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 dniach 27-30 maja 2012 roku w 
Edynburgu (Szkocja) odbył się ko-
lejny już VIII Światowy Kongres 

Ziemniaka. Było to spotkanie ludzi świata 
nauki i biznesu zajmujących się ziemniakami 
we wszystkich aspektach, a więc: badaniami 
nad gatunkiem Solanum tuberosum, hodow-
lą, nasiennictwem, systemami uprawy, agro-
techniką, przechowalnictwem, przetwór-
stwem, kształtowaniem jakości plonów, or-
ganizacją rynku, marketingiem oraz makro-
problemami branży ziemniaczanej. Do Szko-
cji przybyli reprezentanci wszystkich konty-
nentów, gdzie uprawia się ziemniaki, aby 
przedstawić wizję szans i zagrożeń dla tego 
gatunku na nadchodzące lata. Kongres 
zgromadził kilkuset uczestników z ponad 50 
krajów, w których ziemniaki są popularnym 
gatunkiem rolniczym, wykorzystywanym jed-
nocześnie jako podstawa wyżywienia ludno-
ści, warzywo, surowiec dla przemysłu i prze-
twórstwa czy pasza. Wśród uczestników 
Kongresu najliczniejszą grupę, oczywiście 
poza gospodarzami, stanowili Chińczycy, 
Amerykanie, Holendrzy, Rosjanie i Kanadyj-
czycy. Obecne były największe firmy hodow-
lane i przetwórcze ziemniaków, firmy fitofar-
maceutyczne oraz produkujące maszyny do 
uprawy dla przechowalnictwa. 

Gospodarzem VIII Światowego Kongresu 
Ziemniaka była Potato Council (brytyjska 
organizacja zrzeszająca rolników, handlow-
ców i przetwórców ziemniaka, posiadająca 
własne zaplecze naukowo-wdrożeniowe). 
Wielka Brytania nie jest potęgą w produkcji 

ziemniaków, ale organizacja produkcji w 
gospodarstwach, rozwój przetwórstwa spo-
żywczego i nowoczesnego handlu, a przede 
wszystkim perfekcja w produkcji szkockich 
sadzeniaków, może być wzorcem dla innych 
krajów świata.  

Bardzo trafnie atmosferę Kongresu od-
dawało hasło tego spotkania nadane przez 
organizatorów: „Myśl globalnie – działaj 
lokalnie”. Ziemniak jako gatunek, który łą-
czy świat nauki i biznesu, stwarza na 
wszystkich kontynentach określone szanse, 
czego wyrazem może być dla jednych po-
prawa wyżywienia lokalnych społeczności, a 
dla drugich zrobienie biznesu w nasiennic-
twie czy przetwórstwie. Ziemniak jest upra-
wiany prawie we wszystkich strefach klima-
tycznych, ale zagrożenia związane ze zmia-
nami klimatu są różne w różnych częściach 
świata. Ekologizacja światowego rolnictwa, 
w tym uprawy ziemniaków, jest zauważalna 
na wszystkich kontynentach, ale jakże od-
mienny jest poziom użycia chemicznych 
środków produkcji w poszczególnych regio-
nach i krajach. Odkrycie genomu ziemniaka 
jest wielką szansą na zwiększoną jego pro-
duktywność i szersze, być może nowe, wy-
korzystanie, ale odbiór społeczny wprowa-
dzanych modyfikacji genetycznych odmian 
jest różny, często skrajnie nieprzychylny. 
Można jeszcze mnożyć przykłady tego, co 
łączy, a także tego, co dzieli ludzi branży, 
jest jednak faktem, że ziemniak odgrywa 
olbrzymią rolę w wyżywieniu ludności świata, 
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a jego produkcja, choć trudna dla jednych, 
jest często dobrym biznesem dla drugich. 

Podczas Kongresu zaprezentowano po-
nad 30 wykładów i 44 postery, a ich tematy-
ka obejmowała wszystkie aspekty produkcji i 
użytkowania ziemniaków. Nie sposób szcze-
gółowo opisać ich wszystkich w tym opraco-
waniu, dlatego zainteresowanych odsyłam 
na stronę: www.potato.org.uk/news/world-
potato-congress-2012-coverage, gdzie moż-
na zapoznać się z pełnymi tekstami. Wśród 
wykładowców byli m.in.: prof. John Bediding-
ton (W. Brytania), dr Simon Bowen (W. Bry-
tania), dr Colin Chartres (Sri Lanka), dr Glen 
Bryan (Szkocja), dr David Firman (W. Bryta-
nia), dr Anton Haverkort (Holandia), prof. 
Liping Jin (Chiny), prof. Julian Ma (W. Bryta-
nia), dr Maureen Storey (USA), dr Peter Van 
der Zaag (CIP Peru), David Wilkinson (Pep-
siCo Europa) i wiele, wiele innych osób z 
pogranicza nauki i biznesu.  

Podczas obrad interesującym wątkiem 
było zderzenie różnych filozofii myślenia o 
ziemniaku, wynikających z pozycji, jaką zaj-
muje ten gatunek na poszczególnych konty-
nentach. 
 
Stan światowych upraw ziemniaka 
Afryka. W ostatnim dziesięcioleciu zbiory 
ziemniaków wzrosły tu z 15 do blisko 25 mln 
ton, co jest efektem głównie zwiększenia 
powierzchni uprawy (z 1,3 mln do 1,8 mln 
ha), a nie wzrostu plonów. Poziom plonowa-
nia oscyluje wokół 12-13 t/ha i lekko rośnie. 
Najpopularniejszymi odmianami tu uprawia-
nymi są: Chapa 5, Diamand, Picasso, Mun-
dial i Romano, import ich kwalifikowanych 
sadzeniaków jest bardzo drogi. Ziemniaki 
produkują głównie Egipt, Republika Połu-
dniowej Afryki, Maroko i Algieria. Kontynent 
potrzebuje szkoleń z zakresu agrotechniki w 
zrównoważonym rolnictwie, technologii pro-
dukcji sadzeniaków i nowoczesnego prze-
chowalnictwa. Rynek ziemniaka jest rozpro-
szony, o niskim stopniu rozwoju. Aby pod-
nieść poziom produkcji, potrzebne są od-
miany o wyższej odporności na zarazę i wi-
rusy, konieczne jest uruchomienie certyfika-
cji sadzeniaków oraz monitorowanie zasob-
ności gleby pod uprawę ziemniaków, a także 
wprowadzenie nowych technologii, dostoso-
wanych do poziomu technicznego w po-
szczególnych krajach kontynentu.  

Australia i Nowa Zelandia. Ten region 
świata jest przykładem transferu technologii 
produkcji ziemniaków głównie z Ameryki Płn. 
(USA) i nieznacznie także z Europy. Sektor 
ziemniaczany jest tam nowy i w farmerskim 
typie rolnictwa rozwija się dość dynamicznie. 
W Nowej Zelandii produkuje się już ok. 10 
mln ton, a w Australii 1,2 mln ton ziemniaków 
rocznie. Poziom plonowania w Nowej Zelan-
dii wynosi ok. 40 t/ha, a w Australii 36 t/ha. O 
farmerskim typie rolnictwa w obu krajach 
świadczą liczby: w Australii 1200 farmerów 
uprawia ziemniaki na powierzchni 36 tys. ha. 
W obydwu krajach dominuje przetwórstwo 
spożywcze: 56% ziemniaków w Australii jest 
spożywanych w formie frytek (42% w Nowej 
Zelandii), a w świeżej postaci odpowiednio 
tylko 36 i 33%. Badania branżowe dotyczące 
możliwości obniżania kosztów produkcji i 
zwiększania efektywności uprawy są finan-
sowane przez producentów ziemniaków w 
formie odprowadzanej opłaty w wysokości 
50 centów od tony zbiorów świeżych ziem-
niaków. W Nowej Zelandii rolnicy na badania 
przeznaczają 0,2% swych przychodów. 
Obok tych funduszy badania są jednocze-
śnie wspomagane z budżetu państwa. Przy-
szłością w produkcji ziemniaków w tym re-
gionie jest ekologizacja procesu uprawy i 
przetwórstwa, aby produkowana żywność 
była coraz zdrowsza. 

Ameryka Łacińska. Kraje tego regionu 
produkują rocznie ok. 14 mln ton ziemnia-
ków, a powierzchnia uprawy wynosi ok.         
1 mln ha. Plony w Ameryce. Płd. wynoszą 
ok. 15 t/ha, a w Środkowej ponad 26 t/ha. 
Region ten jest importerem odmian i ich sa-
dzeniaków z USA i Europy. Pewne ilości 
sadzeniaków są produkowane w Chile, Ar-
gentynie i Kolumbii. Istnieje także specjali-
styczna produkcja suszonych lub smażonych 
wyrobów z miejscowych odmian o koloro-
wym miąższu. Główne kraje produkujące 
ziemniaki to Peru, Argentyna, Chile i Brazy-
lia. Rynek świeżego ziemniaka jest rynkiem 
dominującym. Sprzedaż detaliczna ziemnia-
ków jest zdywersyfikowana, ale przeważa 
sprzedaż w mniejszych sklepach. Przetwa-
rza się tylko ok. 7% zbiorów. Duża część 
przetworów ziemniaczanych z Argentyny 
trafia na eksport. Nieco odmienne jest wyko-
rzystanie ziemniaka jako warzywa, jak cho-
ciażby w postaci liofilizowanej (chumo). Re-
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gion ten jest bogaty w materiały wyjściowe 
wykorzystywane do hodowli nowych odmian 
ziemniaka na całym świecie. To tu, w Peru, 
istnieje światowe Centrum Badań nad Ziem-
niakiem (CIP). Wiele krajów tego regionu 
uczestniczy w światowych konsorcjach ba-
dawczych zajmujących się hodowlą nowych 
odmian. Prowadzi się także badania nad 
obniżeniem kosztów produkcji ziemniaków. 
Plany na przyszłość to wzrost wymiany 
ziemniaków pomiędzy strefami klimatyczny-
mi w obrębie regionu, wzrost eksportu ziem-
niaka i jego przetworów na inne kontynenty.  

Chiny. Są dziś największym producentem 
ziemniaków na świecie. W ostatnich 10 la-
tach zwiększyły produkcję z 60 do 80 mln 
ton rocznie. Poziom plonowania wynosi ok. 
15 t/ha, uwzględniając jego zróżnicowanie 
pomiędzy strefami klimatycznymi. Nasiennic-
two ziemniaka jest koordynowane przez 2 
krajowe organizacje hodowlano-nasienne. 
Najpopularniejszą odmianą w Chinach jest 
Kexin 1. W ostatnim 10-leciu wyhodowano 
165 nowych odmian, w tym ok. 30 krajowych 
i ok. 130 lokalnych. Hodowla zmierza w kie-
runku podwyższenia odporności na stresy 
środowiska i występujące agrofagi (zaraza 
ziemniaka, choroby wirusowe), dostosowa-
nia do lokalnych warunków przyrodniczych 
(wczesność), a także bardziej zróżnicowa-
nego użytkowania plonu. 60% zbiorów ziem-
niaków jest zużywanych w świeżej postaci 
jako warzywo, a pozostała ilość stanowi su-
rowiec dla przetwórstwa i przemysłu (skro-
bia). Uprawy są skoncentrowane w 10 pro-
wincjach na wszystkich szerokościach geo-
graficznych Chin. Dość często w uprawie 
ziemniaka stosuje się współrzędność innych 
gatunków (kukurydza, kapusta, inne warzy-
wa). 

Wartość eksportu ziemniaków z Chin 
szacowana jest obecnie na 120-140 mln 
USD. Nowe kierunki w branży to unowocze-
śnienie technologii uprawy dla małych go-
spodarstw, rozwój nowoczesnego przecho-
walnictwa, poprawa zdrowotności sadzenia-
ków, nowe techniki reprodukcji nasiennej, 
zwiększanie efektywności wykorzystania 
wody w krochmalnictwie oraz dywersyfikacja 
przetwarzania ziemniaków na cele spożyw-
cze i w gorzelnictwie. Wiele danych poda-
wanych oficjalnie przez przedstawicieli Chin 
ma charakter, wydaje się, życzeniowy i ko-

nieczna jest ich weryfikacja przez ekspertów 
z zewnątrz. Jest to kraj wielkich sukcesów, 
powstających w nieco tajemniczych okolicz-
nościach. Do Chin transferowane są odmia-
ny i technologie produkcji oraz przetwarzania 
ziemniaków. 

Indie. To drugi po Chinach producent 
ziemniaków, ok. 35 mln ton, i ta produkcja z 
każdym rokiem rośnie. Średni plon wynosi 
ponad 18 t/ha. Powierzchnia uprawy wynosi 
obecnie ok. 1,8 mln ha. W ciągu 20 lat pla-
nuje się wzrost produkcji do 70 mln ton. 
Uprawy ziemniaków są skoncentrowane w 
północnej części kraju, w dużej liczbie go-
spodarstw, na małych areałach. Indie po-
trzebują nowoczesnego przechowalnictwa 
dla ponad 20 mln ton ziemniaków rocznie. 
75% zbiorów jest zużywanych w świeżej 
postaci jako warzywo, a 12,5% przeznacza 
się na paszę. Przetwórstwo spożywcze 
ziemniaka jest w powijakach. W Indiach 
funkcjonuje Centralny Instytut Ziemniaka 
zajmujący się wszystkimi aspektami badaw-
czymi wspierającymi jego uprawę w tym re-
jonie świata. Przyszłość ziemniaka Indie 
widzą w nowych własnych odmianach o 
podwyższonych parametrach jakości i wyż-
szej odporności na agrofagi. 

Ameryka Północna. Stany Zjednoczone i 
Kanada w ostatnim czasie ograniczyły pro-
dukcję ziemniaków z 26 do ok. 23 mln ton 
rocznie. Średnie plony od wielu lat przekra-
czają tu 40 t/ha. Ziemniaki są uprawiane 
generalnie w północnej części USA (szcze-
gólnie w stanach Idaho i Washington) oraz w 
południowych prowincjach Kanady. Po-
wierzchnia uprawy wynosi obecnie ok. 550 
tys. ha. Blisko 60% zbiorów trafia do prze-
twórstwa spożywczego głównie na frytki. 
25% zbiorów stanowi rynek ziemniaków 
świeżych, ponad 45% to ziemniaczane pro-
dukty smażone i mrożone, ok. 10% stanowią 
chipsy, 5% susze spożywcze, a pozostałe to 
ziemniaki konserwowane oraz sadzeniaki 
(7%). Przemysł skrobi ziemniaczanej nie ma 
większego znaczenia. Ten kontynent jest 
potężnym eksporterem frytek. W najbliższej 
przyszłości największymi wyzwaniami bran-
ży ziemniaczanej USA i Kanady będą: eko-
nomia produkcji (obniżanie kosztów), nowe 
koncepcje pakowania i dystrybucji ziemnia-
ków świeżych, nowe produkty przetwórstwa 
spożywczego oraz atrakcyjniejsze pod 
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względem wyglądu odmiany. Sprzecznie 
brzmią doniesienia o ekologizacji produkcji 
ziemniaków z jednoczesnym wskazywaniem 
wysokiego zużycia chemicznych środków 
ochrony, aby zagwarantować wysoką jakość 
plonu. Farmerski charakter produkcji ziem-
niaków jest w 100% powiązany ze współpra-
cą z zakładami przetwórczymi. 

Europa. Wszystkie kraje UE (27) produ-
kują ok. 50-54 mln ton ziemniaków i całą tę 
grupę cechuje spadek zbiorów, z wyjątkiem 
5 krajów (Holandia, Wielka Brytania, Francja, 
Niemcy i Belgia), gdzie zbiory mają w ostat-
nich latach tendencję wzrostową. W Polsce 
od wielu już lat zbiory spadają. Na kraje UE 
przypada ok. 60% światowej produkcji sa-
dzeniaków. Eksport sadzeniaków z UE, do 
24 krajów na innych kontynentach, wynosi 
ponad 590 tys. ton rocznie. Jest to zasługa 
głównie Holandii. Głównym z kolei eksporte-
rem ziemniaków jadalnych jest Francja, a 
ziemniaczanych przetworów spożywczych – 
Belgia. Jedną z czołowych odmian w Euro-
pie jest brytyjska Maris Piper, a Katalog Od-
mian UE zawiera ponad 2500 genotypów. 
Największymi producentami ziemniaków są: 
Rosja, Ukraina, Niemcy, Polska i Białoruś. 
Największe spożycie ziemniaków na staty-
stycznego mieszkańca jest na Białorusi. 

Nauka europejskiej branży ziemniaczanej 
zajmuje się wzrostem plonu handlowego, 
eliminacją defektów bulw, ograniczeniem 
występowania chorób i szkodników oraz 
redukcją kosztów produkcji. Badania pod-
stawowe obejmują wykorzystanie diagnosty-
ki molekularnej do zwiększenia odporności 
odmian na stresy biotyczne i abiotyczne oraz 
poprawę jakości bulw.  

Nowymi wyzwaniami dla europejskiej 
branży ziemniaczanej stają się: zmiany kli-
matyczne i związane z tym zagrożenia dla 
uprawy ziemniaków, zmniejszenie kosztów 
produkcji a szczególnie ograniczenie  zuży-
cia energii, konsolidacja produkcji i przetwa-
rzania, jednolite prawo fitosanitarne, po-
wstrzymanie spadku spożycia ziemniaków, 
zrównoważone systemy uprawy, wzrost plo-
nu handlowego, edukacja konsumentów, 
nowe instrumenty rynkowe, innowacyjne 
produkty spożywcze redukujące czas przy-
gotowania potraw z ziemniaków. 
 

Co kontynent to inny problem, ale także 
coś łączy ziemniaczarzy 
Na tle różnej kondycji sektora ziemniacza-
nego na poszczególnych kontynentach dys-
kusja podczas Światowego Kongresu Ziem-
niaka zatoczyła olbrzymie obszary tema-
tyczne. W referatach mówiono więc o zna-
czącej roli ziemniaków w wyżywieniu wielu 
biedniejszych społeczeństw, ale także o tym, 
dlaczego mieszkańcy bogatszych regionów 
odchodzą od nich. Wiedza o ziemniaku, i to 
bardzo wszechstronna, jest z reguły tam, 
gdzie został on sprowadzony do roli tylko 
jednego z warzyw, a tam gdzie ziemniak 
staje się ważnym składnikiem diety, tej wie-
dzy nie ma lub jest bardzo ograniczona. Za-
sadnicze jednak obszary dyskusji kongreso-
wej były następujące: 
� Co stanie się z ziemniakiem za 20 czy 
50 lat? Nie padły tu oryginalne odpowiedzi. 
Wszyscy liczą na ekspansję upraw ziemnia-
ka do Azji i Afryki i na wzrost jego spożycia, i 
tu upatrywany jest biznes dla Europy i Ame-
ryki Płn. 
� Jak będzie w przyszłości wyglądała 
agrotechnika ziemniaka? Metody precyzyj-
nej aplikacji środków na podstawie po-
wszechnie stosowanych systemów monito-
ringu stanu odżywienia i zdrowotności roślin, 
systemy produkcji oparte na zrównoważo-
nym rolnictwie, oszczędne gospodarowanie 
wodą, wykorzystanie modyfikacji genetycz-
nych dla poprawienia efektywności uprawy 
odmian – to są wyzwania stojące przed 
agronomią ziemniaka. 
� Co zrobić, aby bogate społeczeństwa 
nie odchodziły od ziemniaka w swych 
dietach? Nowe instrumenty rynkowe trafia-
jące do konsumentów, a więc inna organiza-
cja rynków ziemniaka świeżego i przetwo-
rzonego, promocja, reklama, opakowania, 
edukacja konsumentów, atrakcyjny wizeru-
nek bulwy, agresywniejsze metody sprzeda-
ży, wykorzystanie internetu – to klucze do 
podtrzymania wysokiego spożycia ziemnia-
ków. 
� Jak wykorzystać w biznesie poznawa-
ny genom ziemniaka? Odmiany odporne 
na choroby i szkodniki, o lepszych parame-
trach jakości, atrakcyjnie wyglądające, ła-
twiejsze w uprawie i przechowywaniu, bar-
dziej tolerancyjne na stresy środowiska, wy-
godniejsze w przetwórstwie, bardziej efek-
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tywna hodowla – to zadania dla hodowców 
nowych odmian ziemniaka. 
� Ile będzie kosztowała uprawa ziemnia-
ków za 20 lat? Uprawa ziemniaków jest 
droga, ale istnieją metody redukcji kosztów, 
takie jak precyzyjna uprawa odmian, koncen-
tracja produkcji, wysoki udział plonu handlo-
wego, oszczędne gospodarowanie wodą itp. 
� Jak będzie ewoluowało przetwórstwo 
ziemniaka? Nowe produkty spożywcze po-
szerzające dotychczasową ofertę, zdrowsze, 
funkcjonalne, atrakcyjne dla młodszego po-
kolenia, lepsze wykorzystanie surowca, kon-
solidacja przemysłu – to hasła dla przetwór-
stwa spożywczego. 
� Otyłość – choroba współczesnych cywili-
zacji. Jaką rolę może tu odegrać ziemniak, a 
jednocześnie jak rozwiązywać problem głodu 
z wykorzystaniem ziemniaków?  
 
Podsumowanie 
Nie sposób wyczerpująco opisać wszystkich 
wydarzeń na Kongresie. Oprócz obrad zor-
ganizowano wycieczki tematyczne w teren. 
Autor opracowania był w grupie, która od-
wiedziła organizację SASA produkującą 
kompleksowo szkockie sadzeniaki, placówkę 
naukową James Hutton Institute, hurtownię 
ziemniaków jadalnych (spółdzielnię farme-
rów) oraz zapoznała się z ofertą sklepów 
sprzedających ziemniaki świeże.  

Oceniając przebieg Kongresu, należy od-
notować nieobecność przedstawicieli prze-
mysłu skrobi ziemniaczanej oraz to, że nie 
dyskutowano o poszerzeniu wykorzystania 
ziemniaka w innych dziedzinach niż tylko 
przetwórstwo spożywcze i jako warzywo. 
Może to wynikać z kierunku rozwoju ziem-
niaka, obranego dużo wcześniej. Najwięk-
szym sektorem światowej branży ziemnia-
czanej jest hodowla i nasiennictwo. Tu zara-
bia się  najwięcej pieniędzy.  Firmy hodowla- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no-nasienne oferują prawie wyłącznie od-
miany jadalne oraz do przetwórstwa spo-
żywczego. Azja rozwija przemysł skrobiowy, 
ale bez rozgłosu i udziału Europy.  

Brakowało autentycznej nowej wizji dla 
ziemniaka w krajach bogatszych. Ziemniak 
ostał się tu tylko jako bardzo drogie niszowe 
warzywo i surowiec dla przetwórstwa. Biznes 
ziemniaczany w tych krajach poszukuje 
większych pieniędzy tam, gdzie uprawa 
ziemniaków dopiero raczkuje. Pochód ziem-
niaka przez świat przecież trwa.  

Polska niestety nie uczestniczy aktywnie 
w światowym biznesie ziemniaczanym. W 
zasadzie nie była też obecna na Kongresie. 
Przedstawiciel Syngenta Polska oraz repre-
zentant firmy zajmującej się przetwórstwem 
spożywczym i autor opracowania byli jedy-
nymi uczestnikami Kongresu z Polski, upra-
wiającej jeszcze 400 tys. ha ziemniaków. 
Pomimo powszechności tego gatunku w 
naszym kraju, osiągnięć naukowych i ho-
dowlanych jesteśmy nieobecni. Nie umiemy 
jeszcze zarabiać na ziemniaku. Nauczycieli 
jest dużo. Czy kiedyś się nauczymy? Pod-
czas rozmów kuluarowych polskimi ziemnia-
kami interesowali się autentyczni oligarcho-
wie ziemniaczani z Rosji uprawiający tysiące 
lub setki tysięcy hektarów ziemniaków. Ko-
rzystają obecnie ze swoich i holenderskich 
odmian. Chcieliby uprawiać polskie, tylko kto 
ma rozpocząć ten biznes?  
 
Podziękowanie 
Autor opracowania na ręce Pana Jacka 
Skwiry serdecznie podziękuje firmie SYN-
GENTA Polska sp. z o.o. za zaproszenie i 
sponsoring, a tym samym umożliwienie peł-
nego uczestnictwa w Światowym Kongresie 
Ziemniaka. Była to swoista uczta duchowa i 
inspiracja do intensywnego globalnego my-
ślenia o lokalnym polskim ziemniaku. 


