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WSPÓŁCZESNY KONSUMENT OCZEKUJE NA WYSOKĄ 
JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA I INFORMACJĘ 
O SPRZEDAWANYM TOWARZE

WPROWADZENIE

Z przykrością należy stwierdzić, że oferta handlowa 
ziemniaków w Polsce jest często nie najlepszej jakości. 
Oferowane w sklepach, na bazarach i targowiskach 
ziemniaki nie wyglądają najlepiej. Bulwy są bardzo czę-
sto poobijane, pokaleczone, zazielenione, uszkodzone 
przez szkodniki glebowe, zdeformowane, popękane, z 
widocznymi plamami gnicia, a wiosną jeszcze skiełkowane 
i pozbawione turgoru. Widok takich bulw nie zachęca do 
ich zakupu. Podczas ich przygotowywania do spożycia 
okazuje się często, że po przekrojeniu miąższ jest z 
rdzawymi lub sinymi plamami, a w środku bulwy znajduje 
się pustowatość – niekiedy nawet gnijącą. Po ugotowaniu 
często okazuje się, że ziemniaki szybko ciemnieją i mają 
zły smak i zapach. 

Innym niekorzystnym zjawiskiem jest ubogość ofe-
rowanej liczby odmian różniących się przydatnością w 
kuchni. Obecnie króluje w handlu odmiana Irga (Warszawa 
i wschodnia część kraju) oraz Bryza (zachodnia część 
Polski), a w większych sklepach dodatkowo jeszcze kilka 
popularnych odmian. Od sprzedawcy czy z etykiety rzadko 
można się dowiedzieć o przydatności odmian kupowa-
nych ziemniaków – czy jest to odmiana sałatkowa, czy 
do pieczenia, czy na puree. Najbogatszą ofertę odmian 
posiadają duże sieci sklepów, najsłabszą mniejsze sklepy. 
Są także miejsca, gdzie można kupić ładne i smaczne 
ziemniaki. Tych miejsc jest jednak jeszcze mało. 

CO KRYJE SIĘ POD POJĘCIEM  JAKOŚCI 
BULW?

Jakość bulw ziemniaka jest pojęciem bardzo szerokim 
obejmującym wiele parametrów decydujących o warto-
ści użytkowej w danym kierunku użytkowania zbiorów. 
Cechami jakościowymi określającymi wartość użytkową 
ziemniaka jadalnego są: 
•	 wygląd	bulw – wielkość i kształt bulw, głębokość 

oczek, regularność kształtu, deformacje, typ skórki, 
choroby skórki, zazielenienia  oraz wady miąższu, 
jak: rdzawa plamistość, pustowatość, utrata turgoru,

•	 parametry	 sensoryczne	 lub	 technologiczne – 
smak, typ kulinarny, ciemnienie miąższu surowego 
i po ugotowaniu, ciemnienie produktów smażonych, 
jednorodność miąższu, szklistość,

•	 skład	chemiczny	miąższu – zawartość suchej masy, 
skrobi, cukrów ogółem i redukujących, zawartość wita-
min, w tym szczególnie witaminy C, zawartość makro- i 
mikroelementów, zawartość antyutleniaczy,

•	 bezpieczeństwo	żywieniowe	–	zawartość glikoalka-
loidów, azotynów, azotanów, występowanie zgnilizn, 
zawartość innych substancji antyżywieniowych (np. 
toksyn), pozostałości środków ochrony roślin, zawar-
tość metali ciężkich, występowanie w plonie bulw or-
ganizmów szkodliwych, w tym także kwarantannowych 
i z tym związane bezpieczeństwo fitosanitarne.

Z oceną jakości ziemniaka ściśle związana jest przekazywana 
przez producenta dla nabywcy towaru informacja o uprawie, wła-
snościach oferowanego produktu i jego właściwym zastosowaniu. 
Przekazanie nabywcy (klientowi) wiedzy o możliwym wykorzystaniu 
zakupionego przez niego ziemniaka jest fundamentem dla jego 
zadowolenia. Najlepsza odmiana jadalna może nie nadawać do 
przetwórstwa skrobiowego i odwrotnie, odmiana skrobiowa nie za-
dowoli konsumentów ziemniaka jadalnego. Przy odmianie jadalnej 
obowiązkowe jest także przekazanie informacji, dla jakich celów 
kulinarnych powinna ona być użyta. Wybitna odmiana jadalna o 
miąższu mączystym nie będzie nadawała się do robienia sałatki 
ziemniaczanej a odmiana o zwięzłym miąższu nie nadaje się do 
pieczenia. Nabywca coraz częściej chce także wiedzieć, jak zaku-
pione ziemniaki były uprawiane, w jakim systemie gospodarowania, 
jak były nawożone, chronione, itp. Wszystkie te informacje składają 
się na szeroko rozumianą jakość ziemniaka. 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE JAKOŚĆ ZIEMNIAKA

Na drodze od pola do stołu każde ogniwo kreuje jakość ziemnia-
ków. Źle funkcjonujące jedno ogniwo niszczy wysiłek pozostałych. 
Powinni o tym pamiętać rolnicy, handlowcy, przetwórcy i konsumen-
ci. Wszystkie więc ogniwa decydują o zadowoleniu konsumenta 
ziemniaków. Do ogniw o szczególnym znaczeniu w kształtowaniu 
jakości ziemniaka należą: 
• właściwy wybór odmiany,
• warunki klimatyczne okresu wegetacji,
• warunki glebowe, 
• stosowany przez rolników  system gospodarowania, 
• stosowana agrotechnika,
• technologia uprawy, 
• zbiór, przechowywanie i przygotowanie towaru do sprzedaży,
• system dystrybucji gotowego towaru,
• urządzanie miejsca sprzedaży detalicznej,
• transfer wiedzy o produkcie  w drodze od producenta do kon-

sumenta,
• właściwe wykorzystanie zakupionych ziemniaków przez ich 

nabywców.
Celem współczesnej produkcji rolniczej jest uzyskiwanie wyso-

kich plonów spełniających jednocześnie wysokie standardy jako-
ściowe określane przez kupujących lub użytkowników. Jakość plonu 
decyduje o możliwości jego sprzedaży, wysokości uzyskanej ceny, 
a w konsekwencji o rentowności produkcji. Nie wszystkie zebrane 
w plonie bulwy ziemniaka spełniają wymagania wyglądu i dlatego 
operujemy w praktyce pojęciem plonu handlowego (spełniającym 
standardy danego kierunku użytkowania) i pojęciem plonu odpa-
dowego (zdyskwalifikowane całe partie powodu występowania wad 
wewnętrznych lub odrzucone bulwy z wadami wyglądu). 

WŁAŚCIWY WYBÓR ODMIANY DO UPRAWY

Cechy genetyczne odmiany decydują w większym lub mniej-
szym stopniu o uzyskiwanej jakości plonu bulw. Istniejące duże 
bogactwo odmian  (w Krajowym Rejestrze Odmian w 2013 roku 
było wpisanych 126 odmian, w tym 96 jadalnych) pozwala produ-
centowi ziemniaków dokonać najlepszego wyboru do warunków 
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przyrodniczych i organizacyjnych swojego gospodarstwa oraz 
do wymagań rynku,  na którym sprzedaje później rolnik zebrane 
plony. Dlatego tak ważne jest poznanie oferowanych przez firmy 
nasienne odmian i ich właściwości. Wiadomo, że odmiany różnią się 
między sobą odpornością na choroby i szkodniki, na występujące 
stresy środowiskowe okresu wegetacji i mają różną skłonność do 
powstawania wad wyglądu bulw. Odmiany wiążące większą liczbę 
bulw będą w plonie miały drobniejsze bulwy i odwrotnie. Niektóre 
odmiany w stresowych warunkach mają skłonność do deformacji 
i słabego wyrównania wielkości bulw, do porażenia parchem zwy-
kłym, do powstawania wad wewnętrznych miąższu. Przykładem 
może być smaczna odmiana Irga, bardzo popularna w centralnej 
i wschodniej części kraju i jednocześnie odznaczająca się wysoką 
skłonnością na glebach lekkich do występowania rdzawej plami-
stości miąższu. Odmiany bardzo wysoko plonujące mają często 
tendencję deformacji bulw w przypadku zmian w odżywianiu i 
zmienności uwilgotnienia gleby. U odmian o niskiej odporności na 
zarazę ziemniaka nieskuteczna ochrona prowadzi do zdrobnienia 
bulw i do późniejszego gnicia podczas przechowywania.

WARUNKI KLIMATYCZNE OKRESU WEGETACJI

Wpływ rolnika na występujące warunki klimatyczne w okresie 
wegetacji jest bardzo mały. Jedynie gospodarstwa dysponujące 
deszczowniami mogą łagodzić skutki suszy występujące na plan-
tacjach ziemniaka. Ziemniak jest z jednej strony gatunkiem dość 
odpornym na stres suszy, gdy chodzi o przeżywalność roślin, ale 
wielkość plonu, a tym bardziej jakość  bulw bardzo mocno związana 
jest z deficytem opadów w okresie wegetacji. Niskie opady lub nie-
równomiernie rozłożone w okresie wegetacji powodują zdrobnienie 
bulw, deformacje i wady wewnętrzne miąższu. Deficyt opadów 
w okresie wiązania bulw (tuberyzacji) powodować może wystę-
powanie na bulwach parcha zwykłego. Nadmiar opadów kojarzy 
się nam z gniciem bulw i z dużą presją infekcyjną Ph. Infestans, 
powodującą zarazę ziemniaka. Wysokie opady podczas wegetacji 
obniżają poziom suchej masy i skrobi w bulwach.

WARUNKI GLEBOWE, W KTÓRYCH UPRAWIANE 
SĄ ZIEMNIAKI

Ziemniak jest rośliną generalnie tolerancyjną na jakość gleby. 
Może być z powodzeniem uprawiany na różnych typach gleb, z wy-
jątkiem bardzo ciężkich i zlewnych. Jednak jakość i wielkość plonu 
bulw zależy od rodzaju gleby i stanu agrotechnicznego pola. Nie-
wskazane do uprawy ziemniaka są gleby silnie zakamienione (jeśli 
nie przewiduje się ich odkamieniania przed sadzeniem), mające 

tendencję do zbrylania, silnie zachwaszczone gatunkami 
wieloletnimi oraz silnie zasiedlone szkodnikami glebowymi 
(drutowce, rolnice, pędraki). Również gleby bardzo lekkie 
są zawodne w uprawie ziemniaków, ze względu na wy-
stępujące coraz częściej okresy suszy, co przy ich niskiej 
retencji wody może odbić się na plonach i jakości bulw. 
Pola położone w pobliżu kompleksów leśnych powinny 
być szczególnie chronione przed zwierzyną łowną, która 
może poczynić szkody na plantacjach.

Najlepsze do uprawy ziemniaków są gleby przewiewne 
o przepuszczalnym podłożu, nawadniane w okresach po-
suchy, o lekko kwaśnym odczynie, prawidłowo nawożone, 
w dobrej kulturze rolnej, niezakamienione, ale żyzne. Bul-
wy z takich gleb dobrze spulchnionych przed sadzeniem 
gwarantują regularny kształt, brak wad wewnętrznych i 
korzystny skład chemiczny miąższu bulw.

SYSTEMY GOSPODAROWANIA  A JAKOŚĆ 
PLONU ZIEMNIAKA

Nabywcę ziemniaka niezależnie od kierunku użytko-
wania interesuje coraz częściej stosowany system gospo-
darowania, w którym były one produkowane. 

Technologia uprawy ziemniaków, podobnie jak i innych 
roślin rolniczych lub ogrodniczych, może być realizowana 
albo w systemach konwencjonalnych lub coraz częściej 
wprowadzanych systemach certyfikowanych, które 
prawdopodobnie eliminować będą powszechne obecnie 
stosowane systemy intensywnego, lub niskonakładowego 
gospodarowania. System gospodarowania ma wpływ na 
jakość uzyskiwanego plonu. W niektórych systemach lepiej 
wypada wygląd bulw, w innych bardziej ceni się wartość 
odżywczą bulw. Przyszłością są systemy spełniające 
obydwa te kryteria. 

Najbardziej rozpowszechnionym aktualnie w uprawie 
ziemniaków w Polsce jest niskonakładowy	system	kon-
wencjonalny. Obejmuje on około 70% całkowitego areału 
uprawy ziemniaka. Jest on stosowany na plantacjach mało 
powierzchniowych, lecz stosowany w dużej liczbie gospo-
darstw rolnych. Specyficznymi cechami tego systemu są: 
• niski wskaźnik użycia kwalifikowanego materiału sa-

dzeniakowego, 
• niski poziom stosowania nawożenia mineralnego, 

lecz rekompensowany powszechnym stosowaniem 
obornika,

• uproszczona pielęgnacja mechaniczna plantacji, 

Rysunek 1. Czynniki kształtujące jakość bulw  podczas wegetacji ziemniaka
Źródło: opracowanie własne
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• wąskie międzyrzędzia (50 lub 62,5 cm), 
• sporadyczna ochrona roślin przed chorobami grzybowymi 

(0-2 zabiegi w okresie wegetacji), 
• niski stopień mechanizacji prac uprawowych. 

Konsekwencją stosowania tego systemu są: 
• niskie i niestabilne plony, 
• wysoki udział plonu odpadowego w plonie ogólnym, a więc 

gorszy wygląd bulw,
• generalnie niska rentowność produkcji.

W towarowej produkcji ziemniaków, niezależnie od kierunku 
użytkowania zbiorów, ważną pozycję zajmuje obecnie wielko-
obszarowy	 system	 intensywnego	 gospodarowania. Jest 
on stosowany w głównie w produkcji surowca dla przetwórstwa 
spożywczego i krochmalniczego, w produkcji ziemniaków jadal-
nych konfekcjonowanych. a także częściowo w nasiennictwie 
ziemniaka. Dotyczy on jednak małej liczby gospodarstw. System 
ten cechują: 
• powszechne stosowanie kwalifikowanego materiału sadze-

niakowego, 
• zaprawianie bulw, 
• wysoki poziom nawożenia mineralnego stosowanego dogle-

bowo oraz stosowanie uzupełniającego dolistnego dokar-
miania roślin, 

• wyeliminowanie stosowania obornika pod ziemniaki, 
• szeroki rozstaw międzyrzędzi (75-90 cm), 
• mechaniczno-chemiczna lub chemiczna kontrola zachwasz-

czenia, 
• stosowanie szczelnej ochrony plantacji przed chorobami i 

szkodnikami (8-12 zabiegów), 
• coraz częściej stosowane nawadnianie plantacji, 
• chemiczne lub mechaniczno-chemiczne niszczenie łęcin, 
• prowadzenie zbioru przy pomocy wysokowydajnych maszyn 

zbierających (kopaczek lub kombajnów). 
• Stosowanie tej technologii, mimo że charakteryzuje się wy-

sokimi kosztami uprawy, sprzyja:
• uzyskiwaniu wysokich plonów z dużym udziałem plonu han-

dlowego w plonie ogólnym,
• osiąganiem wysokich parametrów cech jakościowych i użyt-

kowych plonu (ładny wygląd bulw),
• w połączeniu z dużą koncentracją produkcji także dobrą (nie 

zawsze), wysoką rentownością uprawy ziemniaków. 
Spośród certyfikowanych	systemów	produkcji ziemniaków 

w Polsce stosowane są w ograniczonej skali: ekologiczny system 
gospodarowania, integrowana produkcja (IP) oraz certyfikowane 
systemy jakości.

Uprawa	ziemniaka	w	ekologicznym	systemie gospodaro-
wania jest niezwykle trudna i dlatego też gospodarstwa ekologicz-
ne stronią od uprawy tego gatunku. Podstawowymi barierami są:
• trudności w ochronie plantacji przed stonką ziemniaczaną 

oraz zarazą ziemniaka, 
• mało skuteczna mechaniczna kontrola zachwaszczenia 

plantacji,
• niskie i często wadliwe pod względem standardów rynkowych 

uzyskiwane plony bulw. 
Jako trudna i pracochłonna uprawa ziemniaków jest wypierana 

z gospodarstw ekologicznych przez inne gatunki roślin rolniczych 
lub ogrodniczych. Bulwy ziemniaka uzyskiwane w rolnictwie 
ekologicznym są z reguły smaczne, o wysokich parametrach 
odżywczych, ale niezbyt atrakcyjnym wyglądzie (zdrobnienie, 
występujące choroby skórki).

Integrowana	produkcja (IP) jest systemem, który najbar-
dziej powinien odpowiadać polskim rolnikom, a w praktyce jest 
najmniej popularnym. Dzieje się tak za sprawą wymogów formal-
nych procesu certyfikacji oraz słabego rozpoznawania na rynku 
produktów rolnych produkowanych w tym systemie, a więc mało 
konkurencyjnych do produktów konwencjonalnych. System ten 
uchodzący za najbardziej zrównoważony i najbardziej zbliżony 
do stosowanego aktualnie systemu uprawy w średniej wielkości 
gospodarstw w Polsce i cechuje się:

• umiarkowanym poziomem nawożenia mineralnego uzu-
pełnianego stosowaniem nawozów rolniczych, 

• obowiązkowym stosowaniem płodozmianu,
• umiarkowaną ochroną roślin wynikającą z uwzględnie-

nia progów ekonomicznej szkodliwości występujących 
agrofagów. 
Podstawą stosowania IP jest właściwy dobór odmian do 

warunków przyrodniczych środowiska, co w konsekwencji 
generuje dość dobrą rentowność produkcji. System ten 
w przeciwieństwie do systemu ekologicznego nie jest 
wspierany bezpośrednio dopłatami z programów rolnośro-
dowiskowych. Jakość plonu ziemniaków w systemie IP jest 
dobra zarówno pod względem wyglądu, jak i pod względem 
parametrów odżywczych i technologicznych. Wprowadzenie 
od 2014 roku obowiązku stosowania systemu integrowanej 
ochrony roślin daje dobre podstawy do powszechnej wyso-
kiej jakości plonów ziemniaka. 

AGROTECHNIKA A JAKOŚĆ PLONU

Wielkość i jakość plonu bulw ziemniaków kształtowana 
jest od samego początku założenia plantacji, a nawet jesz-
cze wcześniej to jest od przygotowania pola do uprawy tego 
gatunku. Ziemniaki to gatunek bardzo trudnym w uprawie 
i wymaga wykonania w okresie wegetacji bardzo wielu 
zabiegów agrotechnicznych. Jeden źle wykonany zabieg 
niszczy cały trud włożony w uprawę ziemniaka. Warto więc 
przestrzegać podstawowych reguł. Aby	uzyskać	wysoki	i	
dobrej	 jakości	plon	konieczne	 jest	stosowanie	nastę-
pujących	zabiegów:
1.	 Plantacje należy zakładać na polach prowadzonych w 

dobrej kulturze rolnej, a więc wolnych od wieloletnich 
chwastów, szkodników glebowych oraz zasobnych we 
wszystkie składniki pokarmowe. Nie należy zakładać 
plantacji ziemniaka bezpośrednio po zlikwidowanych 
pastwiskach lub innych wieloletnich uprawach (wysokie 
ryzyko powstawania uszkodzeń bulw  przez szkodniki 
glebowe – drutowce, pędraki, rolnice itp.), a także na 
glebach zbrylających się lub silnie zakamienionych 
(bulwy deformują się lub są uszkadzane mechanicznie).

2.	 Pod uprawę ziemniaka należy stosować głębokie spulch-
nianie gleby (orka, kultywatorowanie, agregatowanie), 
aby rosnące później bulwy nie miały przeszkody w 
podeszwie płużnej.

3.	 Podstawą nawożenia pod ziemniaki powinno być sto-
sowanie obornika lub przyoranie biomasy międzyplonu. 
Substancja organiczna poprawia retencję wody w glebie 
i dostarcza roślinom makro- i mikroelementów. Modna 
ostatnio tzw. gospodarka bezobornikowa jest najpoważ-
niejszym mankamentem we współczesnej agrotechnice. 
Dawki nawozów mineralnych należy opierać o aktual-
ność zasobność gleby i wymagania poszczególnych 
odmian. Nawożenie azotem podnosi plony, ale nadmiar 
tego pierwiastka obniża jakość bulw. Pierwiastkiem od-
powiedzialnym za jakość bulw jest potas i on musi być 
dostępny dla roślin ziemniaka przez cały okres wegetacji. 
Właściwe nawożenie jest podstawą dobrego smaku, 
nieciemniejącego miąższu i pozbycia się wad miąższu 
(pustowatość, rdzawa plamistość).

4.	 Przed posadzeniem należy zapoznać się z ofertą odmian 
ziemniaka. IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie udostępnianą 
corocznie charakterystykę agrotechniczną i użytkową 
wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian ziemnia-
ka. Można skorzystać z listy odmian rekomendowanych 
przez zespoły PDOiR w danym województwie.

5.	 Do sadzenia należy stosować przede wszystkim kwali-
fikowany materiał sadzeniakowy.  Sadząc złej zdrowot-
ności sadzeniakami skazujemy się już w tym momencie 
na niepowodzenie. Dalsze nawet najlepiej wykonane 
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zabiegi nie naprawią tego błędu i poniesiemy porażkę. 
Stosując kwalifikowane sadzeniaki uchronimy się także 
przed zawleczeniem do gospodarstwa bardzo groźnej kwa-
rantannowej choroby bakteriozy pierścieniowej. Nigdy nie 
należy kupować sadzeniaków u nieznanych sprzedawców 
na targowiskach.

6.	 W trakcie sadzenia warto stosować w zaprawianie bulw 
przeciw chorobom (ryzoktonioza) i szkodnikom (stonka, 
mszyce, szkodniki glebowe).

7.	 Dla uzyskania plonu powyżej 25-30 t/ ha potrzebne są szer-
sze redliny (75 cm). Wąskie redliny sprzyjają powstawaniu 
dużej ilości odpadów, a nie plonu handlowego. Szerokie 
rozstawy redlin zmniejszają powstawanie bulw zazielenio-
nych, zdeformowanych i popękanych. 

8.	 Aby uzyskać pożądaną wielkość bulw jadalnych (40-70 
mm) należy zapewnić optymalną obsadę łodyg na 1 ha, 
wynoszącą około 250 tys. szt., co przy średniej wielkości 
sadzeniaków odpowiada 40 tys. roślin na plantacji.

9.	 Najwłaściwszą pielęgnacją plantacji jest system mechanicz-
no-chemicznego zwalczania chwastów. Podczas 3-4-krot-
nego obredlania plantacji do wschodów na przemian z 
bronowaniem, stopniowo podwyższać wysokość redlin do 
20-23 cm. Szeroka i wysoka redlina daje gwarancję takiej 
pojemności, aby 1-2 kg bulw z 1 rośliny znajdowało się do 
czasu zbioru pod ziemią.

10.	Tuż przed wschodami plantację obredlić (najlepiej z uży-
ciem profilatora redlin) i zastosować herbicyd. W miarę 
potrzeby po wschodach ziemniaka stosować herbicyd 
przeciw chwastom jednoliściennym.

11.	Ochronę przed zarazą ziemniaka i alternariozą wykonać 
należy zgodnie z sygnalizacją PIORIN lub na podstawie 
własnych obserwacji i doświadczenia. W polskich wa-
runkach klimatycznych potrzebne jest na ogół wykonanie 
3-6 zabiegów zwalczających choroby grzybowe. Najważ-
niejszy jest termin pierwszego zabiegu (nie spóźnić się) i 
ostatniego (uchronić bulwy przed spływem zarodników i w 
konsekwencji przed gniciem). Należy stosować preparaty 
fungicydowe przemiennie z różnych grup działania (kon-
taktowe, wgłębne, systemiczne).

12.	Stosowanie nawadniania plantacji ziemniaka jest przyszłością. 
Tak również się stanie w Polsce. Aby uzyskać wysoki plon 
handlowy konieczne jest optymalne zaopatrzenie roślin w 
wodę podczas całego okresu wegetacji. Nawadnianie roślin 
w momencie tuberyzacji (wiązanie bulw) ogranicza występo-
wanie na plantacji parcha zwykłego. Dobre zaopatrzenie roślin 
w wodę w okresie kumulacji plonu eliminuje: powstawanie 
deformacji bulw, zdrobnienia, ogranicza występowanie parcha 
zwykłego oraz pozwala na właściwe wykorzystanie nawożenia 
(obniżenie poziomu azotanów w bulwach).

SPECJALISTYCZNE TECHNOLOGIE UPRAWY 
ZIEMNIAKA DOSTOSOWUJĄ JAKOŚĆ DO 
KIERUNKU UŻYTKOWANIA

Niezależnie od stosowanego systemu gospodarowania 
uprawa ziemniakaów odbywa się aktualnie według specjali-
stycznych technologii, których zadaniem jest uzyskanie najwyż-
szego plonu handlowego w danym kierunku jego użytkowania. 
Wyodrębnić więc można następujące technologie stosowane 
obecnie w Polsce:
1.	 Uprawa	ziemniaka	jadalnego	na	wczesny	zbiór. Jest to 

uprawa lokalizowana najczęściej w rejonach o najkorzyst-
niejszym klimacie dla tego kierunku produkcji, wykorzy-
stująca odmiany o najszybszym tempie kumulacji plonu, 
wykorzystując przy tym okrywy agrowłókniny zabezpiecza-
jące przed przymrozkami rośliny ziemniaka. Ważnym ele-
mentem tej technologii jest podkiełkowywanie sadzeniaków, 
właściwa proporcja aplikowanych składników pokarmowych 

oraz optymalna wielkość sadzeniaków i obsada roślin na 
jednostce powierzchni.

2.	 Uprawa	ziemniaka	 jadalnego	zbioru	 jesiennego. Jest 
to podstawowy kierunek produkcji ziemniaków w Polsce. 
Obejmuje produkcję tradycyjną prowadzoną w różnych 
systemach gospodarowania. Bogactwo odmian (około 100), 
które są w KRPO umożliwia produkcję ziemniaków pod 
wszelkie potrzeby konsumentów (puree, sałatki, galanteria 
spożywcza, z wody, pieczone itp.). Węższą specjalnością 
jest uprawa ziemniaków na bulwy do pieczenia lub odwrot-
nie małych bulw ziemniaka tzw. baby potato. Najbardziej 
polecanymi systemami w uprawie ziemniaka jadalnego jest 
IP oraz system ekologiczny.

3.	 Uprawa	ziemniaka	będącego	surowcem	dla	przetwór-
stwa	spożywczego. Ten kierunek produkcji stawia bardzo 
wysokie wymagania użytkowe dla zbiorów, a w technologii 
uprawy stosuje się wybrane odmiany najbardziej przy-
datne do produkcji frytek, chipsów lub suszy. Ważnymi 
elementami tej technologii jest odpowiednia architektura 
łanu, proporcje składników pokarmowych, nawadnianie i 
szczelna ochrona plantacji.

ZBIÓR, PRZECHOWYWANIE  
I PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY

Filozofią każdej technologii zbioru jest minimalizowanie 
poziomu uszkodzeń i obić bulw, Zbiór plonu jest jednym z 
najważniejszych elementów jakościowej technologii produkcji. 
Od sposobu i terminowości zbioru zależy jakość konsumpcyjna 
ziemniaka jadalnego. Od jakości zbioru bulw zależy ich trwałość 
przechowalnicza i ubytki w każdym sposobie przechowywania. 

Zbiór należy przeprowadzać tuż po dojrzeniu roślin po-
szczególnych odmian. Bulwy pozostające w glebie po dojrzeniu 
mogą porażać się odglebowo różnymi patogenami. Na	plan-
tacjach	późniejszych	odmian	na	2	tygodnie	przed	zbiorem	
należy	zniszczyć	łęciny. Zbiór bulw należy przeprowadzać 
wtedy, gdy temperatura	gleby	nie	spada	poniżej	8°C, a ma-
szyny zbierające (kombajny) zabezpieczają przed wysokimi 
spadkami bulw na twarde podłoża (pręty). 

Okres przechowywania bulw jest nie mniej ważnym etapem 
w produkcji ziemniaków niż sama ich uprawa. Maksymalny 
czas przechowywania bulw w polskich warunkach klimatycz-
nych osiąga nawet 9 miesięcy, a więc jest dłuższy niż okres 
wegetacji tej rośliny. W tym czasie bulwy muszą zachować swe 
własności odżywcze, utrzymać dobrą jakość, a straty masy 
muszą być jak najmniejsze.

Znajomość procesów życiowych zachodzących w bulwach 
podczas przechowywania jest podstawą do właściwego urzą-
dzenia sposobów i metod składowania oraz przechowywania 
bulw. W oparciu o dynamikę procesów życiowych zachodzą-
cych w przechowywanych bulwach oraz wieloletnie badania 
określono optymalne warunki termiczno-wilgotnościowe dla 
ziemniaków. W produkcji ekologicznej ziemniaków ma to bar-
dzo duże znaczenie praktyczne.

Metody	 przechowywani.	Bulwy ziemniaka mogą być 
przechowywane w kopcach ziemnych, w piwnicach, w kopcach 
technicznych z wentylacją, w budynkach gospodarczych za-
adaptowanych na przechowalnie oraz w specjalnie do tego celu 
wybudowanych przechowalniach. Wybór metody przechowy-
wania zależy od skali produkcji ziemniaków w gospodarstwie, 
od kierunku przeznaczenia produkcji i oczywiście od znaczenia 
ekonomicznego ziemniaków w danym gospodarstwie.

Obróbka	i	konfekcjonowanie.	Celem obróbki i konfekcjo-
nowania jest wydzielenie z plonu ogólnego tej części plonu, 
który nadaje się do sprzedaży i jego uszlachetnienie. Dobór 
maszyn do obróbki ziemniaków jadalnych zależy głównie od 
skali produkcji i wymagań odbiorcy rynkowego. Małe gospo-
darstwa produkujące ziemniaki jadalne zastępują maszyny 
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specjalistyczne pracą ręczną. Dlatego wy-
dajność dzienna tej technologii nie przekra-
cza najczęściej 5-10 ton przy zatrudnieniu 
2-3 osób, w zależności od przygotowanych 
wielkości opakowań,.

Obróbka ziemniaków w przechowal-
niach najczęściej odbywa się w dwóch eta-
pach. Pierwszy etap ma miejsce podczas 
załadunku komór i obejmuje oddzielenie 
zanieczyszczeń (łęciny, bryły ziemi, kamie-
nie), odrzucenie bulw chorych oraz wstęp-
ne sortowanie (wydzielenie zasadniczej 
frakcji jadalnej). Drugim etapem obróbki 
jest konfekcjonowanie, które odbywa się 
tuż przed sprzedażą towaru. Obejmuje już 
dokładne sortowanie, czyszczenie bulw, 
mycie przebieranie, ważenie i pakowanie. 

Opakowania	jednostkowe	ziemniaka	
jadalnego. W ostatnich latach, wraz z 
upowszechnieniem się w kraju konfek-
cjonowania ziemniaków, w sklepach po-
wszechne jest stosowanie różnych opako-
wań jednostkowych:  worki raszlowe, siatki 
net, torby foliowe, a niekiedy także torby 
papierowe. Sprzedaż ziemniaków luzem 
ze skrzynek jest stosowany na targowiskach, a w sklepach 
dotyczy głównie najgorszej jakości towaru, a w konsekwencji 
najtańszego. Wielkość opakowań jednostkowych jest różna, 
od 1 kg do 20 kg. Opakowania jednostkowe są w czasie 
dystrybucji zestawiane w większe opakowania zbiorcze (kar-
tony), a te jeszcze składowane na paletach transportowych. 
Nowoczesny rynek ziemniaków jadalnych stał się na całym 
świecie, w tym także w Polsce, producentem olbrzymiej ilości 
śmieci. Oczywiście opakowania są koniecznością, ale prze-
sada w ich stosowaniu także jest niepożądana. Warto wśród 
firm dystrybucyjnych zastanowić się nad znalezieniem złotego 
środka i ograniczyć nieco rozbudowany system opakowań. 
Będzie to także przyczynek do potanienia oferty rynkowej. 
Może warto rozważyć powrót do sprzedaży ziemniaków ze 
skrzynek zwrotnych wyłożonych np. folią. Kupowanie ładnych 
i czystych pojedynczych bulw według potrzeb klienta może się 
okazać dobrym sposobem na ograniczenie śmieci, a informa-
cję o produkcie można umieścić na stoisku z ziemniakami.

SYSTEMY DYSTRYBUCJI ZIEMNIAKÓW 
JADALNYCH

Generalną zasadą przy organizowaniu dostaw ziemniaka 
jadalnego do sklepu lub innego odbiorcy jest zapewnienie cią-
głości sprzedaży lub stałego innego użytkowania ziemniaków 
w poszczególnych jego asortymentach. Jeśli współpracujemy 
ze stałym odbiorcą, powinien być ustalony harmonogram do-
staw, a w nim: częstotliwość i  wielkość dostaw, asortyment, 
wymagania jakościowe i oczywiście cena. W doborze asorty-
mentu warto uwzględnić terminy sprzedaży poszczególnych 
odmian według grup wczesności. Odmiany bardzo wczesne 

Tabela	1.	Warunki	termiczno-wilgotnościowe	okresu	przechowywania	ziemniaków
Okres	
przechowywania

Czas	trwania	[dni] Optymalna	temperatura	[oC] Wilgotność	względna	
powietrza	[%]

I.   Osuszanie
II.  Dojrzewanie
III. Schładzanie
IV. Długotrwałe przechowywanie

do 7
7-14
14-21
do 8 miesięcy

12-18
12-18
spadek 0,5-1oC /dzień
jadalne  – 4-6
przetwórstwo spożywcze – 6-8

75-85
90-95
90-95
90-95
85-90

V.  Przygotowanie 
     do obróbki

10 dni wszystkie – 8-10 85-95

Źródło: opracowanie własne

i wczesne powinny być dostarczane w pierwszej kolejności, 
ponieważ ich wartość użytkowa z reguły obniża się szybciej niż 
odmian późniejszych. 

Ziemniaki jadalne są nietrwałym produktem, zwłaszcza 
te, które są przed sprzedażą myte i pakowane w opakowania 
jednostkowe. Dlatego też nie powinno tworzyć się większych 
zapasów towaru u odbiorcy, ponieważ może dojść do zepsucia 
ziemniaków (gnicia). Lepiej zwiększyć częstotliwość dostaw, 
oczywiście w granicach rozsądku. Rozwiązaniem porządkującym 
jest wprowadzenie zasady umieszczania na opakowaniu daty 
dostawy towaru.

Ważnym elementem dostawy towaru jest zabezpieczenie 
właściwego transportu dla ziemniaków od dostawcy do odbiorcy. 
Musi on zabezpieczać partię przed niekorzystnym oddziaływa-
niem czynników atmosferycznych. Warunki transportu powinny 
być zbliżone do warunków przechowywania bulw.

ORGANIZACJA STOISKA DLA SPRZEDAŻY 
ZIEMNIAKÓW JADALNYCH

Zazwyczaj sprzedawcy organizują stoiska sprzedaży w ten 
sposób, aby kupujący mieli swobodny dostęp do obejrzenia 
towaru i dokonali wyboru z większej wyeksponowanej oferty 
rodzajowej. Ta sama zasada powinna obowiązywać przy sprze-
daży ziemniaków jadalnych. Konsument ma prawo dokładnie 
zapoznać się z całą ofertą sklepową ziemniaków i dokonać 
najlepszego wyboru. Zazwyczaj sprzedawane w sklepach ziem-
niaki sąsiadują z innymi warzywami – najlepiej,  gdy ziemniaki 
sąsiadują z innymi warzywami okopowymi. 

Ziemniaki mogą być sprzedawane luzem zasypane w 
skrzynki lub inne pojemniki i w opakowaniach jednostkowych 

Fotografia 1. Odmiana Lord dostępna w sklepach Carrefour
Foto: W. Nowacki
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wykonywanych z różnych materiałów. 
Najpopularniejsze są torby i worki rasz-
lowe oraz torby foliowe. Bardzo rzadko 
w użyciu są za to torby papierowe, które 
są najlepsze w sprzedaży ziemniaków 
jadalnych z bardzo wielu powodów. 
Ułatwiają oddychanie i transpirację 
bulw, a przede wszystkim chronią bul-
wy od niekorzystnego oddziaływania 
światła, które może powodować ich 
zielenienie i w konsekwencji kumulację 
trujących glikoalkaloidów. 

Intensywne światło eksponujące 
inne warzywa w sklepach jest zabój-
cze dla ziemniaka. Często w sklepach 
sprzedawane są kompletnie zielone 
bulwy ziemniaka wtapiające się w 
inne zielone warzywa i owoce. Jest 
to największy błąd popełniany przez 
handlowców. Stoisko lub opakowania 
ziemniaków muszą chronić bulwy przed 
zielenieniem. Można to zrobić na wiele 
sposobów. Jedna strona opakowania 
foliowego powinna być wykonana z 
ciemnej folii lub pokryta kolorowym 
paskiem informacyjnym, redukując tym 
samym dostęp światła do bulw. Ta nieprzezroczysta stro-
na powinna być układana do góry, skąd najczęściej pada 
światło. Do kontroli jakości bulw przez kupujących powin-
no służyć jedynie przezroczyste okienko na dolnej stronie 
opakowania foliowego, podobnie jak rozwiązuje się to w 
opakowaniach papierowych. Innym rozwiązaniem jest 
zastosowanie na stoiskach z ziemniakami oświetlenia 
o niskiej intensywności z czerwonym filtrem. Ziemniaki 
eksponowane w skrzynkach i pojemnikach powinny być 
przykryte luźną czarną folią. Ziemniaki sprzedawane lu-
zem mogą być gromadzone na stoiskach w estetycznych 
nieprzepuszczających światła skrzyniach wyposażonych 
w dolną szufladę do pobierania bulw.

Na stoisku na którym sprzedawane są ziemniaki 
wskazane jest, aby znalazła się czytelna informacja o 
specyfice oferowanego towaru dla ułatwienia i przyspie-
szenia  klientom zakupu. 

Pełna oferta ziemniaków jadalnych w miejscach ich 
sprzedaży powinna uwzględniać wszystkie preferencje 
konsumentów.
1.	 Propozycję różnych odmian reprezentujących wszyst-

kie typy użytkowe oraz różny kolor miąższu (biały i 
żółty), a więc powinno być w sprzedaży minimum 6 
odmian. Wskazane jest, aby liczba sprzedawanych 
odmian była jeszcze większa, a ich udział proporcjo-
nalny do ich popularności wśród kupujących,

2.	 Odmiany ziemniaka jadalnego reprezentują  3 
zasadnicze typy kulinarne A, B i C określające ich 
przydatność w sporządzaniu różnych potraw. Są więc 
odmiany sałatkowe – A (zwięzłe), ogólnoużytkowe – B 
(lekko mączyste)  i do pieczenia lub na puree – C (mą-
czyste). Wskazane jest, aby dla wygody kupujących 
ziemniaki klientów wprowadzić zunifikowane ozna-
kowanie, które odpowiada poszczególnym typom 
użytkowym ziemniaka. Typ kulinarny A i najbliższe 
pochodne AB, AB-B oznaczyć można np. kolorem 
zielonym. Typ kulinarny B i pochodne B-AB i B-BC 
– kolorem czerwonym, a typ kulinarny C oraz BC-B 
i BC-D – kolorem niebieskim. W ten bardzo czytel-
ny sposób oznaczone byłyby wszystkie odmiany 
ziemniaka jadalnego we wszystkich miejscach ich 
sprzedaży. 

Fotografia 2. Odmiana Lord dostępna w sklepach Tesco
Foto: W. Nowacki

3.	 Różnej wielkości opakowania umożliwiające klientom dokonanie 
zakupu różnej ilości ziemniaków. Najczęściej ziemniaki pakuje się 
w opakowania jednostkowe o masie 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg i 20 
kg. Mogą być także inne wielkości opakowań. Ziemniaki można 
sprzedawać także luzem.

4.	 Dobrze, aby w ofercie znalazły się ziemniaki o dużych bulwach (do 
pieczenia), średniej wielkości (uniwersalne) i o małych bulwach 
(serwowanych jako tzw. baby potato w całości),

5.	 W ofercie powinny także znaleźć się ziemniaki pochodzące z róż-
nych systemów produkcji, a więc ekologicznego, integrowanego 
i konwencjonalnego.

6.	 Dla niektórych klientów  ważny jest także sposób przygotowania 
ziemniaków do handlu, a więc, czy są to ziemniaki myte, czy tylko 
czyszczone, a może nawet uszlachetnione bulwy przez torfowanie 
wilgotnych ziemniaków, co stwarza wrażenie, że ziemniaki są 
bardzo świeże i zostały dostarczone prosto z pola.

7.	 Oferta powinna uwzględniać także różną zasobność klientów, 
a więc zawierać towar o różnych cenach. Niedopuszczalne, a 
powszechnie praktykowane, jest oferowanie po najniższej cenie 
ziemniaków, które stały się zielone, bo nie sprzedano ich w od-
powiednio krótkim czasie. Bulwy zielone ziemniaka nie powinny 
być sprzedawane w ogóle.
Podane zestawienie elementów pełnej oferty rynkowej ziemniaków 

jadalnych w rzeczywistości bardzo rzadko ma miejsce. Oferowany 
asortyment jest ubogi i zawiera często jedną lub najwyżej dwie odmia-
ny najbardziej poszukiwane na lokalnym rynku . Najbogatszą ofertę 
posiadają duże sieci sklepowe.
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