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Streszczenie

W technologii produkcji ziemniaków w ostatnich latach dokonuje siê szeregu zmian, których celem jest ograniczenie nak³adów
na ka¿dym etapie produkcji i uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakoœci. W tym celu dokonuje siê uproszczenia w uprawie gleby
z mo¿liwoœci¹ eliminacji energoch³onnej orki, stosowanie g³êboszowania, wprowadzenie nowoczesnych metod u¿yŸniania
gleby, nawo¿enia mineralnego nawozami nowej generacji przy uwzglêdnieniu zasobnoœci gleb i potrzeb odmian. Stosuje siê
nowe sposoby precyzyjnego, rzêdowego nawo¿enia do redlin podczas sadzenia niekiedy z jednoczesnym zaprawianiem
sadzeniaków i coraz czêœciej dolistnego nawo¿enia ró¿nymi nawozami makro- i mikroelementowymi. Dostrzegaj¹c wiele
korzyœci rolnicy przestawiaj¹ siê na uprawê ziemniaków w rozstawie miêdzyrzêdzi 75 cm, a na wiêkszych area³ach na 90 cm.

NOWE ELEMENTY W TECHNICE I TECHNOLOGII
PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW.

CZ. I. UPRAWA GLEBY, NAWO¯ENIE I SADZENIE
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Obecnie najwa¿niejszym celem produkcji ziemniaków jest
jakoœæ zbieranych bulw oraz zmniejszenie nak³adów pracy
i poniesionych kosztów dla uzyskania optymalnego plonu.

W celu obni¿enia kosztów produkcji w nowych towa-
rowych technologiach uprawy ziemniaków stosuje siê wiele
uproszczeñ polegaj¹cych miêdzy innymi na zmniejszeniu
liczby zabiegów uprawowych, które wykonuje siê maszynami
wieloczynnoœciowymi eliminuj¹c bardzo energoch³onn¹ orkê,
która poch³ania 40-70% kosztów uprawy roli. Krajowe i zagra-
niczne doœwiadczenia polowe wykaza³y, ¿e zmniejszenie iloœci
uprawek ogranicza ugniatanie gleby i podglebia, poprawia jej
strukturê i stosunki wodno-powietrzne i przy prawid³owej
agrotechnice nie ma wiêkszego wp³ywu na plon ziemniaków
i jego jakoœæ (tab. 1).

Orka zastêpowana jest w coraz wiêkszym stopniu g³êboszo-
waniem przeprowadzanym raz na kilka lat, którego zadaniem
jest spulchnienie podornej warstwy gleby bez jej wydobycia na
powierzchniê (rys. 1). Zabieg ten zwiêksza magazynowanie
wody w glebie, niszczy podeszwê p³u¿n¹, sprzyja g³êbszemu
ukorzenianiu siê roœlin, umo¿liwia wiêksze wykorzystanie
sk³adników mineralnych wyp³ukiwanych z wierzchniej
warstwy gleby i korzystnie wp³ywa na plon ziemniaków
szczególnie w rejonach o ma³ej iloœci opadów w okresie
wegetacji (tab. 2).

Wskazanym zabiegiem w okresie jesiennej lub wiosennej
uprawy roli jest zastosowanie U¿yŸniacza Glebowego Max
(szczepionka po¿ytecznych mikroorganizmów) w formie

oprysku w dawce 1 l ha rozpuszczonej w 300-500 l wody.×
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Mikroorganizmy przyspieszaj¹ rozk³ad resztek po¿niwnych
i poplonów, przywracaj¹ glebie strukturê gruze³kowat¹, zwiê-
kszaj¹ wykorzystanie sk³adników mineralnych z trudno rozpu-
szczalnych zasobów glebowych, przez co zmniejsza siê zapo-
trzebowanie na nawozy, oraz wp³ywaj¹ na wzrost plonów
ziemniaków i poprawê ich jakoœci. Badania przeprowadzone na
glebie œredniozwiêz³ej wykaza³y wzrost plonu handlowego
ziemniaków o ponad 10% w stosunku do obiektu bez u¿yŸnia-
cza (tab. 3).

Rys. 1 G³êboszowanie powinno byæ standardowym zabiegiem
po¿niwnym pod ziemniaki
Fig. 1. Subsoiling should be the standard treatment after potato
harvest

Tab. 1. Wp³yw uproszczonych sposobów uprawy roli na plony ziemniaków i jakoœæ bulw
Table 1. The influence of a minimum soil cultivation on potatoes yield and tubes quality



Tab. 2. Wp³yw terminu g³êboszowania gleby na plony ziemniaków
Table 2. The influence of the term of subsoiling on potatoes yield

Tab. 3. Zwy¿ka plonów ziemniaków po zastosowaniu U¿yŸniacza Glebowego Max do kontroli
Table 3. The increase of potatoes field after using the soil fatter Max to control

Tab. 4. Wp³yw nawo¿enia ziemniaków nitrophosk¹ 12 specjal i nitrophosk¹ 15 perfect oraz ENTEC perfect na plony ziemniaków
oraz zawartoœæ skrobi
Table 4. The influence of potatoes fertilization with nitrophoska 12 special, nitrophoska 15 perfect and ENTEC perfect on potatoes
yield and starch contents

Tab. 5. Wp³yw sposobu nawo¿enia ziemniaków mocznikiem na plony i zawartoœæ skrobi
Table 5. The influence of potatoes fertilizing method   with urea on  yield and starch contents

Wa¿nym elementem nowoczesnej produkcji ziemniaków
jest optymalne nawo¿enie mineralne uwzglêdniaj¹ce potrzeby
odmian, zasobnoœæ gleby i kierunki u¿ytkowania.

Obecnie wprowadza siê do praktyki rolniczej asortymenty
nawozów wielosk³adnikowych nowej generacji, w których
uwalnianie sk³adników mineralnych do roztworu glebowego,
a tym samym pobieranie ich przez roœlinê zsynchronizowane
jest z potrzebami ziemniaków w ró¿nym okresie rozwoju.
Pozwala to na maksymalne wykorzystanie sk³adników
mineralnych i zmniejszenie zanieczyszczenia œrodowiska. Na
uwagê zas³uguj¹ wielosk³adnikowe nawozy z dodatkami
mikroelementów i reduktaz¹ azotanow¹, takie jak: nitrophoska
specjal i perfekt, viking lub ENTEC perfekt, gdzie wiêksze
wykorzystanie sk³adników powodowa³o wysok¹ zwy¿kê plonu
bulw i zawartoœci skrobi (tab. 4)

Precyzyjne, rzêdowe nawo¿enie ziemniaków do redlin

podczas sadzenia mocznikiem lub kompleksowymi nawozami
wielosk³adnikowymi zwiêksza wykorzystanie sk³adników
mineralnych i wp³ywa istotnie na wzrost plonów bez pogorsze-
nia jego jakoœci (tab. 5). Sadzarki ró¿nego typu z siewnikami
lub dozownikami do nawo¿enia rzêdowego produkowane s¹ na
zamówienie przez wielu producentów w kraju i wiêkszoœæ firm
zachodnich.

W niekorzystnych warunkach przyrodniczych przy ograni-
czonej dostêpnoœci sk³adników mineralnych z gleby i zbyt
kwaœnym odczynie, aby nie dopuœciæ do obni¿ki plonów,
zachodzi koniecznoœæ dolistnego nawo¿enia plantacji wodnym
roztworem mocznika lub nawozów mikroelementowych.
Doœwiadczenia polowe wykaza³y, ¿e na glebach œrednio
zwiêz³ych mo¿na uzyskaæ w wyniku dolistnego nawo¿enia
zwy¿kê plonu handlowego ziemniaków o 10 - 17%, lepsz¹
jakoœæ bulw przy znacznej redukcji zawartoœci szkodliwych
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azotanów (tab. 6). Do dolistnego nawo¿enia ziemniaków
szczególnie przydatne s¹ takie nawozy mikroelementowe jak:
Agrosol K, Alkalin PK 10:20, Florovit U, Plonvit K, Mikrosol
Zm, Basfoliar 36 E, Seniphos, Sonata Z i YaraVita Ziemniak.
Niektóre z wymienionych nawozów wspomagaj¹ zwalczanie
zarazy ziemniaka obni¿aj¹c koszty ochrony.

W krajach o nowoczesnym rolnictwie na du¿ych powie-
rzchniach uprawy ziemniaków stosuje siê system podstawo-
wego nawo¿enia w oparciu o aktualne mapki zasobnoœci gleb
i potrzeby nawozowe ziemniaka wykorzystuj¹c do tego celu
Globalny System Lokalizacji (GPS). Na podstawie opracowa-
nego programu nawo¿enia sterowanego przez satelitê i kompu-
ter umieszczony w kabinie ci¹gnika przekazywany jest prze-
tworzony sygna³ do urz¹dzeñ elektronicznych dozuj¹cych
w rozsiewaczach pracuj¹cych na polu, który wysiewa odpo-
wiednio ustalone dawki nawozów dostosowane do danej
odmiany i kierunku u¿ytkowania.

Wa¿nym czynnikiem wzrostu plonu jest przestrzeganie
optymalnych terminów sadzenia oraz dostosowanie gêstoœci
sadzenia do wielkoœci sadzeniaka i rozstawy miêdzyrzêdzi.

Doœwiadczenia polowe w wielu krajach wykaza³y, ¿e zwiê-

Rys. 2. Nawo¿enie rzêdowe do redlin podczas sadzenia
gwarantuje wy¿sze plony ziemniaków na ma³ych plantacjach
Fig. 2.The row fertilization to ridges during planting
guarantees higher potato yield on small plantations

Tab. 6. Efekty produkcyjne dolistnego nawo¿enia ziemniaków optymaln¹ dawk¹ nawozów makro- i mikroelementowych w po-
równaniu do kontroli
Table 6. The production effects of potatoes foliar fertilization in optimum dose of macro and microelement fertilizers in comparison
to control

kszenie szerokoœci miêdzyrzêdzi do 75 cm lub nawet do 90 cm
przy wiêkszym zagêszczeniu roœlin w rzêdzie przy prawid³o-
wej agrotechnice powoduje wzrost plonu ziemniaków
jadalnych i poprawê jakoœci bulw.

Przy wiêkszych szerokoœciach miêdzyrzêdzi stwierdzono
wy¿sz¹ efektywnoœæ nawo¿enia mineralnego doglebowego i
dolistnego, lepsze pokrycie roœlin œrodkami ochrony i
³atwiejsze wykonywanie na plantacjach nasiennych selekcji
negatywnej. Ponadto podczas zbioru stwierdzono zmniejszenie
iloœci bulw zazielenionych i pora¿onych zaraz¹ ziemniaka oraz
uszkodzeñ mechanicznych. Uprawa ziemniaków w szerokich
rozstawach miêdzyrzêdzi obni¿a wyraŸnie nak³ady pracy
maszyn i ci¹gników i ogólne koszty produkcji.

W nowoczesnych sadzarkach taœmowo czerpakowych lub
taœmowo palcowych wykorzystuje siê obecnie hydrauliczne
napêdy zespo³ów wysadzaj¹cych, bezstopniow¹ regulacjê
gêstoœci sadzenia w zakresie od 15 do 60 cm w rzêdzie oraz
elektroniczn¹ kontrolê dok³adnoœci sadzenia i sterowania prac¹
maszyny.

Rys. 3. Sadzarka taœmowo czerpakowa Cramer Junior 2 z dozo-
wnikiem nawozu na rozstawê miêdzyrzêdzi 75 cm zapewnia
wysokie plony ziemniaków dobrej jakoœci
Fig. 3. Strip-bucket potato planter Cramer Junior 2 with
fertilizer dosing tank at the width of row-spacing of 75 cm
warrants a high potato yield of good quality
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Tab. 7. Zalecana iloœæ roœlin (tys. na ha) dla ró¿nych szerokoœci miêdzyrzêdzi i ró¿nej gêstoœci sadzenia w zale¿noœci od rodzaju
uprawy ziemniaków jadalnych
Table 7. Recommended number of plants (thousands unit per ha) in different width of distance between rows and different density of
plant for various tendencies of potato consumption

Rys. 4. Sadzarka taœmowo palcowa Structural z zaprawiark¹
sadzeniaków pozwala uzyskaæ wysokie plony na du¿ych
plantacjach w rozstawie miêdzyrzêdzi 75-90 cm
Fig. 4. Belt-pin potato planter Structural with automatic potato
dresser allows to obtain the high yields on big plantations in
span of row-spacing of 75-90 cm
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NEW ELEMENTS IN TECHNICS AND TECHNOLOGY

OF POTATOES PRODUCTION.

Part I. SOIL CULTIVATION, FERTILIZATION AND PLANTING

Summary

In the technology of potato's production in last few years the changes are being made, whose aim was the reduction of expenditures
on every stage of production and the obtainment of the high and good quality yield. For this aim, the efforts are made in
simplification of soil cultivating with eliminating of energy-consuming ploughing, applying the subsoiling, introduction of modern
methods of fertilizing the soil, mineral fertilization with new generation fertilizers taking into consideration a soil affluence and
varieties needs. New precise ways of row fertilization to ridges during the planting are being used, sometimes involving
simultaneous adding seed potatoes and more and more often using inside-leaf fertilization with fertilizers consisting macro or
micro elements. Perceiving many advantage, the farmers move on potatoes' tillage in row-spacing of 75 cm, and on larger
acreages: 90 cm.
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