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ZIEMNIAK EUROPEJSKI CZY JUŻ AZJATYCKI
Dziwne są losy uprawy ziemniaka na świecie. Jak wszyscy wiemy przywędrował on do
Europy z Ameryki Południowej. W ojczyźnie pochodzenia nie zrobił nigdy wielkiej kariery.
W Europie początkowo był mało znanym warzywem, niektórzy odnosili się do niego wręcz
z pogardą, aby nieco później dzięki niemu móc rozwiązać problem występującego głodu na
naszym kontynencie. Przez długie lata ziemniak był powszechnym i tanim warzywem w diecie
Europejczyków, a także wykorzystywanym powszechnie jako pasza. Wraz z bogaceniem się
poszczególnych społeczeństw ziemniaki eliminowane były ze stosowanych diet i zastępowane przez inne warzywa, makarony, kasze i ryż. Kończy się, a właściwie skończyła się także
era ziemniaka jako paszy w Europie. W globalizującym się świecie ziemniak okazał się zbyt
drogim surowcem paszowym, a przy tym także mniej wygodnym w użyciu. Także przechowywanie zbyt dużej masy i powstające wtedy straty, to również ogromny problem. Przegrał
więc ziemniak ekonomicznie ze zbożami, kukurydzą i soją. Nowym impulsem dla większego
wykorzystania ziemniaka kilkadziesiąt lat wstecz w Ameryce Północnej i w Europie był gwałtowny rozwój przetwórstwa spożywczego produkującego frytki i chipsy. Okazało się jednak,
że produkty te nie są zbytnio zdrowe w częstym spożywaniu i w wielu kręgach społecznych
są słabo akceptowane. Przetwórcy i gastronomia robią póki co swój biznes i zbytnio się nie
przejmują utyskiwaniami przeciwników frytek, ale wizerunek ziemniaka, jako cennego warzywa na tym cierpi.
Powierzchnia uprawy ziemniaków i zbiory ciągle zmniejszają się w Europie. Aktualnie we
wszystkich krajach UE ziemniaki zajmują powierzchnię około 2 mln ha. W Polsce powierzchnia uprawy ziemniaków w 2010 r. wg. PSR wynosiła już tylko 387 tys. ha. Najszybciej zredukowano powierzchnię uprawy ziemniaków w krajach o największej intensywności rolnictwa
i najbardziej zamożnych. Wzrastające plony zbóż i import tanich pasz z innych kontynentów
zastępowały szybko ziemniaki, jako paszę w wielu krajach europejskich. Kraje południowej
Europy nigdy nie stały się potęgami ziemniaczanymi ze względu na wysokie temperatury
okresu wegetacji, gdzie ziemniak już źle się czuje. Również gorzelnie rolnicze dość szybko przestały interesować się ziemniakami przy produkcji spirytusu, zastępując je zbożami,
a nawet melasą z trzciny cukrowej. Tak więc już 20-30 lat temu w większości krajów europejskich, po szybkim spadku, ustabilizował się poziom produkcji ziemniaków. Pozostał więc
ziemniak tylko jako warzywo, a jedynie w niektórych krajach także jako surowiec do produkcji skrobi.
Niektóre kraje jednak nie wpisały się w upadek europejskiego ziemniaka. Pozytywnym
przykładem jest Anglia, gdzie nie tak dawno przeprowadzono wielką kampanię promocyjną
ziemniaka i jego spożycie natychmiast wzrosło do 110 kg na osobę w roku, a pieczone bulwy ziemniaka stały się bardzo popularnym daniem. Największy biznes na ziemniakach zrobiła i dalej robi Holandia. Postawiła głównie na hodowlę nowych odmian i na nasiennictwo
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ziemniaka, eksportując sadzeniaki rodzimych odmian na cały świat. Czy nie warto uczyć się
od najlepszych?
Najdłużej dużą popularność ziemniaków utrzymał region środkowej Europy. W Polsce,
na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, w Estonii oraz w europejskiej części Rosji spożycie przekracza jeszcze 100 kg na osobę rocznie, a głęboko zakorzenione ziemniaczane
tradycje kulinarne bronią się całkiem nieźle. Widoczne jest jednak zjawisko eliminowania
ziemniaków z codziennej diety szczególnie wśród młodszego pokolenia. Nie tak dawno
ziemniak stracił w tym regionie także na znaczeniu jako pasza, jako surowiec gorzelniczy i w krochmalnictwie. Jest to najbardziej widoczne po okresie transformacji ustrojowej
krajów tu leżących. Kierunek zmian w branży ziemniaczanej, jaki wcześniej widoczny był
w krajach Europy Zachodniej objął swym zasięgiem także Polskę. Wydaje się jednak, że
kopiowanie tych zmian w całej Europie nie jest do końca przemyślane. Należałoby chyba
uwzględnić krajową specyfikę warunków przyrodniczych (klimatycznych i glebowych), położenie geograficzne, a przede wszystkim bogate tradycje uprawy ziemniaków. Na razie
obrońcy ziemniaków przegrywają i gatunek ten znajduje swych zwolenników, ale na innych
kontynentach.
Obecnie powierzchnia uprawy ziemniaków generalnie wzrasta w krajach rozwijających
się. Uprawą ziemniaka interesują się szczególnie Azja oraz Afryka. Obecnie w całym świecie
uprawia się ziemniaki na około 17 mln ha. To bardzo dużo i prędko nie zapomnimy o ziemniakach. Wiele krajów wprowadza do uprawy ten gatunek, aby zlikwidować występujący problem
głodu. Ziemniaki to jednak także wielki biznes.
Już obecnie największym producentem ziemniaków są Chiny, gdzie jego powierzchnia
uprawy zajmuje już 5 mln ha. Czyżby za kilka lat groził nam także import ziemniaków z Chin
i kraj ten stał się wszechstronnym producentem wszystkiego, co potrzebuje świat? Czy niektórzy ekonomiści i politycy, a właściwie pseudoekonomiści i ich mocodawcy nie wyprowadzają wielu bogatszych społeczeństw na manowce twierdząc, że należy produkować wszystko tam, gdzie taniej? Dlaczego nie stosują oni rachunku ciągnionego? A przede wszystkim
czy nie trzeba przyjąć zasady, że nie wszystko należy przeliczać na pieniądze? Czy takie
pojęcia jak: niezależność i bezpieczeństwo żywnościowe kraju, bogate tradycje w rolnictwie,
dziedzictwo kulinarne, specyfika warunków przyrodniczych kraju nie powinny być uwzględniane w strategii rozwoju rolnictwa? Dlaczego w UE limituje się na przykład obecnie produkcję skrobi ziemniaczanej, a w tym samym czasie w Chinach buduje się bardzo nowoczesny
o dużych mocach przerobowych przemysł krochmalniczy oparty właśnie na surowcu ziemniaczanym? Wielką potęgą ziemniaczaną stają się także Indie oraz wiele innych krajów regionu
południowo-wschodniej Azji.
Moim skromnym zdaniem Europie potrzebne jest nowe spojrzenie na ziemniaki. Należy
odnaleźć nowe miejsce dla powszechności uprawy i użytkowania tego gatunku. Drogą do
tego celu jest obniżenie kosztów uprawy ziemniaków. Powinno to być naczelne zadanie dla
nauki z branży ziemniaczanej. Ziemniak może być bardzo wydajnym, odnawialnym surowcem energetycznym (bioetanol), bardzo cenną paszą w żywieniu zwierząt gospodarskich,
z których uzyskuje się doskonałej jakości mięso, a także surowcem do produkcji wysokiej jakości skrobi i jej modyfikatów. Ich produkcja musi być jednak tania. Po co nam w katalogu UE
ponad 1200 odmian ziemniaka, jeśli użycie sadzeniaków jest coraz droższe, a ziemniaki stają
się tylko luksusowym warzywem.
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