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NOWOCZESNA TECHNIKA I TECHNOLOGIA PRODUKCJI 
ZIEMNIAKÓW JADALNYCH

Najważniejszym celem w integrowanej technologii produkcji 
ziemniaka jest uzyskanie optymalnego plonu, wysokiej jakości 
oraz obniżenie nakładów pracy i poniesionych kosztów. Oprócz 
zdrowych kwalifikowanych sadzeniaków na wysokość i jakość 
plonów ziemniaka wpływają: warunki glebowe, stanowisko w 
zmianowaniu, dobór odmian, poziom nawożenia organicznego 
i mineralnego, obsada roślin, skuteczność ochrony przed chwa-
stami, chorobami i szkodnikami. 

Najlepsze gleby pod ziemniaki to III i IV klasa bonitacyjna o 
średniej i wysokiej zasobności w przyswajalne składniki mine-
ralne, zawartości próchnicy > 2% oraz odczynie lekko kwaśnym 
o pH 5,0-6,5. Gleba powinna się charakteryzować wyrównaną 
powierzchnią lub niewielką pagórkowatością terenu. Pod ziemnia-
ki nie nadają się gleby lekkie klasy bonitacyjnej V i VI, gliniaste, 
podmokłe, zakamienione i silnie pagórkowate. Na glebach lekkich 
wysokość plonu zależy od:
• ilości i równomierności opadów atmosferycznych w okresie 

intensywnego wzrostu roślin od czerwca do sierpnia, 
• wapnowania, 
• doboru odmian,
• właściwego nawożenia. 

Gleby kwaśne powinno się wapnować na 2-3 lata przed 
uprawą ziemniaka, gdyż duża zawartość tego składnika w glebie 
może powodować porażenie bulw parchem zwykłym. 

Ziemniaki mogą być uprawiane na każdym stanowisku, jednak 
wyższe plony uzyskuje się po przedplonach motylkowych lub ich 
mieszankach z trawami, a słabsze stanowiska po zbożach można 
poprawić wysiewając po ich zbiorach szybko rosnącą gorczycę, 
facelię lub inne rośliny strączkowe na zielonkę lub przyoranie. Ze 
względów fitosanitarnych należy unikać pod ziemniaki stanowiska 
po kukurydzy, rzepaku i trawach wieloletnich – z uwagi na zagro-
żenie czarną nóżką i możliwości uszkodzeń bulw przez pędraki.

 Orka zastępowana jest w coraz większym stopniu głęboszo-
waniem przeprowadzanym raz na kilka lat, którego zadaniem 
jest spulchnienie podornej warstwy gleby bez jej wydobycia na 
powierzchnię. Zabieg ten:
• sprzyja głębszemu ukorzenianiu się roślin,
• umożliwia większe wykorzystanie składników mineralnych 

wypłukiwanych z wierzchniej warstwy gleby
• poprawia stosunki wodne gleby, a przede wszystkim zwiększa 

magazynowanie wody w glebie
• korzystnie wpływa na plony ziemniaków szczególnie w rejo-

nach o małej ilości opadów w okresie wegetacji. 
Doświadczenia polowe wykazały, że zwyżki plonów ziemniaka 

w wyniku jesiennego glęboszowania 
w latach o mniejszej ilości opadów 
wynosiły do 30%, a w latach normal-
nych do 10%. Głęboszowanie wpływa 
dodatnio na wzrost plonów roślin 
następczych.

Nawożenie organiczne zalecane 
w technologii integrowanej:
• poprawia kulturę gleby, 
• zwiększa zawartość próchnicy, 
• jest źródłem makro- i mikroskład-

ników, 
• korzystnie wpływa na plony ziem-

niaka, jego jakość, walory smako-
we i trwałość przechowalniczą. 

Aby obniżyć koszty produkcji, tradycyjny obornik można 
zastąpić przyoraną słomą z dodatkiem mocznika lub poplonami, 
a szczególnie szybko rosnąca gorczycą, ewentualnie jednym i 
drugim. Obecnie już do każdego typu kombajnu zbożowego 
można zamontować rozdrabniacze słomy, które rozdrabniają 
ją na odcinki do 10 cm i równomiernie rozrzucają na szerokość 
koszenia.

 Substancja organiczna gleby wzmaga działalność mikro-
flory glebowej, która jest w stanie zaabsorbować biologicznie 
azot i inne związki mineralne występujące niekiedy w nadmiarze 
w glebie. Doświadczenia wykazują, że wykorzystanie NPK z 
nawozów mineralnych jest większe w przypadkach, gdy nawo-
zy te stosuje się razem z nawożeniem organicznym. Nawozy 
organiczne łagodzą ujemne skutki mechanizacji w rolnictwie, 
powodującej ugniatanie gleby i niszczenie struktury, a także 
zwiększają rozwój dżdżownic, naturalnych meliorantów gleby. 

Doświadczenia wykazały korzystny wpływ nawozów 
organicznych na jakość plonów, zwiększenie odporności na 
uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru i mniejsze straty 
w okresie przechowywania. Nawozy organiczne wnoszą do 
gleby składniki mineralne, takie jak: azot, fosfor, potas, wapń, 
magnez, siarkę oraz mikroelementy. Na glebach zwięzłych 
korzystny wpływ na plonowanie roślin występuje przez 4-5 lat, 
a na glebach lekkich krócej. 

Wskazanym zabiegiem w integrowanej uprawie roli jest 
zastosowanie w formie oprysku użyźniacza glebowego UGmax 
w dawce 0,9 l/ha w 200-400 l wody jesienią lub wiosną przed 
uprawą gleby. Doświadczenia wykazały, że mikroorganizmy 
zawarte w użyźniaczu:
• przyspieszają rozkład resztek pożniwnych, poplonów lub 

obornika, 
• poprawiają strukturę gleby, 
• zwiększają wykorzystanie składników mineralnych z gleby, 

przez co zmniejszają koszty nawożenia, 
• wpływają na zwiększenie plonu ziemniaka o ponad 15%, 
• poprawiają jakość bulw. 

Bardzo ważnym elementem integrowanej produkcji ziemnia-
ka jest optymalne nawożenie nawozami naturalnymi, organicz-
nymi i mineralnymi w formie stałej lub płynnej uwzględniające 
potrzeby odmian, zasobność gleby i kierunki użytkowania. Z 
badań przeprowadzonych na glebach średnio zwięzłych wy-
nika, że do odmian krajowych wymagających wysokiego 
poziomu nawożenia azotowego (140-160 kg N/ha) należą 
odmiany: Denar, Lord, Cekin, Cykada, Eugenia, Gracja, 

Tabela 1.  Wpływ użyźniacza glebowego UG max na plony ziemniaków i zawartość skrobi 
Warianty stosowania
UGmax

Plon ziemniaków [t/ha] %
skrobiogólny handlowy

ø > 40 mm
sadzeniaków
ø 30-60 mm

bulw 
dużych

ø > 50 mm

skrobi

Kontrola* 35,3 31,1 27,4 21,2 5,2 14,4
Kontrola + użyźniacz 
glebowy UGmax wiosną 
0,9 l/ha

39,6 35,8 28,5 25,5 5,8 14,4

Nawożenie kg 80 N + 
użyźniacz glebowy UGmax 
wiosną 0,9 l/ha  

38,3 35,0 29,1 25,1 5,8 15,0

Kontrola – pełne nawożenie doglebowe NPK (80+40+120 kg/ha)
Źródło: badania własne
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Ibis, Jurek, Justa, Medea, Michalina, Oman, Owacja, Stasia, Syrena, 
Tajfun i Wolfram i większość odmian zagranicznych zarejestrowanych w 
Polsce. Pozostałe odmiany jadalne mają średnie wymagania nawozowe na 
poziomie (110-140 kg N/ha). Polecam również plenne i smaczne odmiany 
z Europlantu: Vineta, Bellarosa, Ewelina i Nicola.

Po przedplonach motylkowych, strączkowych lub roślinach uprawianych na 
oborniku można zastosować o 20-30% mniejsze dawki azotu niż po zbożach. 
Jeśli na plantacji będzie możliwość stosowania nawadniania, wówczas dawkę 
azotu można zwiększyć o 30-50 kg N/ha. Pod odmiany wczesne przeznaczone 
na wczesny zbiór korzystne są wyższe dawki jesiennego obornika przy nie-
wielkich dawkach nawozów azotowych w ilości 40-60 kg N/ha. 

Doświadczenia polowe wykonane na glebach średnio zwięzłych wy-
kazały, że precyzyjne, rzędowe nawożenie ziemniaków do redlin nawo-
zami granulowanymi lub płynnymi podczas sadzenia wpływa na większe 
wykorzystanie składników i zwiększenie plonu o 10-15% bez pogorszenia 
jego jakości bulw. Siewniki lub dozowniki są montowane na 2-rzędowych 
sadzarkach łańcuchowo-czerpakowych i 4-rzędowych sadzarkach taśmo-
wo-czerpakowych. 

Obecnie wprowadza się do praktyki rolniczej nowe asortymenty kom-
pleksowych nawozów wieloskładnikowych nowej generacji, w których 
uwalnianie składników mineralnych do roztworu glebowego jest zsynchro-
nizowane z potrzebami ziemniaka w różnym okresie rozwoju. Na uwagę 
zasługują wieloskładnikowe nawozy z dodatkami niezbędnych mikro-
elementów, takie jak: Nitrophoska Special i Perfekt, Vara lub ENTEC. 
Wykorzystanie azotu przez rośliny z tych nawozów wynosi ponad 80%, a z 
nawozów standardowych tylko 45-60%. Nawozy nowej generacji są nieco 
droższe od tradycyjnych, lecz duże zwyżki plonów, jakie się uzyskuje po 
ich zastosowaniu z nadwyżką rekompensują ten wydatek (tab. 2).

W niekorzystnych warunkach przyrodniczych przy ograniczonej do-
stępności składników mineralnych z gleby i zbyt kwaśnym odczynie, aby 
nie dopuścić do dalszej zniżki plonów należy zastosować interwencyjnie 
dolistne nawożenie plantacji 10-15-proc. wodnym roztworem mocznika lub 
nawozami mikroelementowymi. Doświadczenia wykazały, że w wyniku do-
listnego nawożenia można uzyskać zwyżkę plonu handlowego ziemniaków 
od 10,4 do 18,2%, większą jakość bulw przy znacznej redukcji zawartości 
szkodliwych azotanów. Do dolistnego nawożenia ziemniaków w okresie po 
zwarciu rzędów szczególnie przydatne są takie nawozy mikroelementowe, 
jak: Agrosol K, Alkalin PK 10:20, Ekosol K, Plonvit K, Mikrosol Zm, 
Basfoliar 36 E, ADOB Mn, Wuxal Kombi, Seniphos i Sonata Z. Niektóre z 
wymienionych nawozów wspomagają również zwalczanie zarazy ziemniaka 
obniżając koszty ochrony. 

Przy produkcji ziemniaków jadalnych na wczesny zbiór i niższych daw-
kach nawozów bardzo efektywny jest 2-krotny oprysk preparatem Tytanit w 
dawkach 0,3 l/ha. Ten stymulator wzrostu przyspiesza gromadzenie plonu 
i zwiększa jego masę o 10-15%.

W dążeniu do wzrostu plonu handlowego i podnoszenia jakości bulw 
przy ograniczania kosztów produkcji należy stosować uprawę ziemniaków 
w rozstawie międzyrzędzi 75 cm lub 90 cm. Doświadczenia krajowe i 
zagraniczne wykazały, że zwiększenie szerokości międzyrzędzi do 75 cm 
przy większym zagęszczeniu roślin w rzędzie i prawidłowej agrotechnice 
powoduje zwiększenie plonu ziemniaków jadalnych i poprawę jakości bulw 
oraz obniża wyraźnie nakłady pracy i koszty produkcji.

Tabela 2. Wpływ nawożenia ziemniaków nawozami nowej generacji na plony 
i zawartość skrobi

System 
nawożenia

Plon ziemniaków [t/ha] % 
skrobiogólny handlowy 

 ø > 40 mm
sadzeniaków  
ø 30-60 mm

bulw dużych  
ø > 50 mm

Kontrola* 33,0 32,2 21,1 25,2 14,7
Nitrophoska 12 
Special 39,3 37,0 21,7 29,3 15,8

Nitrophoska 15 
Perfekt 37,0 33,6 24,0 25,2 15,4

ENTEC Perfekt 41,6 39,8 26,3 30,4 16,7
* Kontrola – nawożenie (360 kg NPK/ha), w tym 90 kg N/ha.  
Źródło: badania własne

Dla uzyskania wysokiego plonu ziemniaków ja-
dalnych obsada roślin na 1 ha powinna wynosić od 
40 do 55 tys./ha. Na glebach lżejszych i słabszych 
stanowiskach przy stosowaniu dużych sadzeniaków o 
średnicy 50-60 mm wymagana jest dolna granica po-
danej ilości, natomiast na glebach o dobrej zasobności 
i sadzeniakach średnich o średnicy 40-50 mm należy 
wysadzić około 50 tys. roślin na 1 ha, a sadzeniaków 
małych o średnicy 30-40 mm  ok. 55 tys./ha.

Ważną rolę odgrywa dokładne przygotowanie 
kwalifikowanych sadzeniaków, ich rozsortowanie 
i pobudzenie, a w przypadku uprawy na wczesny 
zbiór podkiełkowania oraz sadzenie w optymalnym 
terminie agrotechnicznych w rozstawie międzyrzędzi 
75 cm. Brak pobudzenia ziemniaków przy zimnej wio-
śnie i zbyt głębokie sadzenie powoduje, że wschody 
będą nierównomierne i opóźnione nawet do 40-50 
dni, a pędy porażone w dużym stopniu rizoktoniozą, 
co spowoduje duże straty plonu. Przy dłuższym 
przebywaniu sadzeniaków w zimnej i wilgotnej 
glebie czołowy kiełek zamiera i z boku wypuszcza 
boczne, które wydostają się po długim czasie na 
powierzchnie redlin. 

Optymalnym terminem sadzenia ziemniaków jest 
II i III dekada kwietnia. Sadzeniaki podkiełkowane 
uprawiane pod okrywami mogą być sadzone o 2-3 
tygodnie wcześniej. Opóźnienie sadzenia o 2 tygo-
dnie w stosunku do terminu optymalnego obniżało 
plony o 5-7%, opóźnienie sadzenia o 4 tygodnie – o 
15-20%, a o 6 tygodni –  to strata plonu do 40-55%. 

Uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości przy 
mniejszym nakładzie pracy i zużyciu paliwa wyma-
ga powszechne stosowanie w uprawie ziemniaków 
rozstawy międzyrzędzi 75 cm. W szerokich redlinach 
wystąpi mniejsze porażenie bulw zarazą ziemniaka 
i zazielenieniem.

Gęstość sadzenia powinna być dostosowana 
do kalibrażu sadzeniaków, kierunku użytkowania 
ziemniaków i jakości gleby. W technice sadzenia 
istotną rolę odgrywa głębokość sadzenia i wysokość 
obsypywania sadzeniaków. Zbyt głęboko posadzone 

Tabela 3. Wpływ dolistnego nawożenia ziemniaków 
optymalną dawką różnych nawozów dolistnych na 

plony w stosunku do kontroli
Rodzaj nawozu 
dolistnego

Częstotliwość 
i dawka 

[l lub kg/ha]

Wzrost plonu 
handlowego

 w porównaniu 
do kontroli 
t/ha %

Agrosol K 2 x 2 3,0 11,3
ADOB Mn 2 x 2 5,4 15,5
Alkalin PK 10:20 2 x 3 3,9 11,6
Alkalin PK 10:20 + 
roztwór mocznika 2 x 3 5,1 15,2

Basfoliar 36 E 2 x 5 5,8 16,6
Ekosol K 3 x 1 3,8 10,4
Florovit U 3 x 4 4,5 10,5
Mikrosol Zm 3 x 3 5,0 11,2
 Plonvit K 3 x 2 5,4 14,8
YaraVita Z 1 x 2 i 2 x 10 4,1 10,0
Sonata Z 2 x 1,5 4,3 13,7
Sonata Z w 10% 
roztworze mocznika 2 x 1,5 5,4 17,2

Wuxal Kombi 4 x 6,5 6,3 18,2
Kontrola – bez nawożenia dolistnego
Źródło: badania własne
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i wysoko obsypane sadzeniaki wydłużają okres do wschodów, 
zwiększa się porażenie kiełków rizoktoniozą, która następnie 
atakuje pędy i liście i wpływa na obniżkę plonu o 10-25%. 
Prawidłowa głębokość sadzenia mierzona w stosunku do 
wyrównanej powierzchni gleby wynosi o 1-2 cm więcej niż 
średnica sadzeniaka, a wysokość obsypywania 4-6 cm nad 
sadzeniakiem. Szybsze nagrzewanie gleby pobudza bulwy do 
wschodów, a przy następnym zabiegu formujemy kształt redliny. 

W nowoczesnych 2- i 4-rzędowych sadzarkach taśmowo-
-czerpakowych S 221 i S 221 Super z Remprodex Człuchów 
i Kora 2, Kora 4 i Kora HP z Agromet Brzeg jest możliwość 
ustawienia 15 różnych gęstości sadzenia w rzędzie w zakresie 
15-50 cm, wymiany wkładów do czerpaków na małe i duże 
sadzeniaki, co w efekcie pozwala sadzić ziemniaki bez prze-
pustów. Dla małych plantacji w Polsce produkowane są tanie 
2-rzędowe sadzarki łańcuchowo- czerpakowe, które jednak 
nieznacznie uszkadzają sadzeniaki podczas sadzenia i mają 
tylko 3 różne gęstości sadzenia w rzędzie w zakresie od 28 
do 40 cm. Niektóre typy sadzarek posiadają dozowniki do 
rzędowego wysiewu nawozów podczas sadzenia.

W nowoczesnej integrowanej technologii produkcji stosuje 
się mechaniczno-chemiczną pielęgnację ziemniaków z zasto-
sowaniem herbicydów w okresie tuż przed wschodami lub po 
wschodach. Do zabiegów mechanicznych w bardzo szerokim 
stopniu stosuje się nową generację biernych lub aktywnych 
obsypników wyposażonych w urządzenia do formowanie redlin, 

Fotografia 1. Sadzarka łańcuchowo czerpakowa AKPil           
Foto: K. Jabłoński

Fotografia 2. Sadzarka taśmowo czerpakowa Kora 4
Foto: K. Jabłoński

których zadaniem jest spulchnienie i kruszenie gleby, zwalczanie 
chwastów oraz utworzenie właściwego kształtu redlin. Badania 
wykazały, że zastosowanie tych maszyn do pielęgnacji ziemniaków 
korzystnie wpływa na plony i zmniejszenie udziału bulw zaziele-
nionych i porażonych zarazą ziemniaka. Na gleby zwięzłe i nieza-
kamienione zalecane są obsypniki aktywne z zespołami frezarek 
lub glebogryzarek pracujących w międzyrzędziach. 

W programach ochrony ziemniaków w celu zmniejszenia 
dawki pestycydów, głównie przeciw zarazie ziemniaka, stosuje 
się zwalczanie w oparciu o precyzyjne monitorowanie zagrożenia 
na podstawie pomiarów wilgotności i temperatury powietrza w 
łanie oraz siły wiatru przy uwzględnieniu odporności odmian. W 
rejonach, gdzie wdrożono te programy, w zależności od odpor-
ności odmian, można było ograniczyć liczbę zabiegów na zarazę 
ziemniaka z 5-6 w okresie wegetacji do 2-3 bez obniżenia plonu 
i pogorszenia jakości bulw.

W technice oprysku upowszechniane są opryskiwacze z 
pomocniczym strumieniem powietrza, gdzie w wyniku lepszego 
rozdrobnienia kropel i odchylenia łanu ciecz robocza łatwiej 
dociera do dolnych części roślin i spodniej strony liści. Zastoso-
wanie tych opryskiwaczy pozwala dokonywać zabiegi w wyższej 
temperaturze, przy mniejszej wilgotności powietrza i silniejszym 
wietrze dochodzącym do 8 m/s. W nowoczesnych opryskiwaczach 
o dużej wydajności wyposażonych w dodatkowe zbiorniki do 
rozwadniania pestycydów i na czystą wodę stosuje się elektro-
niczne systemy dozowania cieczy roboczej, regulacji ciśnienia, 
włączaniem i wyłączaniem sekcji roboczej, regulacją natężenia 
wypływu cieczy przez rozpylacze itp.

W celu uzyskania wysokiego plonu dobrej jakości, na plan-
tacjach produkcyjnych ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa 
w przypadku braku opadów i niskiej wilgotności gleby stosuje 
się nawadnianie deszczowniami szpulowymi, a na większych 
plantacjach mostowymi, 

Fotografia  3. Obsypnik 4 rzędowy P 447/1     
Foto: K. Jabłoński

Fotografia 4. Obsypnik 4-rzędowy z profilowaniem redlin UFO
Foto: K. Jabłoński
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Do przygotowania plantacji do zbioru stosuje się 2- i 4-rzędo-
we rozdrabniacze bijakowe o różnym profilu i długości bijaków, 
których konstrukcje umożliwiają zawieszenie ich na przednim 
lub tylnym układzie zawieszenia ciągnika. Dla ułatwienia zbioru i 
przyspieszenia dojrzewania bulw wskazana jest desykacja łęcin 
preparatem Reglone w dawkach od 2-5 l/ha.

Do zbioru ziemniaków na małych plantacjach można stoso-
wać tanie kopaczki wibracyjne lub przenośnikowe przy nakładzie 
robocizny ok. 120 rbh/ha, kombajny 1-rzędowe Z 643 Bolko. 
Natomiast na większych plantacjach wskazane jest stosowanie 

Fotografia 8. Kombajn samobieżny 4-rzędowy Dewulf
Foto: K Jabłoński

Fotografia 7. Kombajn 1-rzędowy Z 650 Pyra 1                         
Foto: K. Jabłoński

Fotografia 6. Rozdrabniacz 4-rzędowy Rumpstad  
Foto: K. Jabłoński

Fotografia 5. Rozdrabniacz 2-rzędowy łęcin Z 366            
Foto: K. Jabłoński

kombajnów Z 644 Anna przy nakładzie robocizny 20 rbh/ha 
lub 2-rzędowe kopaczki ładujące Pyra 2, wymagające 10 rbh/
ha. W kraju dostępne są również nowe i używane kombajny 
jednorzędowe firm zachodnich, kopaczki ładujące Kverneland, 
Reekie, Prestige i samobieżne kombajny Amac, Grimme, 
Riecam i Dewulf.

Polecam producentom ziemniaka książki o agrotechnice i 
mechanizacji produkcji ziemniaka „Nowoczesna uprawa ziem-
niaków”, „Nawożenie ziemniaków” oraz „Sadzenie, pielęgnacja 
i ochrona ziemniaków”, które można zamówić telefonicznie za 
zaliczeniem pocztowym u autora artykułu, tel. 94 343 1897 lub 
mailem: kazikja@wp.pl
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