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oczątek sezonu 2016/17 na rynku 
ziemniaka w Polsce oraz na rynkach 
zachodnioeuropejskich kształtuje się 

odmiennie w stosunku do poprzedniego se-
zonu. Kierunki zmian na rynku polskim i ryn-
kach zachodnioeuropejskich są przy tym 
różne. Po niskich plonach i zbiorach ceny 
ziemniaków w Polsce były wysokie. W kon-
sekwencji nieco wzrosła powierzchnia upra-
wy. Ostatnie lata wskazują, że po wielolet-
nim okresie spadku powierzchnia uprawy 
ziemniaka stabilizuje się na poziomie ok. 300 
tys. ha. O zmianach zbiorów decydują więc 

przede wszystkim wahania plonów. W bie-
żącym roku przebieg warunków pogodowych 
był znacznie korzystniejszy dla wegetacji 
ziemniaka, w konsekwencji znacząco wzro-
sły jego plony. O ile w 2015 r. wyniosły 210 
dt/ha, o tyle w tym roku wzrosły, według 
przedwynikowego szacunku GUS, do 259 
dt/ha. W efekcie zbiory ziemniaków wzrosły 
o ponad 30% i wyniosły ok. 8,3 mln ton. 
Największy wzrost odnotowano w wojewódz-
twach wschodnich i północno-wschodnich, w 
których ubiegłoroczna susza szczególnie 
silnie wpłynęła na poziom plonów. 

 
Średnie ceny ziemniaków w obrotach targowiskowych (zł/dt) 

Wzrost zbiorów silnie wpłynął na 
spadek cen ziemniaków z głównego 
zbioru. Co prawda na początku sezo-
nu ceny ziemniaków jadalnych były 
wysokie, wyższe aniżeli w ubiegłym 
roku, to jednak zjawisko to było krót-
kotrwałe. Już w sierpniu ceny spadły 
poniżej ubiegłorocznych i we wrze-
śniu ten spadek trwał nadal. Ceny 
kształtowały się na poziomie średnim 
z lat 2014-2015. Najniższe ceny 
ziemniaków z głównego zbioru odno-
towywano na początku sezonu w 
województwach Polski centralnej, a 
najwyższe na południu i zachodzie, 
co jest typowym dla Polski rozkła-
dem. 

 
Korzystne tendencje utrzymują się w pro-

dukcji nasiennej ziemniaka. Według danych 
PIORiN powierzchnia plantacji nasiennych 
zakwalifikowanych polowo wyniosła w roku 
2016 prawie 5,9 tys. ha i wzrosła w stosunku 
do 2015 o ponad 5%. W związku z korzyst-

nym przebiegiem warunków pogodowych 
można więc oczekiwać dość wysokiej poda-
ży na rynku nasiennym. 

Nieco inna jest sytuacja na zachodnioeu-
ropejskich rynkach ziemniaka. Co prawda 
powierzchnia uprawy w krajach o najwięk-

PPP   

Mie- Lata 
siąc 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
VII 76,84   93,88 99,0 90,0 106,52
VIII 63,01 118,42 82,7 97,7   95,98
IX 57,30 118,53 76,9 97,5   86,18
X 57,38 117,97 69,4 96,9  
XI 60,01 118,12 68,0 96,5  
XII 69,63 121,28 68,9 97,3  
I 75,88 123,20 68,5 99,4  
II 79,10 125,90 69,0 99,3  
III 80,83 123,90 67.3 99,7  
IV 87,56 121,80 67,3 100,7  
V 92,76 124,10 67,2   110,87  
VI 98,27 118,40 69,3   116,86  

Źródło: GUS 
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szym znaczeniu dla rynku europejskiego 
(Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Wielka 
Brytania) wzrosła średnio o prawie 5%, to 
jednak niezbyt korzystny przebieg warunków 
pogodowych negatywnie wpłynął na poziom 
plonów oraz ich jakość. W konsekwencji 
plony ziemniaka w tej grupie krajów spadły z 
ok. 520 dt/ha w roku 2014 i 480 dt/ha w roku 
ubiegłym do nieco powyżej 450 dt/ha w roku 
bieżącym. Zgodnie z najnowszymi szacun-
kami łączne zbiory w grupie tych 5 krajów 
wyniosły ok. 24,9 mln ton i są o ok. 1,6% 
niższe niż w roku 2014. W związku z rela-
tywnie niskimi zbiorami ceny ziemniaków  na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rynkach zachodnioeuropejskich są na po-
czątku sezonu stosunkowo wysokie. Ceny 
ziemniaków na przetwory spożywcze, uzy-
skiwane przez producentów, wynosiły w po-
łowie września ok. 16-17 €/dt. Notowania w 
kontraktach terminowych wskazują na 
utrzymanie się stosunkowo wysokich cen. W 
połowie października ceny w kontraktach na 
kwiecień 2017 r. wynosiły ok. 27 €/dt, wyka-
zując od początku września wyraźny wzrost. 
Sytuacja na rynkach zachodnioeuropejskich 
powinna działać wzmacniająco na ceny 
ziemniaków na rynku polskim i ograniczać 
presję na spadek cen. 
 


