PODRĘCZNIK

CYKL ŻYCIA 
ZIEMNIAKA
ZA KAŻDYM ZIEMNIAKIEM
STOI CZŁOWIEK

DZIAŁANIE SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI OWOCÓW I WARZYW

Ziemniaki są jednym z najpopularniejszych warzyw, które goszczą na polskich
stołach. Ten uprawny gatunek roślinny,
wytwarza znane na całym świecie, jadalne bulwy, które konsumowane są w przeróżnych formach. Istnieje wiele odmian
ziemniaków, każda o określonej charakterystyce i specjalistycznym oznaczeniu
- warto poznać cały proces uprawy, aby
móc dokonywać świadomych i dobrych
wyborów kulinarnych.

2

3

Ziemniaki to niezwykle ciekawy i intrygujący produkt, mocno kojarzony z Polską, choć w ostatnich
latach nieco zapomniany. Stąd w ramach kampanii
“Ziemniak czy kartofel” - odwołując się do tradycji
- przypominamy, dzielimy się wiedzą i zapraszamy
do świadomego smakowania i przyswajania wartości odżywczych.
Kluczową rolę nad jakością ziemniaków pełnią rolnicy, to od nich zależy jakie produkty pojawią się
na talerzach. Uprawy wymagają precyzyjnej wiedzy w zakresie procesu przygotowania i doboru
gleby, pielęgnacji roślin i późniejszych zbiorów.
To niezwykle kompleksowe zadanie, każda odmiana ziemniaków wymaga odmiennego traktowania. W Polsce istnieje ich ponad 200,
a w skali Europy liczba odmian sięga ponad 1600.
Prześledźmy zatem jak się to wszystko zaczyna?
4

5

SADZENIE
Kiedy, gdzie i jak?

MIEJSCE
Rolnik, dokonując wyboru pola musi brać pod uwagę fakt, że
ziemniaki powinny być uprawiane w jednym miejscu nie częściej
niż co 3-4 lata. Ten strategiczny zabieg minimalizuje zagrożenie
związane z chorobami czy szkodnikami. Rozwiązaniem, które
maksymalizuje efektywność pola jest uprawianie przedplonów,
czyli roślin, które poprzedzają kolejną uprawę, na tym samym
miejscu. Najlepszym przedplonem dla ziemniaka są rośliny strączkowe np. łubiny czy groch.
Nadrzędnym czynnikiem warunkującym udane zbiory jest gleba.
Powinna być dobrze i głęboko spulchniona (by powstające bulwy mogły rosnąć bez przeszkód), żyzna, nie zbrylająca się, wolna od chwastów i kamieni. Idealna gleba jest bogata w składniki mineralne potrzebne do wzrostu roślin tj. azot, potas, fosfor,
wapń, magnez, żelazo, miedź, cynk, bor. Ziemniak jest rośliną
tolerancyjną na jakość gleb, jednak plonuje najlepiej w glebach
o odczynie lekko kwaśnym, czyli o pH mniejszym niż 7, a najlepiej w przedziale 4,5 – 6,0 pH. Oczywiście, w dużej mierze jakość
gleb jest zdefiniowana, jednak obecnie rolnicy korzystają z osiągnięć technologicznych podnoszących ich wydajności.
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Idealna gleba jest bogata
w składniki mineralne
potrzebne do wzrostu roślin
tj. azot, potas, fosfor, wapń,
magnez, żelazo, miedź,
cynk, bor.
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Jednym ze stałych elementów przygotowujących glebę do plantacji jest jej nawożenie, to część agrotechniki, która ma podstawowe znaczenie w kształtowaniu
bulw ziemniaka i ich jakości. Reguły dotyczące nawożenia
doglebowego są bardzo precyzyjne, szczególnie w zakresie
nawozów organicznych takich jak: obornik, gnojówka, gnojownica, kompost, wykorzystanie słomy czy nawozy zielone
z roślin poplonowych. Ostateczny plan nawożenia ustala się
po ocenie zasobności ziemi w przyswajalne składniki pokar-

TERMIN
Czas sadzenia ziemniaków jest mocno związany z warunkami termicznymi w różnych częściach geograficznych. W Polsce, okresem
najbardziej optymalnym jest II i III dekada kwietnia. Dobrym zwiastunem temperaturowym, jest moment kwitnienia mniszka lekarskiego - to znak, że gleba jest odpowiednio ogrzana.

mowe, następnie definiowana jest odpowiednia metoda, częstotliwość oraz potrzeba wzbogacenia preparatów o brakujące składniki mineralne.

C I E K AWO S T K A :
Mniszek lekarski (tzw. dmuchawiec), zwany również
mniszkiem pospolitym, często mylony jest z mleczem. Obie rośliny nalezą do gatunku astrowatych, mniszek to zioło, roślina jadalna o właściwościach leczniczych, mlecz natomiast
- to chwast. Rośliny są łudząco do siebie
podobne – najłatwiej zwrócić uwagę na
to, że mlecz ma jedną łodygę i po przekwitnieniu zamienia się w twardą kulkę,
a mniszek lekarski w okresie przekwitania,
przeistacza się w popularny dmuchawiec.
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METODA
Ziemniaki sadzi się rzędami, lokując sadzeniaki w szerokie redliny. Następnie, bulwy sadzeniaków obsypuje się glebą. Im gęściej rozmieszczone są sadzeniaki, tym mniejsze bulwy uzyskujemy podczas zbiorów – korzystają one
z dostępnego miejsca. Często zatem gęstość rozmieszczania bulw uzależniona
jest od kierunku użytkowania zbiorów (np. bardzo duże ziemniaki są dobre na
skrobię czy frytki). W trakcie późniejszej pielęgnacji redliny są odpowiednio
formowane, tak by powstające nowe bulwy miały właściwe warunki do rozwoju i wzrostu, czyli plonowały od 1 do 2 kg nowych bulw pod każdą rośliną.
Oto jak sadzenie ziemniaka wygląda w liczbach:
1 BULWA SADZENIAKA

10 - 20 BULW PODCZAS ZBIORÓW

1 HA PLANTACJI

2,5 - 3 TONY SADZENIAKÓW

2,5 - 3 TONY SADZENIAKÓW

40 - 50 TYS. BULW SADZENIAKÓW

MONITORING, PIELĘGNACJA i OCHRONA
Uprawa ziemniaków wymaga nieustannego monitoringu. Bez natychmiastowych reakcji w sytuacji zagrożenia, rolnik może stracić
całą plantację.
Pielęgnacja uprawy obejmuje 3 podstawowe zabiegi:

I - KONTROLĘ ZACHWASZCZENIA
II - KONTROLĘ SZKODNIKÓW

DEF I N ICJE
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Sadzeniak inaczej ziemniak sadzeniakowy, to

Redlina lub radlina to nieduży wał ziemi pomię-

ziemniak (bulwa) przeznaczony do sadzenia, czę-

dzy dwiema bruzdami (75-90 cm). Obecnie redliny

sto z charakterystycznymi pędami wychodzącymi

kształtowane są o specjalnymi maszynami np. sa-

z oczek na skórce. Obecnie coraz więcej rolników

dzarką lub obsypnikiem, kiedyś robiono to ręcznie

sięga po tzw. sadzeniaki kwalifikowane, czyli te po-

przy pomocy radła (stąd nazwa). Redlina mieści od

siadające urzędowy paszport roślinny potwierdza-

1 do 2 kg dojrzałych bulw ziemniaka.

jący ich jakość.

III - KONTROLĘ CHORÓB
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I KONTROLA ZACHWASZCZENIA

II KONTROLA SZKODNIKÓW

Na plantacjach ziemniaków można spotkać około 100 gatunków tzw.

Ziemniak to atrakcyjny gatunek dla wielu szkodników, dlatego rolnicy mu-

chwastów krótkotrwałych i kilka gatunków chwastów, które są wieloletnie.

szą bacznie obserwować plantację. Pole uprawne jest narażone na inwa-

W praktyce, jednocześnie może występować ich kilkanaście. Monitoring

zję owadów żyjących na liściach lub łodygach, ale i tych znajdujących się

zachwaszczenia jest najważniejszy w początkowej fazie rozwoju ziemnia-

w ziemi. Szkodniki, z którymi rolnicy mierzą się najczęściej to:

ków (do 6 pierwszych tygodni). To okres, w którym, bardzo szybko rosnące
chwasty, mogą całkowicie zagłuszyć wzrost bulw.

Do najbardziej pospolitych chwastów spotykanych podczas upraw ziemniaka zaliczamy:
komosę białą (zwana lebiodą) | chwastnicę jednostronną

WYSTĘPUJĄCE NA ROŚLINACH:

WYSTĘPUJĄCE W GLEBIE:

stonka ziemniaczana

rolnice

mszyca

bratka polnego (piękny, ale groźny) | perz właściwy

drutowce
pędraki
nicienie

Rolnicy stosują 3 podstawowe metody zwalczania chwastów:
•

metoda mechaniczna – wykorzystanie dostępnych narzędzi pielęgnacyjnych, szczególnie w początkowej fazie rozwoju bulw,

•

metodę mechaniczno-chemiczna – do momentu wschodów stosowanie zabiegów mechanicznych, a następnie środków chemicznych
np. herbicyd selektywny (niszczący wybrane rośliny),

•

z rodziny stonkowatych. To owad, którego larwy żerują na liściach, szczególnie niebezpieczny w Polsce, ponieważ warunki pogodowe sprawiają, że
podczas jednego cyklu uprawy ziemniaków mogą wystąpić
aż dwa pokolenia stonki. Największą uważność na jej obecność, rolnicy zachowują

metoda uproszczona – gdy zaniedbana została początkowa faza roz-

w okresie kwitnienia jaśminu, kaszta-

woju i tuż przed wschodami pojawia się duża ilość chwastów np. po czę-

nowca i bzu czarnego.

stych opadach – wtedy stosuje się metodę chemiczną nieselektywną, czyli taką, która który
niszczy wszystkie rozwinięte chwasty.

D EFIN ICJE
Herbicydy - rodzaj pestycydów
służących do selektywnego lub
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Powszechnie znanym szkodnikiem jest stonka ziemniaczana, chrząszcz

nieselektywnego

zwalczania

chwastów w uprawach.

III KONTROLA CHORÓB

DODATKOWE PROCESY PIELĘGNACYJNE

Bardzo istotny i kompleksowy obszar pielęgnacji to kontrola chorób ziem-

DOKARMIANIE ROŚLIN ZIEMNIAKA

niaka. Poza bezpośrednim wpływem na jakość i ilość zbiorów, proces musi

To nic innego jak opryskiwanie roślin preparatami, odpowiednio wzbogaco-

być zgodny z normami w zakresie stosowania środków ochrony roślin, tak

nymi o składniki pokarmowe. Proces ten nazywany jest dolistnym dokar-

aby nie zagrażały one zdrowiu człowieka, zwierząt i nie były szkodliwe

mianiem ziemniaka makro i mikroelementami. Na profesjonalnych, dużych

dla środowiska.

plantacjach producenci przygotowują dedykowane „menu” dla ziemniaków
na podstawie precyzyjnych badań laboratoryjnych. Wielu doświadczonych

Istnieją dwa podstawowe rodzaje chorób, te o podłożu bakteryjnym

rolników jest w stanie odczytać ziemniaczane potrzeby organoleptycznie –

i grzybowym. Szczególnie niebezpieczne są te drugie, atakują agresywnie

głównie wzrokowo.

w okresie wegetacji. Do chorób grzybowych zaliczamy przede wszystkim:
zarazę ziemniaka, alternariozę i rizoktoniozę. Największe spustoszenie na

NAWADNIANIE PLANTACJI ZIEMNIAKA

plantacjach w Polsce sieje zaraza ziemniaka. Choroba rozwija się na liściach

Ziemniaki są gatunkiem mocno wrażliwym na ilość nawodnienia. Do wy-

i łodygach. Jej głównym źródłem są resztki zakażonych roślin pozostawione

dania plonu potrzebne są opady od 350 do 450 mm w okresie wegetacji,

na polu lub te wyrastające z już chorych sadzeniaków, które zostały pomi-

czyli w czasie wzrostu roślin i bulw. Niezmiernie istotna jest regularność

nięte w miejscach sortowania.

opadów, nie tylko ich intensywność, dlatego ziemniaki należy dodatkowo nawadniać w okresie deficytu deszczu. Przy dużych

Wśród chorób bakteryjnych natomiast, największe straty powoduje czarna

plantacjach wykorzystywane są sąsiadujące z polem

nóżka, objawia się gniciem podstawy łodygi (czasem też bulw), któremu to-

ujęcia wody, która rozprowadzana jest na upra-

warzyszy mało przyjemny zapach. Źródłem zakażenia są chore sadzeniaki.

wach przy pomocy specjalnych deszczow-

Zdarza się, że bulwa gnije całkiem – jeszcze przed wschodem, wówczas ta

nic – imitujących naturalne procesy.

odmiana choroby nazywana jest – czarną nóżką przedwschodową.

W Polsce, szczególnie na przestrzeni ostatniej dekady, niemal

Przeciwdziałanie chorobom jest niezwykle ważne. W przypadku niektórych,

co roku rolnicy mierzą się

np. zarazy ziemniaka – zakażenie w późnym okresie wegetacyjnym może

z suszą, przez co zabie-

objawiać się dopiero w okresie przechowywania, co wzmaga zagrożenie dla

gi nawadniające stają

całego magazynu zbiorów. Podobnie jest w przypadku parcha

się niezbędne pod-

zwykłego, który nieodwracalnie niszczy wygląd bulw.

czas
upraw.
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planowania

ZBIORY
W całym procesie produkcyjnym ziemniaków, ich zbiory są najbardziej

OD WSCHODU DO…

pracochłonnym i najtrudniejszym etapem. Wraz z odpowiednim przy-

Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne odbywają się podczas całego
okresu wegetacji ziemniaka od zasadzania przez wschody, aż po
zbiór. Jak zatem wygląda cały ten proces?

gotowaniem pochłaniają od 40 do 60% całej pracy nad plantacją. Aby
zbiory były najbardziej efektywne wymagają odpowiedniego przygotowania, które pozwala na ograniczenie strat, powodowanych najczęściej przez uszkodzenia mechaniczne bulw.

Pierwsze oznaki roślin na powierzchni gleby możemy zaobserwować po 3-4 tygodniach od zasadzenia – są to tzw.
wschody. Rośliny zaczynają szybko rosnąć i zwiększają swoją masę. Kolejno, po 2-3 tygodniach następuje zawiązywanie się bulw. Niedługo później cała plantacja pokrywa się białym lub różowym dywanem kwiatów, to okres kwitnienia. Gdy
ostatnie płatki opadną, ziemniaki wchodzą w okres intensywnego wzrostu i dojrzewania bulw, który trwa kilka miesięcy.
W przypadku niektórych odmian, pierwszych zbiorów rolni-

PRZYGOTOWANIE PLANTACJI DO ZBIORU

Proces przygotowawczy jest kluczowy, ponieważ definiuje ostateczną
jakość zbioru. Podstawą jest wcześniejsze zniszczenie porostu, czyli
eliminacja łęcin i chwastów. Oczyszczając pole, rolnicy obniżają siłę
związania dojrzałych bulw ziemniaka ze stolonami, co przyśpiesza
dojrzałość skórki i zdecydowanie ułatwia pracę późniejszą pracę
maszyn. Niszczenie porostu odbywa się około 2-3 tygodni przed planowanym zbiorem, może być przeprowadzone mechanicznie – za pomocą rozdrabniaczy łęcin lub podcinania roślin lub chemicznie, przy
użyciu specjalistycznych preparatów (tzw. desykacja).

cy mogą dokonywać już po 60-90 dniach od zasadzenia. Są to wówczas ziemniaki młode (inaczej wczesne). Dlatego polskie młode
ziemniaki pojawiają się w sprzedaży na przełomie maja i czerwca.
Wszystkie bulwy o charakterystycznej, delikatnej i bardzo podatnej na otarcia
skórce, które spotkać
można

w

wczesną

sklepach
wiosną

– z pewnością przyjechały zza granicy.

DEFINIC JE
Łęciny lub łęty to uschnięte, nadziemne części ziemniaków, czyli
liście i pędy.
Stolon ziemniaka to przekształcone

podziemne

pędy

roślin

ziemniaka, na końcu których tworzą się bulwy; stolony wyrastają
bezpośrednio z fragmentu łodygi
znajdującego się tuż pod ziemią.
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PRZECHOWYWANIE
Ziemniaki są dostępne w sprzedaży przez cały
rok, jest to możliwe dzięki ich odpowiedniemu przechowywaniu. Wiąże się to z koniecznością magazynowania dużej ilości bulw
w specjalnie przeznaczonych do tego przechowalniach. Aby jakość ziemniaków nie
uległa znacznej zmianie podczas kilkumiesięcznego leżakowania, niezbędne
jest regularne wietrzenie i utrzymywanie optymalnych warunków termicznych, około 4-5 st. C. Bulwy, które
trafiają do magazynów są najpierw

ZBIÓR ZIEMNIAKÓW

osuszane, ponieważ wilgoć przenie-

Po 3-4 miesiącach po posadzeniu rolnicy przystę-

terii i grzybów. Ziemniaki przecho-

pują do właściwych, jesiennych zbiorów. To okres,

wywane są w koszach, skrzynkach

w którym najczęściej widzimy na polach intensyw-

lub pryzmach. Przechowalnie to po-

nie pracujące kombajny. Dawniej do tego celu uży-

mieszczenia zaciemnione, ponieważ

wano różnego rodzaju ręcznych kopaczek. Wydo-

światło przyśpiesza proces zielenienia

byte bulwy ziemniaków są oczyszczane i ładowane

się bulw.

siona z ziemi sprzyja rozwojowi bak-

na przyczepy. Podczas tego procesu najważniejsze jest zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami

Informacje te są przydatne również

i obiciami.

w warunkach domowego przechowywać ziemniaków. Jeżeli decydujemy się na

W zależności od warunków pogodowych i od sto-

zakup większej ilości bulw warto pamiętać

sowanych metod uprawy, plony sięgają od 20 do

zasadach stosowanych przez producentów.

nawet 70 ton bulw ziemniaka z 1 hektara pola,
na którego obsadzenie, przypomnijmy, rolnicy wykorzystują około 2,5 - 3 ton sadzeniaków.
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Susz ziemniaczany inaczej płatki ziemniaczane lub grysik ziemniaczany - to półprodukt
spożywczy w postaci drobnej kremowej kaszki,
który uzyskujemy w wyniku zmielenia tzw. krajanki, czyli z posortowanych, umytych i pokrojonych ziemniaków, poddanych ewentualnemu
blanszowaniu a w końcu suszeniu. Wykorzystywany jest głównie w przemyśle spożywczym.
Wybór miejsca zakupu ziemniaków zależy już tylko
od nas, jednak warto wziąć pod uwagę nie tylko to,
gdzie, ale jakie bulwy kupujemy. Mamy prawo wiedzieć w jakim systemie uprawiane były ziemniaki czy
posiadają certyfikat ekologiczny. Warto podkreślić,
że stopień chemicznej ingerencji w uprawy ziemniaków jest 3-4 krotnie niższy niż w krajach Europy Zachodniej, co zachęca do wyboru rodzimej produkcji.
Dowiedzmy się jaką odmianę kupujemy i czy aby na
pewno jest ona idealna do frytek?

DEFINIC JA

ZIEMNIAKI W NASZEJ KUCHNI
Zanim ziemniaki pojawią się w naszych domach, są one poddawane skrupulatnemu procesowi, który przygotowuje je do sprzedaży. Do sieci sklepowych trafiają ziemniaki umyte i zapakowane w jednostkowe opakowania
najczęściej o wadze 1kg, 2kg lub 5kg. Na targowiskach natomiast najczęściej
spotykamy ziemniaki oczyszczone sprzedawane luzem.
Poza pyszną obecnością na talerzach, jadalne odmiany ziemniaków służą
również do masowej produkcji m.in.:

Frytek | Chipsów | Suszu ziemniaczanego
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Skrobi ziemniaczanej | Alkoholu

21

SMAK

ODMIANY ZIEMNIAKÓW

Smakowitość ziemniaków określono w 9 stopniowej
skali, co ciekawe w procesie nadawania wartości do-

Odmiany ziemniaka różnią się wieloma ce-

tyczącej smaku (na podstawie testów statystycznych)

chami, te najistotniejsze i najbardziej wy-

pod uwagę brany był również czas ciemnienia miąższu

raźne dla konsumentów to:

po ugotowaniu i zapach ziemniaków.

9 - oznacza smak wyśmienity,
8 – smak bardzo dobry,
7 – smak zdecydowanie dobry,
6 – dość dobry,
5 – średnio dobry,
4 – smak średni,
a 3, 2, 1 – smak zły nie nadający się do konsumpcji

TYP KULINARNY

To nic innego jak najlepsze przeznaczenie kulinarne ziemniaka. Istotna cecha dla osób ceniących sobie jakość w kuchni
i na talerzu. Ziemniaczane typy są odpowiednio oznaczane
literami i kolorem.
• TYP A - sałatkowy (ale też na grilla i patelnię) - kolor
zielony
• TYP B - ogólnoużytkowy tzw. ziemniak do wszystkiego
- kolor czerwony
• TYP C - mączysty do pieczenia i puree - kolor brązowy

KOLOR SKÓRKI

W rodzimej produkcji, zazwyczaj widzimy bulwy w odcieniach koloru żółtego. Globalnie zabarwień skórki jest
znacznie więcej, spotykamy ziemniaki:
• żółte (z odcieniami brązu),
• jasnoróżowe (z różowymi odcie-

KOLOR MIĄŻSZU

W zależności od odmiany, ziemniaki różnią się kolorem
miąższu – lokalnie najczęściej są to różne odcienie żółci, jednak globalnie pojawiają się też fiolety. Wyróżniamy następujące odcienie miąższu bulw:
biały | kremowy | jasnożółty | żółty | fioletowy
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KSZTAŁT BULWY

W Polsce, najczęściej spotykamy
ziemniaki okrągłe, na świecie spotkać
możemy również bulwy o kształcie:

niami),
• czerwone (o różnej intensywności
zabarwienia),
• niebieskie (przechodząca w fiolet).

cylindrycznym | eliptycznym
podłużnym | owalnym
jajowatym
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ZIEMNIACZANA ŚCIĄGA KULINARNA
Typ kulinarny

Charakterystyka

Idealny do...

Odmiany ziemniaka

Sałatkowy

Po ugotowaniu pozostają
zwarte, nie rozpadają się i
łatwo się kroją, zachowują
kształt. Są wilgotne i zawierają mało skrobi.

- sałatki
- zapiekanki
- zupy

Agata, Almera, Altesse, Annabelle,
Cecile, Dali, Denar, Impala, Impresja,
Krasa, Lord, Mozart, Musica, Nicola,
Oberon, Orchestra, Otolia, Riviera,
Vineta, Vivaldi, Viviana, Zenia

Ogólnoużytkowy

Po ugotowaniu nie rozsypują się, ale łatwo rozgniatają
widelcem. Po upieczeniu
są kruche na zewnątrz i
wilgotne w środku.

- obiadu ;)
- purée
- kopytek
- babek ziemniaczanych
- zup
- smażenia np.
chipsów

Agria, Arielle, Aruba, Asterix, Augusta, Bellarosa, Bellini, Belmonda,
Berber, Bila, Bogatka, Bohun, Bondeville, Carrera, Cyprian, Ditta, Folva,
Fresco, Gala, Gwiazda, Ignacy, Ingrid,
Irga, Irys, Jelly, Latona, Lavinia, Lilly,
Michalina, Oman, Raja, Red Lady,
Ramos, Roko, Rosalind, Roxana,
Sagitta, Sante, Satina, Stasia, Syrena,
Victoria, Zagłoba

Mączysty,
do pieczenia

Po ugotowaniu łatwo się
rozpadają. Mają dużo skrobi,
dzięki czemu są mączyste.

- kluski
- farsze
- kopytka
- pyzy
- placki
- frytki

Agnes, Ametyst, Amora, Bryza, Cekin, Courage, Courlan, Etiuda, Etola,
Eurostar, Ewelina, Fianna, Finezja,
Gawin, Gracja, Gustaw, Honorata, Innovator, Jurata, Jurek, Justa,
Jutrzenka, Lady Claire, Lady Florina,
Lasakra, Legenda, Magnolia, Malaga,
Marlen, Mazur, Melody, Miłek, Mondial, Owacja, Tajfun, Tetyda, Veronie,
VR 808

Każdy ziemniak
jest dla kogoś
Świadomość konsumencka to niezwykle istotny
szczebel na drabinie odpowiedzialności społecz-

UWAGA

A, B, C, to podstawowe typy ziemniaków. Często możemy
jednak spotkać tzw. grupy mieszane np.
typ AB: „Vineta”, „Denar”, „Lord”, „Bard”, „Korona”, „Impala”
typ BC lub B-BC: „Zeus”, „Bryza”, „Tajfun”, „Jutrzenka”, „Finezja”, „Justa”
typ BC-C: „Bursztyn”, „Cekin”, „Legenda”, „Wiarus”, „Ursus”
lub typ D – bardzo mączysty, niewskazany do kulinarnych podbojów.
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nej. Wiedząc co, jak i gdzie kupujemy – wspieramy rzetelnych producentów i jednocześnie dbamy
o swoje zdrowie. Dostępność artykułów spożywczych z całego świata, jeszcze nigdy nie była tak wielka. Pamiętajmy jednak o rodzimych produktach, które
świeże, niemal prosto z pola mogą trafić na nasze talerze, bez zbędnie przejechanych kilometrów. Czy to
ziemniak, kartofel czy pyra – smakujmy rozmyślnie.
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Kupuj od
polskich rolników!
Każde warzywo / owoc jest dla kogoś
Zapraszamy na stronę www kampanii:
www.ziemniakiczykartoﬂe.pl
Odwiedź nas na
ziemniakiczykartoﬂe

ziemniaki_czy_kartoﬂe

DZIAŁANIE SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PROMOCJI OWOCÓW I WARZYW

