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Nawożenie jako jeden z głównych czynników warunkujących wysokość i 
jakość plonu ziemniaków 

 
 Nawożenie jest jednym z elementów agrotechniki mającym podstawowe znaczenie w 
kształtowaniu plonu bulw ziemniaka i jego jakości. Nawożenie plantacji ziemniaka powinno 
być dostosowane do właściwości agrochemicznych gleby oraz wymagań pokarmowych tej 
rośliny i opierać się na stosowaniu nawozów naturalnych lub organicznych, uzupełnionych 
odpowiednim poziomem nawożenia mineralnego. 

Ziemniak należy do gatunku roślin uprawnych charakteryzujących się specyficznymi 
wymaganiami środowiskowymi, z uwagi na: płytkie zaleganie systemu korzeniowego 
(głównie w warstwie do 40 cm), uprawę w szerokich rzędach (duża podatność na 
zachwaszczenie), mechaniczną pielęgnację międzyrzędzi, (wzmożona mineralizacja 
substancji organicznej i zwiększone zubożenie gleby w próchnicę), uzyskiwaną wysoką masę 
towarową plonu (do 40-50 t z ha), wysokie wymagania pokarmowe i wodne, długi okres 
pobierania składników, wrażliwość bulw na nieodpowiednie właściwości fizyczne (zbitość 
gleby) i niestabilność temperatury gleby (pogorszenie cech jakości bulw). Aby sprostać tym 
wymaganiom ziemniak powinien być uprawiany na glebach będących w dobrej kulturze, z 
uregulowanymi stosunkami powietrzno-wodnymi, możliwie głęboką miąższością warstwy 
ornej o dużej zawartości próchnicy (powyżej 2%), zasobnych w składniki pokarmowe 
(szczególnie potas), o odczynie lekko kwaśnym (pH w KCl 5,5 – 6,5), wolnych od chwastów 
rozłogowych i korzeniowych, szczególnie perzu właściwego i ostrożnia polnego, 
pozbawionych kamieni. 

Dopuszczalny udział ziemniaka w strukturze zasiewów wyznaczają wysokie 
wymagania fitosanitarne tej rośliny. Związane jest to z niebezpieczeństwem występowania 
szeregu chorób pochodzenia bakteryjnego i grzybowego, które ulegają nasileniu w przypadku 
częstego następstwa po sobie. Stąd dopuszczalny udział ziemniaka w zmianowaniu powinien 
wynosić od 20 do 33 %, co oznacza, że przerwa w uprawie tej rośliny na tym samym polu 
powinna wynosić od 3 do 5 lat. Najlepsze stanowiska dla ziemniaka stanowią wieloletnie 
rośliny motylkowe, np. koniczyny, lucerna lub ich mieszanki z trawami oraz jednoroczne 
rośliny motylkowe, np. na glebach lżejszych seradela, wyka ozima, peluszka, łubin żółty, a na 
glebach cięższych wyka jara, groch, bobik, łubin wąskolistny i biały. Dobre przedplony pod 
ziemniak stanowią trawy w uprawie polowej, buraki oraz zboża, ale uzupełnione uprawą 
poplonów, czy wsiewek szczególnie z roślin motylkowych. Zdecydowanie najmniej korzystne 
stanowisko dla ziemniaka stanowi kukurydza, głównie z uwagi na powolny rozkład 
zdrewniałych resztek pożniwnych, co nastręcza wiele problemów przy wykonywaniu 
zabiegów uprawowych pod ziemniaki i podczas sadzenia, a herbicydy stosowane do jej 
odchwaszczania hamować mogą rozwój roślin ziemniaka. 

 
Wartość przedplonów i przykładowe człony zmianowań z udział ziemniaka. 

Przedplon Człony zmianowań z udziałem ziemniaka 
Wartość Roślina 20 % 25 % 33 % 

Bardzo dobra Wieloletnie 
rośliny 

motylkowe i ich 
mieszanki z 

Ziemniak** 
Zboża ozime 
Zbożajare+ 
wsiewka 

Ziemniak** 
Zboża ozime 
Zboża jare 
Strączkowe 

Ziemniak** 
Zboża jare 
Strączkowe 



trawami, 
strączkowe 

motylkowych z 
trawami (2 lata) 

Dobra Trawy, buraki, 
zboża+poplon z 
motylkowych 

Ziemniak* 
Zboża jare 
Strączkowe 
Zboża ozime 

Buraki* 

Ziemniak** 
Zboża jare 
Strączkowe 

Zboża ozime+ 
poplon z 

motylkowych 

Ziemniak** 
Zboża ozime 
Zboża jare+ 

poplon z 
motylkowych 

 
Średnia Zboża Ziemniak** 

Zboża jare 
Strączkowe 
Zboża ozime 
Zboża jare 

Ziemniak** 
Zboża jare 
Strączkowe 
Zboża ozime 

Ziemniak** 
Zboża ozime 
Zboża jare 

** - pełna dawka obornika (25 t/ha); * - połowa dawki obornika (12,5 t/ha) 
 

Ziemniak nie powinien być pozbawiany źródła próchnicy, które stanowią nawozy 
naturalne i organiczne. Poprawiają one strukturę gleby i korzystnie oddziałują na właściwości 
fizyczne gleby (stosunki powietrzne i wodne) oraz biologiczne właściwości gleby (rozwój 
mikroorganizmów). Przyczyniają się również do lepszego wykorzystania i wyższej 
efektywności nawozów mineralnych. Powszechnie stosowanymi pod ziemniaki nawozami 
organicznymi są: w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta na ściółce obornik, w 
gospodarstwach prowadzących bezściółkowe utrzymywanie zwierząt gnojowica, zaś w 
gospodarstwach bezinwentarzowych może to być słoma, zielona masa roślin poplonowych 
lub kompost. Przy utrzymywaniu zwierząt w pomieszczeniach inwentarskich płytkich, w 
których każdego dnia usuwa się ściółkę wraz z odchodami dodatkowy nawóz organiczny 
stanowić może gnojówka, czyli część moczu niewchłonięta przez ściółkę oraz woda używana 
do higieny pomieszczeń. Najlepszym nawozem organicznym (naturalnym) pod ziemniaki jest 
obornik, który stanowi znaczne źródło podstawowych makroelementów (N, P, K, Ca, Mg) 
oraz niezbędnych mikroelementów (Mn, Zn, Cu, B, Fe, Mo). Wraz z dawką 30 t/ha obornika 
wprowadza się do gleby między innymi 150 kg azotu (N), 80 kg fosforu (P2O5), 180 kg 
potasu (K2O), 150 kg wapnia (CaO) i 60 kg magnezu (MgO). Wykorzystanie przez ziemniaki 
składników z obornika w pierwszym roku może wynieść do 50%. W uprawie ziemniaków 
obornik należy zastosować jesienią, gdyż rozkład i mineralizacja tego nawozu przebiegają 
powoli i wykorzystanie składników pokarmowych przy wiosennym stosowaniu może być 
mniejsze. Przewaga w stosowaniu obornika jesiennego nad wiosennym, oprócz uzyskiwania 
wyższych plonów, wynika również z dotrzymania optymalnego terminu sadzenia oraz 
dokładniejszego i równomiernego sadzenia sadzarkami. 

Gnojowica podobnie jak obornik zawiera makroelementy i niezbędne w żywieniu 
roślin mikroelementy oraz substancję organiczną. W 1 m3 gnojowicy znajduje się przeciętnie 
3 - 4 kg azotu, 2 - 3 kg fosforu (P2O5), 3 - 4 kg potasu (K2O), około 2 kg wapnia (CaO) i 
około 1 kg magnezu (MgO). Składniki mineralne zawarte w gnojowicy występują w formie 
łatwiej przyswajalnej dla roślin niż zawarte w oborniku. Stąd jest to nawóz szybko działający, 
w znacznym stopniu zbliżony pod tym względem do nawozów mineralnych. Działanie 
następcze gnojowicy na rośliny nie przekracza z reguły 2 lat. Nie należy stosować jej w 
nadmiernych dawkach ze względu na bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego, a 
zwłaszcza ochronę wód powierzchniowych i gruntowych. W gospodarstwach, które 
dysponują gnojowicą można ją polecać jako wartościowy nawóz organiczny szczególnie pod 
ziemniaki przemysłowe i paszowe. Należy unikać nawożenia gnojowicą ziemniaków 
jadalnych, gdyż pogorszyć to może cechy jakościowe bulw. Najbardziej racjonalnym 
terminem stosowania gnojowicy, szczególnie na glebach lekkich jest wczesna wiosna, a na 
glebach zwięzłych także jesień. Ustalając dawkę gnojowicy, przyjmuje się, że nie powinna 



przekraczać więcej niż 50 - 70 % potrzeb pokarmowych roślin na azot, co w warunkach gleb 
lżejszych stanowi przeciętnie około 50 - 60 tys. l/ha (50 - 60 m3) gnojowicy bydlęcej lub 
około 50 tys. l/ha gnojowicy trzody chlewnej, która zawiera więcej w porównaniu do bydlęcej 
azotu ogólnego. Na glebach zwięzłych dawkę należy obniżyć o około 20%. 

Gnojówka z kolei jest nawozem potasowo - azotowym. Zawiera jedynie znikome 
ilości fosforu, dlatego nawożąc gnojówką należy pamiętać o uzupełnieniu tego składnika. W 
1m3 gnojówki znajduje się przeciętnie 3 kg azotu (N) i 7 kg potasu (K2O) oraz 
mikroelementy. Gnojówkę pod ziemniaki najlepiej jest zastosować wiosną w dawce 15 - 20 
tys. l/ha (20 - 30 m3). Azot w gnojówce występuje w całości w formie amonowej, łatwo dla 
roślin dostępnej, ale i łatwo ulegającej stratom do atmosfery. Dla zmniejszenia strat azotu 
należy gnojówkę stosować w dni bezwietrzne i pochmurne i natychmiast wymieszać z glebą. 
Działanie nawozowe gnojówki ogranicza się do jednego roku. 

Dobry materiał próchnicotwórczy stanowi słoma, natomiast mniejsze znaczenie 
wykazuje jako źródło składników pokarmowych. Z dawką 5 t/ha słomy wprowadza się do 
gleby przeciętnie około 30 kg/ha N, 6 kg/ha P, 65 kg/ha K i 5 kg/ha Mg, z czego wynika, że 
jest to głównie nawóz potasowy. Zawartość w niej fosforu jest na ogół kilkakrotnie niższa niż 
potasu. Wartość nawozowa słomy uzależniona jest również od gatunku zboża. Słoma 
jęczmienna i owsiana zawiera więcej składników mineralnych niż słoma żytnia i pszenna. 
Specyficzną cechą słomy jest szeroki stosunek C:N, wynoszący 80-100:1, podczas gdy w 
oborniku stosunek C:N waha się w granicach 20-25:1, zaś w glebie 8-12 : 1. Wprowadzenie 
do gleby materiału (słomy) o tak dużej zawartości węgla powoduje biologiczne (przez 
mikroorganizmy glebowe) unieruchomienie azotu w glebie. Chcąc zapobiec temu 
niekorzystnemu procesowi i przyspieszyć rozkład słomy, należy zastosować dodatek azotu 
mineralnego w ilości 0,8 – 1,0 kg N na 100 kg słomy, co oznacza, że pozostawienie 
przeciętnego plonu słomy wynoszącego 5 t/ha na polu i przyoranie po rozdrobnieniu, wymaga 
dodatkowego nawożenia w wysokości 40 - 50 kg/ha N. Najlepiej zastosować na pociętą 
słomę mocznik. Dobre działanie przyspieszające rozkład słomy wykazują też wdrażane w 
ostatnich latach do praktyki rolniczej różnego rodzaju efektywne mikroorganizmy. 
Stosowanie do gleby mikroorganizmów dodatkowo wzmaga jej aktywność biologiczną i 
eliminuje procesy gnilne, rozpuszcza związki mineralne trudno dostępne dla roślin, poprawia 
żyzność oraz strukturę, co bezpośrednio oddziaływać może na właściwości plonotwórcze 
uprawianych roślin. 
 Godnym polecenia jest też uprawa ziemniaków po przyorywanych poplonach, 
szczególnie ścierniskowych, czyli wysiewanych po zbiorze roślin zbożowych i 
przyorywanych jesienią tego samego roku. Nie zaleca się natomiast uprawy ziemniaków po 
poplonach ozimych, czyli wysiewanych jesienią i przyorywanych wiosną następnego roku, 
gdyż prowadzić to może do obniżenia plonu bulw ze względu na opóźnienie terminu 
sadzenia. Warunkiem udania się poplonów ścierniskowych jest: możliwie wczesny zbiór z 
pola rośliny przedplonowej, wysiew nawozów fosforowych (40-50 kg/ha P2O5), potasowych 
(60-80 kg/ha K2O) oraz azotowych (60-90 kg/ha N) w przypadku uprawy roślin nie 
motylkowych, na ścierń i natychmiastowe przystąpienie do orki na głębokość 15-18 cm, 
najlepiej połączonej z narzędziem wyrównującym pole (brona, wał strunowy), dobór 
właściwych gatunków roślin, wysiew roślin poplonowych w optymalnym terminie, 
odpowiednia ilość opadów deszczu w sierpniu i wrześniu. 
 

Zalecane rośliny jako poplony ścierniskowe pod ziemniaki. 
Forma  
między- 

Roślina  Kategoria 
gleby 

Termin 
siewu 

Norma  
wysiewu 
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Peluszka + łubin żółty + seradela 
Wyka jara + peluszka. + łubin żółty 
Łubin żółty + seradela 
Wyka ozima + łubin żółty 
Łubin żółty + peluszka 
Łubin żółty + peluszka + wyka ozima 
Łubin wąskolistny + peluszka 
Peluszka 
Łubin żółty 
Seradela 
Bobik + peluszka + wyka ozima  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
+ 
+ 
 

 
 
 
 
 
+ 
+ 
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do 
końca 
lipca 

100 + 80 + 20 
40 + 120 + 60 
130 + 30 
40 + 100 
100 + 100 
120 + 60 + 40 
140 + 100 
200 
200 
70 
90 + 60 + 50 
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Gorczyca biała 
Facelia 
Rzepak  
Słonecznik  
Gorczyca biała + facelia 
Gorczyca biała + rzepak 

+ 
+ 
 
 
+ 
 

 
 
+ 
+ 
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do 15 
sierpnia 

20 
10 
10 
35 
15 + 5 
10 + 5 
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Peluszka + słonecznik 
Łubin żółty + facelia 
Facelia + seradela 
Seradela + gryka 
Facelia + wyka ozima 
Bobik + peluszka + słonecznik 
Bobik + wyka jara + słonecznik 
Peluszka + wyka jara + rzepak 
Peluszka + owies 

 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

do 5 
sierpnia 

150 + 15 
80 + 4 
5 + 30 
40 + 40 
6 + 40 
100 + 100 + 15 
80 + 100 + 15 
50 + 20 + 4 
200 + 60 

 
Badania przeprowadzone na glebie lekkiej w IHAR Oddział Jadwisin wykazały, że 

niektóre rośliny poplonowe przyczyniły się do uzyskania korzystnego plonu bulw ziemniaka 
w porównaniu do tradycyjnie stosowanego obornika. 

Plon bulw w t z ha w zależności od form nawożenia organicznego. 
Wyszczególnienie Nawozy 

mineralne* 
Obornik  

+ nawozy 
mineralne* 

Gorczyca 
+ nawozy 

mineralne* 

Facelia 
+ nawozy 

mineralne* 

Peluszka 
 z owsem  
+ nawozy 

mineralne* 

Plon bulw w t z ha 21,4 28,0 26,8 27,3 26,3 

* dawka N, P, K wynosiła: 100 kg N, 80 kg P2O5 i 120 kg K2O na 1ha 
 
Wartościowe źródło próchnicy oraz znaczącej ilości składników pokarmowych dla 

ziemniaków stanowić mogą różnego rodzaju komposty. Kompost jest nawozem organicznym 
uzyskiwanym przez tlenowy rozkład materii organicznej ułożonej w specjalnej pryzmie. Do 
kompostowania mogą być zastosowane wszelkie odpadowe materiały organiczne. Najlepiej 
mieszać ze sobą materiały o dużym stosunku C : N (słoma, trociny, kora itp.) z materiałami o 
małym stosunku C : N (odchody zwierząt, fekalia, pomiot ptasi, liście itp.). Przy produkcji 
kompostów wyjściowy materiał organiczny formuje się w pryzmy i utrzymuje przez kilka 



miesięcy, zapewniając napowietrzenie (kilkakrotne mieszanie masy organicznej) i wilgotność 
60 - 70 %. Materiał jest gotowy do użycia, gdy stosunek C : N kształtuje się na poziomie 30-
20 : 1, a masa kompostowa zatraci strukturę wyjściowej substancji organicznej i stanie się 
jednolita. Kompost gospodarczy, powstały z odpadów rolnych może zawierać średnio: N - 0,6 
%, P - 0,1%, K - 0,3% w świeżej masie i można zastosować go pod ziemniaki w dawce do 40 
t/ha. 
 Potrzeby pokarmowe ziemniaka są dość wysokie, bowiem z plonem jednostkowym     
– 1 t bulw w odniesieniu do azotu, fosforu i potasu stanowią odpowiednio: 5 kg N, 1,5 kg 
P2O5 i 7 kg K2O, stąd konieczność uzupełniania składników pokarmowych w formie 
nawożenia mineralnego. 
 Azot jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym, ale przenawożenie 
tym składnikiem wpływa na bardzo bujny rozwój części nadziemnej roślin ziemniaka, a 
opóźnia gromadzenie plonu. Zastosowanie zbyt wysokiej dawki azotu powoduje również 
łuszczenie naskórka, większe ciemnienie miąższu, wzrost azotanów w bulwach, zmniejszenie 
zawartości suchej masy, witaminy C i skrobi oraz zwiększa podatność na uszkodzenia 
mechaniczne przy zbiorze i straty w okresie przechowywania. 
  
Wpływ wzrastających dawek azotu na wielkość plonu bulw i skrobi oraz wybrane cechy 

jakości bulw. IHAR Oddział Jadwisin 
Wyszczególnienie Dawka N kg/ha 

 0 50 100 150 200 
Plon bulw t z ha 31,4 36,6 38,9 39,1 37,5 
Skrobia % 14,0 14,6 14,7 14,5 14,3 
Plon skrobi t z ha 4,4 5,3 5,7 5,7 5,4 
Azotany mg/kg 36 50 63 83 110 
Witamina C mg/100g 18,6 18,5 18,3 17,0 16,5 
Ciemnienie bulw po 
ugotowaniu* 

8,8 8,7 8,6 7,5 6,0 

Sucha masa % 21,0 20,9 20,7 20,0 19,7 
*-skala 1-9; 1-ciemnienie największe, 9-brak ciemnienia 
 
Stąd ustalenie poziomu nawożenia azotem ma podstawowe znaczenie w kształtowaniu plonu i 
jego jakości. Dawki nawozów azotowych mogą być ustalone na podstawie testów glebowych, 
testów roślinnych oraz na podstawie funkcji produkcji nawożenia, czyli określenia zależności 
między przyrostem dawki składnika a przyrostem plonu bulw. Metoda ta ma najszersze 
znaczenie praktyczne i dowodzi, że odmiany ziemniaka odznaczają się dużym 
zróżnicowaniem w reakcji na nawożenie azotem. 
 

Wymagania odnośnie azotu odmian ziemniaka uprawianych na glebie lekkiej i zbieranych po 
zakończeniu wegetacji* 

Odmiany o wymaganiach w stosunku do azotu  

małych (ok. 100 kg/ha) średnich (ok. 120 kg/ha) dużych (ok. 140 kg/ha) 

Augusta, Impala, Molli, Orlik, 
Ruta, Velox, Bila, Ewelina, 
Korona, Lady Florina, Latona, 
Miłek, Oman, Rosalind, Vitara, 
Agnes, Asterix, Ditta, Marlen, 
Romula, Roxana, Satina, Zebra, 
Żagiel, Fianna, Jelly, Niagara, 

Arielle, Bard, Denar, Justa, 
Karatop, Bellarossa, Gracja, 
Lady Claire, Vineta, Almera, 
Andromeda, Bartek, Elanda, 
Finezja, Ibis, Meridian, Promyk, 
Redstar, Tajfun, Victoria, Bryza, 
Syrena, Zagłoba, Kuba, 

Berber, Eugenia, Irys, Lord, 
Nora, Benek, Cekin, Irga, Pirol, 
Sante, Wiarus, Cedron, Pasja, 
Sekwana. 



Roko, Zeus, Medea, Ursus, 
Karlena, Tucan, Adam, 
Albatros, Glada, Harpun, Pasat, 
Rumpel, Ikar, Gandawa, Jasia, 
Kuras, Neptun, Pokusa, 
Rudawa, Ślęza. 

Monsun, Bzura, Hinga, 
Inwestor, Skawa, Umiak. 

*- nawożenie organiczne stosowano w formie słomy i poplonu z gorczycy białej. 
  
Pod ziemniaki zbierane po zakończeniu okresu wegetacji i charakteryzujące się małymi 
wymaganiami w stosunku do azotu należy zastosować około 100 kg/ha N. W przypadku 
odmian o średnich wymaganiach ok. 120 kg/ha N, a dla tych o dużych wymaganiach - ok. 140 
kg/ha N. Uprawiając ziemniaki bez obornika dawki te należy zwiększyć o 20 - 40 kg/ha N. 
W przypadku uprawy odmian wczesnych, z przeznaczeniem na wczesny zbiór, oprócz 
potrzeb nawozowych należy również uwzględnić termin zbioru. 
 

Wymagania odmian ziemniaka z przeznaczeniem na wczesny zbiór w stosunku do azotu* 
Wczesność Odmiany o wymaganiach w stosunku do azotu (N) 
 małych 

 (50-60 kg N/ha) 
średnich  
(70-80 kg N/ha) 

dużych 
 (90-100 kg N/ha) 

Bardzo 
wczesne 

Arielle, Berber, Impala, 
Krasa. 

Denar, Justa, Lord, 
Molli, Velox, Viviana. 

Irys, Miłek. 

Wczesne Augusta, Ewelina. Bila, Cyprian, Gracja, 
Michalina, Oman, 
Vineta. 

Altesse, Aruba, 
Bellarosa, Etola, 
Eugenia, Gwiazda, 
Hubal, Ignacy, Lady 
Claire, Rosalind. 

*nawożenie organiczne w formie słomy i poplonu ścierniskowego z gorczycy białej oraz mineralne 
fosforowo-potasowe wynikające z zasobności gleby stosowano jesienią.  
 
Jeżeli ziemniaki będą zbierane po zakończeniu okresu wegetacji i zaplanowana dawka azotu 
przekracza 100 kg/ha, to należy ją podzielić i do 80 kg/ha zastosować przed sadzeniem a 
część uzupełniającą zastosować bezpośrednio przed wschodami ziemniaków. Natomiast w 
przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na wczesny zbiór całość zaplanowanej 
dawki azotu należy zastosować przed sadzeniem bulw, wczesną wiosną.  
 Ustalając wysokości dawek fosforu i potasu pod ziemniaki, oprócz wykorzystania 
składników z zastosowanego nawozu organicznego i potrzeb pokarmowych ziemniaka, 
należy ustalić zasobność gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu. Znając zasobność 
gleby w przyswajalne formy tych składników posłużyć się można współczynnikami do 
przeliczenia ilości składników pobieranych z plonem ziemniaka na dawki nawozów. 
 
Współczynniki* do przeliczenia ilości składników pobieranych z plonem bulw ziemniaka 

na dawki nawozów fosforowych i potasowych 
Nawożenie 
organiczne 

Składniki Klasa zasobności gleby 

  bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 
Na oborniku fosfor 2,8 1,8 1,0 0,5 0,3 

 potas 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 
Bez obornika fosfor 3,0 2,0 1,2 0,7 0,5 

 potas 1,3 1,2 1,0 0,7 0,5 
* -  ilość składnika pobranego z oczekiwanym plonem należy pomnożyć przez określony współczynnik. 



Nawozy fosforowo-potasowe najlepiej jest zastosować w okresie jesiennym np. 
przyorując je wraz z obornikiem. Jednak na glebach lekkich i w rejonach o większej ilości 
opadów, szczególnie nawozy potasowe, ze względu na możliwość wymycia składnika lepiej 
jest zastosować wiosną przed przystąpieniem do wiosennych zabiegów uprawowych.  
 Najbardziej efektywne i ekonomicznie uzasadnione jest stosowanie nawozów 
wieloskładnikowych. Stosując nawozy wieloskładnikowe zapewniamy roślinie pełen komfort 
odżywiania się, gdyż wprowadzamy zwykle do gleby jednocześnie wszystkie podstawowe 
składniki N, P, K a nawet Mg i mikroelementy unikając uszczuplania, lub pomijania 
niektórych składników (z różnych względów) w przypadku stosowania nawozów 
jednoskładnikowych. Niektóre z nawozów wieloskładnikowych mogą być stosowane w 
całości jesienią lub wiosną do kompleksowego nawożenia ziemniaków, a niektóre wymagają 
jedynie uzupełnienia azotu. 

Poziom jak i rodzaj stosowanego nawożenia, mogą w istotny sposób modyfikować 
skład chemiczny roślin ziemniaka i w konsekwencji oddziaływać na cechy jakościowe bulw. 
Azot zwiększa wielkość bulw i zawartość białka w bulwach. Wysokie dawki azotu 
zmniejszają natomiast zawartość skrobi i suchej masy w bulwach, zwiększają zawartość 
azotanów, opóźniają dojrzewanie roślin ziemniaka, co może być przyczyną zwiększonych 
strat w czasie ich przechowywania. Wysoki poziom nawożenia azotem może mieć także 
niekorzystny wpływ na sypkość bulw i ciemnienie miąższu po ugotowaniu. Nawożenie 
potasem ogranicza ciemnienie miąższu bulw po ugotowaniu, zwiększa zawartość witaminy C 
oraz poprawia sypkość bulw. Nawożenie fosforem natomiast przyśpiesza rozwój i 
dojrzewanie bulw oraz zwiększa odporność bulw na uszkodzenia mechaniczne bulw podczas 
zbioru. 

Wpływ składników N, P, K na cechy jakości bulw  
Cechy jakości Składnik pokarmowy* 
 N P K 
Wielkość bulw + 0 + 
Zawartość suchej masy - 0 - 
Zawartość skrobi 0, - 0 +, 0, - 
Zawartość białka  + 0, + +,0 
Zawartość witaminy C -, 0 0 +, 0 
Straty w czasie przechowywania - + + 
Sypkość po ugotowaniu - 0 0, + 
Ciemnienie po ugotowaniu -, 0 0, + 0, + 

* oddziaływanie: + korzystne. – niekorzystne, 0 brak wpływu 
Niekorzystne oddziaływanie poszczególnych składników nawozowych na jakość bulw 
dotyczą przypadków, w których stosuje się zwiększone dawki tylko jednego składnika, np. 
azotu. Natomiast tam, gdzie zwiększa się dawki wszystkich składników, przy zachowaniu 
właściwych proporcji, obserwuje się bardziej korzystny wpływ nawożenia na jakość plonu 
bulw. 
 W niektórych fazach rozwojowych roślin ziemniaka składniki pokarmowe pobierane 
są szczególnie intensywnie i nie zawsze tradycyjne nawożenie doglebowe gwarantuje 
dostępność ich dla roślin. Niedobór składników w fazie największego zapotrzebowania przez 
rośliny może wystąpić również na glebach zasobnych, np. w czasie okresowej suszy lub na 
skutek zablokowania niektórych pierwiastków w wyniku ich wzajemnego antagonistycznego 
oddziaływania czy niewłaściwego odczynu gleby. Uzasadnione jest w takim przypadku 
uzupełnianie składników nie tylko poprzez system korzeniowy, lecz również poprzez 
dokarmianie dolistne. Również w warunkach, gdzie oczekiwać można wysokiego plonu bulw, 
a więc przy poprawnym nawożeniu organicznym i mineralnym, przy pełnej ochronie plantacji 
przed chwastami, chorobami i szkodnikami wskazane jest zastosowanie dodatkowego 



dolistnego dokarmiania roślin. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń opracowano 
warianty dolistnego dokarmiania plantacji ziemniaka azotem, magnezem oraz jedno- i 
wieloskładnikowymi nawozami mikroelementowymi. 
Zabiegi dolistnego dokarmiania ziemniaka i pielęgnacyjne na tle faz rozwojowych roślin. 

 

Do dolistnego dokarmiania ziemniaka azotem najlepszy jest wodny roztwór mocznika. 
Optymalne stężenie mocznika w roztworze wynosi 5-6 %, tzn. przy każdorazowym zużyciu 
300 l/ha cieczy stosuje się 15-18 kg mocznika. Zabiegi można wykonywać od fazy zwarcia 
rzędów przez rośliny ziemniaka, do fazy formowania jagód, w odstępach około 2-
tygodniowych. Dolistne dokarmianie mocznikiem zaleca się wykonywać 2 - 4 razy w okresie 
wegetacji, dolistne dokarmianie nawozami mikroelementowymi 2-4 razy w okresie wegetacji, 
począwszy od zwarcia roślin w międzyrzędziach aż do formowania jagód. Natomiast 
magnezem do fazy kwitnienia 2-krotnie w formie siedmiowodnego siarczanu o stężeniu 5% 
lub w formie jednowodnego siarczanu o stężeniu 2-3%. Aby nie podrażniać kosztów 
produkcji należy, jeżeli jest to tylko możliwe, łączyć zabiegi dolistnego dokarmiania z 
zabiegami ochronnymi przeciwko chorobom i szkodnikom. Przygotowując mieszaninę 
nawozów dolistnych ze środkami ochrony roślin, najpierw trzeba sporządzić roztwór 
mocznika i siarczanu magnezu, następnie mieszając dodać roztwór nawozu 
mikroelementowego i na końcu oddzielnie zrobione wodne roztwory środków ochrony roślin. 
Nie wolno mieszać wszystkiego naraz w jednym zbiorniku, gdyż gwałtowne łączenie cieczy 
może powodować tzw. kłaczenie lub wytrącanie się osadu. 

Rosnąca popularność nawozów dolistnych oraz dążenie do ekologizacji produkcji 
sprawiają, że w ostatnich latach pojawiają się nowe generacje tych nawozów opracowywane 
dla różnych gatunków roślin, w tym ziemniaka w oparciu o nowe technologie ich 
pozyskiwania i wytwarzania, np. z wykorzystaniem aktywacji naturalnych, zmielonych na pył 
minerałów skalnych (Herbagreen), z dodatkiem aminokwasów wytwarzanych na bazie 
wyselekcjonowanych alg morskich (Fertileader Axis, Fertileader Gold) oraz naturalnych 
enzymów pochodzenia roślinnego (Tecamin Max, Tecnokel Mix, Tecnokel Mg, Tecnokel Ca, 
Tecnophyt PK) i zwierzęcego (NaturalCrop SL). Produkty te dzięki wysokiej zawartości 
substancji bioaktywnych, oprócz funkcji odżywczej, zwiększając odporność roślin na 
czynniki stresowe wykazują również działanie biostymulujące. Skuteczność wybranych 
nawozów o działaniu odżywczo-biostymulującym na rośliny ziemniaka przeanalizowano w 
badaniach polowych. 



Średnio w latach efekt plonotwórczy dolistnego dokarmiania ziemniaków nawozem 
Herbagreen wyniósł około 5 t/ha, co stanowiło 9 % w stosunku do kontroli, ale w warunkach 
niekorzystnego układu warunków wodno-termicznych w okresie wegetacji roślin ziemniaka 
uzyskany przyrost plonu bulw wyniósł około 15 % w porównaniu do kontroli. Podobnie 
zastosowane w badaniach biostymulatory aminokwasowe (Tecaminy) przyczyniły się do 
wzrostu wielkości plonu bulw średnio o 14 % w porównaniu do kontroli, a w warunkach 
niekorzystnego układu warunków pogodowych w okresie wegetacji roślin, niesprzyjających 
uprawie i plonowaniu ziemniaków, po zastosowaniu biostymulatorów z tej grupy zanotowano 
wzrost plonu o 21 % w stosunku do kontroli. Z kolei pod wpływem dolistnego dokarmiania 
nawozami mikroelementowymi z kompleksem aminokwasów na bazie alg morskich 
(Fertileader) przyrost plonu bulw wahał się od 6 do 7 t z ha, co stanowiło 14-16 % w 
porównaniu do kontroli. 

Kompleksowe, pełne zaopatrzenie w łatwo dostępne składniki pokarmowe decyduje o 
prawidłowym przebiegu procesów fizjologicznych, co przekłada się bezpośrednio na poziom 
uzyskiwanego plonu. Efektywność zastosowanego nawożenia zależy od wielu czynników, 
zarówno związanych z glebą jak i przebiegiem pogody w okresie wegetacji oraz rodzaju 
zastosowanych nawozów. Generalnie, opierając się na właściwościach gleby, uzyskać można 
większą efektywność nawożenia stosując nawozy specjalistyczne tak doglebowe jak i dolistne 
w porównaniu do tradycyjnych, standardowych. 

Wpływ doglebowego i dolistnego stosowania nawozów pojedynczych i 
wieloskładnikowych na plon bulw ziemniaków (t/ha). 

Obiekty 
Lata Parametr 

A-kontrola B C D E F 
plon 31,9 35,8 34,8 35,9 38,0 39,1 

przyrost t/ha - 3,9 2,9 4,0 6,1 7,2 
2013 

niekorzystny 
przyrost % 100 112 109 113 119 123 

plon 50,9 53,1 52,1 52,7 55,2 54,1 
przyrost t/ha - 2,2 1,2 1,8 4,3 3,2 

2014 
korzystny 

przyrost % 100 104 102 104 108 106 
plon 41,4 44,4 43,4 44,2 46,5 46,6 

przyrost t/ha - 3,0 2,0 2,8 5,1 5,2 
średnia 

2013-2014 
przyrost % 100 108 105 107 112 113 

A–doglebowo(saletra amonowa, superfosfat, sól potasowa)+dolistnie (uniwersalny wieloskładnikowy) 
B - doglebowo (saletra amonowa, superfosfat, sól potasowa) + dolistnie (Fertileader Axis) 
C - doglebowo (saletra amonowa, superfosfat, sól potasowa) + dolistnie (Fertileader Gold) 
D – doglebowo (Eurofertil 33, saletra amonowa)  + dolistnie (uniwersalny wieloskładnikowy) 
E – doglebowo (Eurofertil 33, saletra amonowa)  + dolistnie (Fertileader Axis) 
F - doglebowo (Eurofertil 33, saletra amonowa)  + dolistnie (Fertileader Gold) 
 

Nawożenie w produkcji ziemniaka powinno opierać się na stosowaniu nawozów 
naturalnych lub organicznych oraz zrównoważonym nawożeniu mineralnym wynikającym z 
zasobności gleby w fosfor i potas, zaś azotem dostosowane do wymagań nawozowych 
uprawianych odmian czy kierunku użytkowania bulw i ewentualnie uzupełniane powinno być 
w formie dolistnego dokarmiania roślin składnikami niedoborowymi stwierdzonymi najlepiej 
przy wykorzystaniu testów roślinnych. 

 


