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Ziemniaki będą wkrótce droższe

FOT. ARCHIWUM

VTop
V
Farms Wielkopolska jest potentatem w ich uprawie

Operatorzy oraz kadra działu ziemniaka obok jedynego w Polsce kombajnu ziemniaczanego firmy Grimme

Z

iemniaki to roślina, któ- uprawę nieopłacalną. Z tych powora dla wielu mieszkańców dów ich produkcja uległa koncennaszego regionu jest nie- tracji. Jednym z największych ich
odłącznym elementem producentów w Polsce jest firma
codziennego jadłospisu. Top Farms Wielkopolska z siedzibą
Niegdyś była uprawiana w Piotrowie koło Czempinia.
w prawie każdym gospodarstwie
– Uprawą ziemniaków w Wielrolnym. W ostatnich latach nastąpi- kopolsce zajmujemy się od 2010 r.,
ły jednak w tym zakresie ogromne natomiast w rejonie Czempinia
zmiany. Aktualnie przy ich uprawie pierwsze plantacje powstały rok
pozostali tylko nieliczni.
później – wyjaśnia Paweł Kaczma– Ziemniaki jeszcze kilkanaście rek. – Specjalizujemy się w uprawie
lat temu uprawiał prawie każdy rol- ziemniaków przemysłowych, które
nik – tłumaczy Paweł Kaczmarek, sadzimy na obszarze prawie 1 tys.
członek zarządu spółki Top Farms hektarów. Wszystkie one w ramach
Wielkopolska z siedzibą w Piotrowie umów kontraktacyjnych są odstagm. Czempiń. – Pełniły one jednak wiane do zakładów przetwórczych.
wtedy wieloraką funkcję. Były pod- Powstają w nich frytki sprzedawane
stawą wyżywienia ludzi, ale i ważnym w znanych sieciach gastronomiczelementem paszy dla zwierząt. Dziś nych lub chipsy. Aby móc je sprzesytuacja jest inna. Podstawą karmy dać, musimy zadbać przy ich upratrzody chlewnej są zboża, a bydła – wie o wiele szczegółów.
kiszonki głównie z kukurydzy. BaRozpoczęcie sezonu uprawy
dania wskazują także na to, że Polacy ziemniaka dla większości kojarzy
coraz mniej spożywają gotowanych się z wczesną wiosną i z momentem
ziemniaków. W obliczu presji cza- ich wsadzenia do gleby. Dla specjalisu i codziennego zabiegania coraz stów z Top Farmsu ten czas zaczyna
częściej decydują się na szybkie dania, się dużo wcześniej.
złożone m.in. z frytek, czyli przetwo– W naszej firmie stosujemy płodozmian i zmianowanie w ramach
rzonych ziemniaków.
Częstym obrazkiem także na lesz- których na tym samym areale
czyńskiej wsi są sytuacje, gdy rol- ziemniaki sadzimy co cztery lata
nicy od swych sąsiadów, nastawio- – opowiada Piotr Duda, kierownik
nych na ten profil gospodarowania, działu ziemniaka w Top Farms Wielkupują od nich ziemniaki na obiad. kopolska. – Zazwyczaj zajmują pola,
Nie opłaca im się prowadzić małych gdzie wcześniej rosły zboża. Po żniplantacji. Zakup sadzonek, nawo- wach glebie dostarczamy nawozu
zów, środków ochrony roślin oraz organicznego, a następnie obsiezabiegi agrotechniczne czynią ich wamy ją poplonem, m.in. facelią lub

Posiadamy jako pierwsi
i na razie jedyni w Polsce
najnowocześniejszy, przedseryjny
kombajn niemieckiej firmy
Grimme. Zapewnia on m.in.
automatyczne odseparowanie
od ziemniaków grud ziemi lub
kamieni bez ingerencji człowieka
Paweł Kaczmarek
członek zarządu spółki Top Farms
Wielkopolska z siedzibą w Piotrowie
gm. Czempiń

słonecznikiem. Później już po 15
października uzupełniamy nawozy
mineralne. Tniemy poplony i przeprowadzamy zimową orkę. Rośliny
zasiane w ramach poplonów przyczyniają się m.in. do zbudowania
w glebie próchnicy, która jest bardzo korzystna dla przyszłych upraw.
Sadzenie ziemniaków na polach
firmy Top Farms następuje na przełomie marca i kwietnia. Zdaniem
Piotra Dudy im prace rozpoczną się
wcześniej, tym lepiej. Warunkiem
jest jednak to, aby temperatura gleby przekraczała 7 stopni Celsjusza.
Przy tak ogromnej skali uprawy
tych roślin w czempińskiej spółce
sadzenie nowoczesnym sprzętem
trwa nieustannie w ciągu dnia i nocy przez trzy tygodnie. Zmieniają się

tylko operatorzy specjalistycznych O wszystkim zadecydowała susza.
maszyn. Wykopki na polach w oko- U niektórych plantatorów może
licach Czempinia rozpoczynają się być to nawet kilkadziesiąt procent
mniej. Trochę inaczej jest w Top
na początku lipca.
– W pierwszej kolejności wy- Farms Wielkopolska.
– Jesteśmy zadowoleni z tego,
bieramy ziemniaki, przeznaczone na chipsy, a pod koniec lipca co zbieramy w tym roku, m.in. dlateprzychodzi czas także na te, które go że nasze uprawy zraszamy wodą
zostaną przetworzone na frytki z deszczowni – wyjaśnia Piotr Duda.
– dodaje Piotr Duda. – Około 65% – Uzyskujemy powyżej 40 ton z hekz nich po oczyszczeniu, umyciu i od- tara, a w ub.r. było to ok. 50 ton z ha.
kamienieniu trafia bezpośrednio Bardzo trudny dla ziemniaków był
do odbiorcy. Ziemniaki niewymia- maj, kiedy to wody do prawidłowego
rowe, zniekształcone przerabiamy rozwoju potrzebują najwięcej. Gdy
w naszej gorzelni w Turwi. Resztę w poprzednich latach każde pole
przechowujemy w klimatyzowa- zraszaliśmy podczas wegetacji 4 lub
nych i wentylowanych magazynach. 5 razy, w tym roku było to 6 lub 7
O rygorze, jaki obowiązuje w pro- razy. Ponadto tegoroczne wykopki
cesie przechowania, świadczy to, rozpoczęły się ze względu na aurę
że na dobę temperatura może mieć dziesięć dni wcześniej.
Ze względu na znacznie mniejszą
wahania tylko o 0,2 st. Celsjusza.
Wykopki w spółce Top Farms ilość zbieranych w tym roku ziemWielkopolska trwają do październi- niaków, ich cena w porównaniu z poka. Ziemniaki zbiera pięć kombajnów, przednimi latami będzie zapewne
w tym najnowocześniejszy, przed- o wiele wyższa.
seryjny niemieckiej firmy Grimme.
– Susza wystąpiła także w krajach
– Posiadamy go jako pierwsi i Europy Zachodniej i również tam
na razie jedyni w Polsce – twier- ich plonowanie jest znacznie niższe
dzi Paweł Kaczmarek. – Zapewnia – uważa Paweł Kaczmarek. – W ub.r.
nam on m.in. automatyczne odse- cena rynkowa tony oscylowała woparowanie od ziemniaków grud kół 100 zł, a obecnie dochodzi już
ziemi lub kamieni bez ingerencji prawie do 1 tys. zł. Możemy więc
człowieka. Ponadto tego samego spodziewać się drożyzny na tarproducenta mamy sadzarkę struk- gowiskach. Nie dotyczy to jednak
turalną, która dobiera odległości Top Farms, gdyż bazujemy w 90%
sadzeniaków w zależności od wiel- na wieloletnich umowach kontrakkości ziemniaków.
tacyjnych z niezbyt wysoką, lecz
W tym roku plony są znacz- bezpieczną ceną.
nie mniejsze, niż rok temu.
Gerwazy Konopczyński

