
witamin potrzebnych dla naszego zdrowia, 
m.in. zawierają dużo witaminy C. 

Aby skutecznie zachęcić do spożywania 
ziemniaków, można stosować wiele metod 
promocji. Wydaje się, że Stowarzyszenie 
Polski Ziemniak powinno wykorzystywać 
następujące: 
• profesjonalne publikacje popularyzator-
skie w różnego rodzaju czasopismach o sze-
rokim odbiorze czytelniczym, szerzące wie-
dzę o ziemniaku (jego walorach odżywczych, 
przepisach kulinarnych z udziałem ziemnia-
ka, o bogactwie odmian i różnym ich zasto-
sowaniu itp.); 
• stworzenie kompendium wiedzy o możli-
wościach wielokierunkowego wykorzystania 
ziemniaka jako bardzo cennego surowca, 
przewyższającego inne gatunki roślin 
uprawnych, na bardzo różne cele (warzywo, 
surowiec do przetwórstwa spożywczego, 
krochmalnictwa i gorzelnictwa, kosmetyka, 
farmacja, pasza itp.); 
• udział profesjonalistów branży w audy-
cjach radiowych i telewizyjnych szerzących 
wiedzę o ziemniaku jako cennym warzywie; 
• organizacja konkursów na najlepiej funk-
cjonujące stoiska sprzedaży ziemniaków lub 
jego przetworów; 
• zadbanie o to, aby w miejscach sprzeda-
ży ziemniaków jadalnych były wyłożone i 
dostępne materiały informacyjne o wartości 
odżywczej ziemniaka, o sprzedawanych od-
mianach, a szczególnie typach kulinarnych i 
ich zastosowaniu; 
• organizacja imprez ogólnokrajowych (Kra-
jowe Dni Ziemniaka) oraz regionalnych, po-
pularyzujących problematykę ziemniaczaną, 
w tym ziemniaczane tradycje kulinarne wsi, 
adresowanych do mieszkańców miast i wsi. 

Jednym ze źródeł pozyskania funduszy 
jest Fundusz Promocji Owoców i Warzyw 
zarządzany przez Agencję Rynku Rolnego. 
Stowarzyszenie obecnie realizuje tego typu 
projekt promocyjny. 

 

3. Prowadzenie kampanii organizacyjno-          
-szkoleniowej służącej poprawie jakości 
ziemniaka jadalnego 
Wydaje się, że w obecnej rzeczywistości 
rynkowej konieczne jest bardziej wyraziste 
wyodrębnienie dwóch segmentów produkcji i 
sprzedaży ziemniaka jadalnego w naszym 
kraju. Byłyby to: 
• rynek ziemniaków jadalnych konfek-
cjonowanych określonych odmian, wysokiej 
jakości, szczególnie o ładnym wyglądzie 
bulw (myte, polerowane, pakowane jednost-
kowo), oferowanych sieciom sklepowym. 
Takie ziemniaki produkują z reguły większe 
gospodarstwa rolne i współpracujące z du-
żymi centrami przechowalniczo-obróbczymi. 
Rynek ziemniaka konfekcjonowanego coraz 
częściej jest zasilany zimą i wczesną wiosną 
ziemniakami jadalnymi z importu, z cieplej-
szego klimatu (np. ziemniaki wczesne), z 
uwagi na ładniejszy wygląd bulw, przez co 
wygrywają konkurencję z ziemniakami po-
chodzącymi z przechowalni krajowych;  
• rynek ziemniaków jadalnych do bezpo-
średniej sprzedaży targowiskowej, oparty 
na surowcu z mniejszych gospodarstw, 
uprawiających ziemniaki na areale 1-5 ha. 
Oferowane na targowiskach ziemniaki jadal-
ne tradycyjnych odmian preferowanych 
przez konsumentów, niekoniecznie myte, ale 
o poprawnym wyglądzie i bardzo wysokiej 
wartości żywieniowej, byłyby produkowane 
na plantacjach ekologicznych lub o bardzo 
niskim stopniu intensywności technologii 
uprawy, a także prawdziwe polskie ziemniaki 
wczesne, nazywane często młodymi, o 
mniejszej trwałości z uwagi na ocierającą się 
jeszcze skórkę. Ta ostatnia kategoria ziem-
niaków nie nadaje się do konfekcjonowania.  

Byłyby to dwa wzajemnie uzupełniające 
się rynki ziemniaka jadalnego z pożytkiem 
dla konsumentów młodszego i starszego po-
kolenia. Zapowiadany ostatnio rozwój sprze-
daży bezpośredniej przez rolników żywności 
przetworzonej o ograniczonej skali mógłby 
być także szansą sprzedaży świeżych wa-
rzyw i owoców, w tym także ziemniaków.  

 
4. SPZ na straży opłacalności produkcji 
ziemniaków 
Huśtawki cenowe na rynku ziemniaka jadal-
nego (i nie tylko) są bardzo niekorzystne dla 
producentów wszelkich płodów rolnych, w 
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tym i ziemniaka. Obecnie toczą się dyskusje 
w różnych gremiach nad możliwościami re-
gulacji funkcjonowania rynków artykułów 
rolnych.  Opinie są bardzo różne. Konieczne 
jest jednak stałe monitorowanie poziomu 
kosztów produkcji ziemniaków w różnych 
technologiach i systemach produkcji, a także 
poziomu cen w różnych miejscach sprzeda-
ży. SPZ jest organizacją służącą polskim 
rolnikom i będzie zabierało głos na temat 
funkcjonowania rynku ziemniaka w poszcze-
gólnych jego segmentach. Służyć to będzie 
rozwojowi branży na dalsze lata. 
 
5. Statutowe powinności zarządu SPZ 
Statut Stowarzyszenia Polski Ziemniak na-
kłada bardzo konkretne obowiązki na za-
rząd. Ku przypomnieniu, SPZ jest zobowią-
zane do:  
• reprezentowania interesów producentów, 
przetwórców i dystrybutorów ziemniaków 
oraz doradztwa organom państwowym i sa-
morządowym Polski poprzez wyrażanie opi-
nii o projektach ustaw i aktów wykonawczych 
dotyczących branży; 
• inicjowania programów służących rozwo-
jowi branży ziemniaczanej oraz współdziała-
nia z podmiotami gospodarczymi w celu roz-
szerzania form wykorzystania ziemniaka; 
• wspierania podmiotów gospodarczych 
działających w branży przy ubieganiu się o 
kredyty i dotacje  służące  modernizacji  oraz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zwiększaniu potencjału produkcyjnego i 
przetwórczego; 
• pełnienia funkcji mediacyjnych pomiędzy 
poszczególnymi sektorami w branży ziem-
niaczanej; 
• wspierania działalności oraz korzystania z 
osiągnięć jednostek naukowo-badawczych i 
doradczych służących wszystkim sektorom 
branży ziemniaczanej; 
• monitorowania rentowności i upowszech-
niania informacji rynkowych branży; 
• upowszechniania informacji z zakresu 
nowoczesnej technologii uprawy, przecho-
walnictwa, odmianoznawstwa i marketingu 
ziemniaka; 
• inicjowania działań mających na celu 
podnoszenie jakości polskich ziemniaków 
poprzez ustanawianie znaków towarowych i 
handlowych dla produktów markowych, 
• organizowania konferencji, seminariów, 
szkoleń i kursów, uczestnictwa w targach i 
wystawach, korzystania ze środków maso-
wego przekazu w działalności edukacyjnej i 
promocyjnej; 
• pomocy w organizowaniu się członków 
Stowarzyszenia w zrzeszenia lub związki 
oraz w grupy producentów. 
 Od zaangażowania zarządu SPZ i jego 
wszystkich członków zależeć będzie zna-
czenie i unowocześnienie polskiej branży 
ziemniaczanej 


