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Ziemniak w 2019

POLSKA

• Powierzchnia – 298 tys. ha 

• Plon – 246 dt/ha

• Zbiór – 7,3 mln ton 



Odmiany najchętniej uprawiane w 2020 w 

woj. pomorskim

• Vineta

• Denar 

• Lord 

• Satina

• Gwiazda



W Polskim rejestrze 

znajduje się obecnie

• 16 bardzo wczesne                  

• 21 wczesne

• 30 średnio wczesne 

• 5 średnio późne i późne

• 27 skrobia



Odmiany wpisane do KR w 2020r

• Kotwica odmiana skrobiowa średniowczesna; zgłaszający: Pomorsko-

Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie

• Longina odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy 

do ogólnoużytkowego lekko mączystego, głównie przeznaczona do 

produkcji frytek; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. -

Grupa IHAR 

• Mila odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny 

ogólnoużytkowy do lekko mączystego; zgłaszający: Gospodarstwo 

Produkcji Rolnej "Centrala Nasienna" Sp. z o.o.

• Surmia odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny 

sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka 

Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR 

• Werbena odmiana jadalna bardzo wczesna, głównie na wczesny zbiór, 

typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka 

Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR 



Odmiany regionalne wpisane do KR w 2020r

• Aster

• Ibis

• Kolia

• Lawina

• Pierwiosnek

• Ruta

• Salto

• Zebra

• Żagiel



Odmiany skreślone z KR w 2020r

• Aldona

• Aruba

• Augusta

• Berber

• Dali

• Viviana



Wymagania glebowe i środowiskowe

• głęboka miąższość warstwy ornej > 25 cm

• duża zawartość próchnicy > 2%

• pH (5,5 – 6,5)

• wysoka lub średnia zawartość podstawowych 
składników pokarmowych (P, K i Mg)

• pole odchwaszczone z uciążliwych chwastów

• pole odkamienione

• właściwy układ stosunków wodno-powietrznych 

• właściwy przedplon

• co najmniej 4-letnia rotacja w zmianowaniu

• uprawa na nawozach naturalnych lub organicznych



Układ doświadczeń PDO



Wymagania wodne ziemniaków. Opady 

2020 Lubań

• maj ok. 60 mm

• czerwiec ok. 75 mm

• lipiec ok. 100 mm

• sierpień ok. 80 mm

• wrzesień ok. 50 mm

• maj          46,8 mm

• czerwiec  104,2 mm

• lipiec        52,6 mm

• sierpień    30,4 mm

• wrzesień   46,6 mm



Zasady oraz tryb tworzenia listy zalecanych 

do uprawy odmian (LOZ) na obszarze województw 

ustalono na spotkaniu Krajowego Związku 

Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego (PDO) oraz w porozumieniu 

z partnerami ustawowymi – Samorządami 

Województw i Izbami Rolniczymi



Decyzje dotyczące tworzenia LOZ

podejmowane są przez dyrektorów Stacji 

Koordynujących PDO, po wcześniejszym 

Zasięgnięciu opinii członków Zespołów 

Wojewódzkich PDO



Warunkiem utworzenia LOZ w danym gatunku jest 

coroczne prowadzenie na terenie danego województwa 

odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO oraz 

opracowanie i opublikowanie ich wyników, przez Stację 

Koordynującą PDO





Odmiany ziemniaków zalecanych                             

do uprawy w rejonie województwa 

pomorskiego

1 bardzo wczesne

2 wczesne

3 średnio wczesne

4 średnio późne i późne

5 skrobiowe



Odmiany bardzo wczesne 

jadalne plon ogólny bulw w dt.

Odmiana
Rok zbioru

2018 2019 2020

Denar* 125 509 509

Impala* 196 526 576

Impresja 111 570 455

Riviera 123 407 353

Tonacja 97 493 553

Tacja 116 517 458

Surmia X X 553

Werbena X X 353



Odmiany  wczesne jadalne plon handlowy bulw 

w %

Odmiana

Rok zbioru

2018 2019 2020

Denar* 73 94 91

Impala* 84 94 95

Impresja 73 92 93

Riviera 74 90 89

Tacja 67 89 89

Tonacja 75 97 95

Surmia X X 91

Werbena X X 93



Denar

• rok rejestracji: 1999 

• typ: sałatkowy

• barwa miąższu: jasnożółta

• kształt: okrągło owalny

• wielkość: 9

• wirus Y:7,0

• wirus L:7,0

• zaraza liści:3,0

• zaraza bulw:4,0



Impala

• rok rejestracji: 2003 

• typ: sałatkowy

• barwa miąższu: jasnożółta

• kształt: owalno podłużne 

• wielkość: 8

• wirus Y:6,0

• wirus L:4,0

• zaraza liści:3,0



Odmiany wczesne jadalne

plon ogólny bulw w dt.

Odmiana
Rok zbioru

2018 2019 2020

Bohun* 216 523 525

Vineta* 177 469 452

Ignacy* 176 467 454

Michalina 126 451 446

Bellarosa 188 497 471

Gwiazda 189 463 402

Madeleine 213 443 351

Magnolia 159 447 486

Ismena X X 384

Stokrotka X X 404



Odmiany  wczesne jadalne plon 

handlowy bulw w %

Odmiana

Rok zbioru

2018 2019 2020

Bohun* 78 92 92

Vineta* 84 94 89

Ignacy* 80 95 92

Michalina 91 91 90

Bellarosa 92 96 94

Gwiazda 83 93 93

Madeleine 84 93 87

Magnolia 79 88 84

Ismena X X 89

Stokrotka X X 92



Vineta

• rok rejestracji: 1999

• typ: sałatkowy 

• barwa miąższu: żółty

• kształt bulwy: okrągłe

• wielkość: 8

• wirus Y: 7

• wirus L: 8

• zaraza liściowa: 2



Bohun

• rok rejestracji: 2014

• typ: ogólnoużytkowy

• barwa miąższu: jasnożółta

• kształt: okrągły

• wielkość: 8

• wirus Y: 3-4

• wirus L: 5-6

• zaraza liści: 3,0



Ignacy

• rok rejestracji: 2012

• typ: ogólnoużytkowy B

• barwa miąższu: jasnożółta 

• kształt: okrągło owalny

• wielkość: 8

• wirus Y: 7

• wirus L: 7

• zaraza liści: 3



Odmiany średnio wczesne

jadalne plon ogólny bulw w dt.

Odmiana
Rok zbioru

2018 2019 2020

Satina* 310 452 415

Tajfun* 293 395 393

Laskara* 297 404 403

Mazur* 258 445 429

Jelly* 277 462 343

Jurek 234 408 368

Lech 295 317 339

Otolia X 404 353

Mila X X 328



Odmiany średnio wczesne jadalne plon 

handlowy bulw w %

Odmiana
Rok zbioru

2018 2019 2020

Satina* 89 91 93

Tajfun* 93 85 88

Laskara* 90 92 91

Mazur* 93 87 91

Jelly* 95 91 94

Jurek 90 94 95

Lech 80 74 86

Otolia X 91 92

Mila X X 80



Satina

• rok rejestracji: 2000

• typ: sałatkowy

• barwa miąższu: żółta

• kształt: owalny

• wielkość: 9,0

• wirus Y: 5,0

• wirus L: 7,5

• zaraza liści: 3,0

• zaraza bulw: 5,0



Tajfun

• rok rejestracji: 2004 

• Typ ogólnoużytkowy do lekko mączysty B-BC

• Odmiana o małych wymaganiach glebowych 

• kształt: okrągło owalny

wielkość: 9

barwa miąższu: żółty 

• wirus Y: 7

wirus L: 7

zaraza liści: 5

zaraza bulw: 6



Laskara

• rok rejestracji: 2013

• Typ ogólnoużytkowy do lekko mączysty B-BC

• barwa miąższu:  jasno żółta

• kształt: okrągło owalny

• wielkość: 9,0

• wirus Y: 8,0

• wirus L: 6,0

• zaraza ziemniaka: 4,5



Mazur

• rok rejestracji: 2014

• Typ ogólnoużytkowy do lekko mączysty B-BC

• barwa miąższu:  jasno żółta

• kształt:  owalny

• wielkość: 9,0

• wirus Y: 7,0

• wirus L: 7,0

• zaraza ziemniaka: 4,5



Jelly

• rok rejestracji: 2005

• typ: ogólnoużytkowy B

• kształt: okrągło owalny

• miąższ: żółty

• wirus Y: 5

• wirus L: 5

• zaraza liści: 5

• zaraza bulw: 6



Odmiany średniowczesne

skrobiowe plon ogólny bulw w dt. % skrobi

Odmiana
Rok zbioru

2018 2019 2020 skrobia

Jubilat* 237 351 324 22,4

Zuzanna 278 394 324 19,6

Kaszub 196 388 224 20,7

Boryna 224 353 146 20,1

Szyper 217 348 324 21,3

Mieszko 235 378 273 19,6

Kuba X 385 327 19,3

Widawa X 382 188 19,2

Partner X X 268 18,8



Odmiany późne skrobiowe plon ogólny 

bulw w dt. % skrobi

Odmiana
Rok zbioru

2018 2019 2020 skrobia

Kuras* 353 614 386 19,6

Hinga 276 391 271 21,1

Skawa x 574 270 19,7

Rudawa x 452 235 21,4

Amarant x x 334 19,2



Nawożenie

• Yara NPK 300kg/ha – 15 N, 45 P2O5, 75K2O, 

• Saletrzak  400kg/ha – 108 N

• Sól potasowa 100kg/ha – 60K2O



Ochrona roślin

Fungicydy: INFINITO 687,5 SC 1,6l/ha

RIDOMIL GOLD MZ Pepite 67,8 WG 2,0kg/ha

CABRIO DUO 112 EC 2,0l/ha

RIDOMIL GOLD MZ Pepite 67,8 WG 2,0kg/ha

CABRIO DUO 112 EC 2,0l/ha

INFINITO 687,5 SC 1,6l/h

Insektycydy: MOSPILAN 20 SP  80g/ha

DECIS MEGA 50 EW 0,147l/ha



Stanowisko w zmianowaniu

Najlepsze przedplony dla ziemniaków to:

• wieloletnie motylkowe i ich mieszanki z trawami

• groch

• bobik

• peluszka

• buraki

• trawy w uprawie polowej

• zboża

• kukurydza



Zwiększenie miąższości warstwy ornej, 

prawidłowe spulchnienie i odkamienienie 

pola

• zmniejszenie deformacji bulw

• zmniejszenie uszkodzeń mechanicznych bulw

• zwiększenie plonu handlowego i ogólnego

• zmniejszenie zanieczyszczeń mineralnych w plonie



Wpływ terminu głęboszowania gleby na 

plon ziemniaków

Termin głęboszowania
Plon ziemniaków w liczbach 

Lata suche Lata mokre

Kontrola

Bezpośrednio po żniwach

Późną jesienią przed orką

Wczesną wiosną

100

130

115

108

100

104

110

104



Jesienne stosowanie obornika 

wpływa na:

• Większe wykorzystanie składników mineralnych z 
obornika

• Dotrzymanie optymalnego terminu sadzenia na 
odpowiednią głębokość

• Uzyskanie wydajniejszej pracy sadzarek przy mniejszym 
zużyciu paliwa

• Polepszenie zdrowotności ziemniaków dzięki 
ograniczeniu porażenia parchem, rizoktoniozą i czarną 
nóżką

• Mniejsze zachwaszczenie plantacji



Wpływ terminu stosowania obornika na 

plon ziemniaków i jakość sadzenia

Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Termin nawożenia 

obornikiem

wiosną jesienią

Plon handlowy t/ha 30,5 37,6

Masa przeciętnej bulwy g 67 70

Wydajność pracy sadzarki ha/h 0,44 0,55

Zużycie paliwa kg/ha 7,3 5,4

Głębokość sadzenia sadz. cm 9,7 6,5



Potrzeby pokarmowe roślin ziemniaka

Składnik
Potrzeby na wyprodukowanie 1 t 

bulw

▪azot (N)

▪ fosfor (P2O5)

▪potas (K2O)

▪wapń (CaO)

▪magnez (MgO)

▪mikroelementy 

(B, Mn, Cn, Zn, Mo)

5,0

1,5

7,0

2,0

0,6



Z dawką 30t dobrze przefermentowanego 

obornika bydlęcego wprowadza się do gleby

• 150 kg N

• 80 kg P2O5

• 240 kg K2 O

• 150 kg CaO

• 60 kg MgO

• 150 g bor, 120 g miedzi, 

220 g manganu, 195 g 

cynku, 12 g kobaltu, 2 g 

molibdenu



• Przyoranie rozdrobnionej słomy z dodatkiem 100kg 

mocznika na 1 ha

• Wysiew poplonów (gorczyca biała, peluszka, łubin, 

seradela, facelia)

Inne źródła substancji organicznej



Orka przedzimowa wpływa na:

• Równomierne rozmieszczenie składników organicznych i 
mineralnych w glebie

• Zniszczenie chwastów przez głębokie ich przyoranie lub 
pocięcie korzeni

• Spulchnienie gleby i poprawę właściwości powietrznych

• Zwiększenie możliwości magazynowania wody z 
opadów zimowych

• Ułatwienie głębszego przemarzania gleby w przypadku 
mroźnej zimy, co dodatnio wpływa na jej strukturę 
gruzełkowatą



Ustalanie dawek P i K

• Podstawą do ustalenia dawek fosforu i potasu, powinna 
być aktualna analiza gleby, określająca zawartość tych 
składników w warstwie ornej,  wyrażona  w mg/100g 
gleby. W zależności od zawartości tych składników w 
glebie, ustalamy dawki. 

• Przy nieznajomości zasobności gleby w składniki 
pokarmowe należy zastosować:

- 1:0,5-1:1,5-2,0 dla ziemniaków na wczesny zbiór, 
jadalnych i nasiennych

- 1:0,5-1:1,2-1,5 dla ziemniaków skrobiowych i do 
przetwórstwa



Fosfor

• Przyspiesza dojrzewanie roślin 

• Zwiększa odporność na choroby

• Zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne

• Wpływa korzystnie na trwałość przechowalniczą



Potas

• Zwiększa efektywność fotosyntezy i oddychania

• Wzrasta ilość bulw dużych

• Wzrasta zawartość kwasu cytrynowego i witaminy C 

wpływa na zmniejszenie (ciemnienia miąższu, brunatną 

pustowatość) 

• Mniejsze straty powodowane przez choroby w okresie 

przechowywania i ubytki masy na oddychanie, 

parowanie i gnicie



Wiosenna uprawa roli i nawożenie azotem

Celem wiosennych zabiegów uprawowych jest:

• ograniczenie strat zapasów wody zimowej,

• zniszczenie kiełkujących chwastów,

• zapewnienie właściwej pracy sadzarki,

• wniesienie i dokładne wymieszanie z glebą nawozów 

azotowych.



Wielkość dawek nawozów azotowych 

będzie zróżnicowana w zależności od

• wymagań nawozowych odmiany w stosunku do azotu,

• przydatności rolniczej gleb,

• czynników pogodowych i agrotechnicznych.



Stopień wykorzystania N

• Tradycyjne 40-65%

• Rzędowe 85%

• Dolistne 95%



Zasady nawożenia azotem

Jadalne i dla przetwórstwa spożywczego

• odmiany o niskich wymaganiach    – 100-140 kg N/ha

• odmiany o średnich wymaganiach – 120-160 kg N/ha

• odmiany o wysokich wymaganiach – 140-180 kg N/ha

• na wczesny zbiór (po 75 dniach od sadz.) – do 80 kg 
N/ha

Dawki powyżej 100-120 kg N/ha powinny być 
dzielone:

I – przed sadzeniem

II  – przed wschodami

III – dolistne dokarmianie (2 – 3x) 



Terminy dolistnego dokarmiania ziemniaka 

w zależności od faz rozwojowych roślin



Podstawowe zasady nawożenia 

mineralnego

Warunki zmniejszania dawek nawozów:

• dobre stanowiska (po roślinach strączkowych, 

motylkowych)

• zwiększone dawki nawozów organicznych

• korzystne warunki w okresie jesienno-zimowym (niskie 

opady, ciepła jesień)

• niski poziom agrotechniki (zakwaszona gleba, duże 

zachwaszczenie itp.)



Wysokie dawki nawożenia N

• Zwiększenie zawartości związków azotowych 

niebiałkowych, w tym wolnych aminokwasów, 

amidów i azotanów

• Obniżenie udziału azotu białkowego

• Obniżenie zawartości witaminy C

• Podwyższenie zawartości cukrów redukujących

• Wzrost zawartości związków fenolowych

• Wzrost zawartości glikoalkaloidów

• Pogorszenie cech smakowych

• Wzrasta udział bulw pustych

• Pogorszenie jakości skrobii

• Bulwy gorzej się przechowują

• Wzrost plonu

• Zwiększenie udziału bulw dużych w plonie



Warunki zwiększania dawek nawozów 

mineralnych

• brak nawożenia organicznego

• gorsze stanowisko (po roślinach zbożowych)

• nadmierne opady jesienno-zimowe

• intensywna technologia uprawy (ochrona, nawadnianie)



Obsada roślin 

• 60-87 tyś. przy produkcji nasiennej

• 45-55 tyś. na wczesny zbiór

• 40-50 tyś. ziemniaki jadalne i skrobiowe

• 28-37 tyś. na frytki i chipsy 



Technologia sadzenia

• zalecany kwalifikowany materiał sadzeniakowy

• dopuszczalny własny materiał rozmnożeniowy (2-3-letni)

• pobudzanie lub podkiełkowanie bulw

• optymalna architektura łanu uzależniona od kierunku 

użytkowania zbioru

• termin i technika sadzenia



Warunki niezbędne do prawidłowego 

podkiełkowania 

• Światło dzienne lub sztuczne o natężeniu 3500-5000 

luksów na 1m² przez 10-12 godzin

• Temperatura 10-15ºC

• Wilgotność względna powietrza 90-95%



Podkiełkowanie zapewnia:
• przyspieszenie wschodów o 1-2 tygodnie w zależności od

stanu fizjologicznego sadzeniaków i pogody od sadzenia do
wschodów.

• przesunięcie okresu wegetacji na okres lepszego
nasłonecznienia (zwiększenie wydajności fotosyntezy i większe
przyrosty plonu);

• lepszy rozwój systemu korzeniowego, a więc lepsze
wykorzystanie wody i składników pokarmowych;

• lepsze wyrównanie plantacji (wyeliminowanie sadzeniaków nie
kiełkujących i chorych);

• zwiększenie plonów nawet kilkakrotne w przypadku
wcześniejszych terminów zbioru;

• zwiększenie odporności na porażenie chorobami wirusowymi;

• przyspieszenie zbioru na okres wyższych temperatur.



• Zasadniczym czynnikiem decydującym o efektach 

produkcji jest termin sadzenia. Powinien on przypadać 

na okres, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm 

osiągnie 8ºC. Opóźnienie terminu sadzenia poza 

termin optymalny, powoduje spadek plonu bulw o 1-

7 t/ha

• Głębokość sadzenia powinna odpowiadać średnicy 

sadzeniaka powiększonej o 1-2 cm mierząc od 

wyrównanej powierzchni roli przed sadzeniem



Główne zalety szerokich 

międzyrzędzi 75 i 90 cm

• Zmniejszenie energochłonności

• Zmniejszenie ilości bulw zazielenionych i porażonych 
zarazą

• Zmniejszenie uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru

• Mniejsza podatność redlin na rozmywanie i deformację

• Możliwość używania ciągników o większej mocy

• Ograniczenie nakładów pracy

• Mniejsze ugniatanie kół

• Zwiększenie masy gleby do formowania międzyrzędzi

• Poprawa niektórych cech jakościowych plonu

• Zwiększenie wydajności pracy przy sadzeniu, 
pielęgnacji, ochronie i zbiorze.



Opóźniony termin sadzenia

• Obniżenie zawartości suchej masy i skrobi

• Obniżenie plonu bulw dużych

• Obniżenie trwałości przechowalniczej plonu

• Wzrost ciemnienia miąższu

• Wzrost zawartości sumy cukrów i cukrów redukujących

• Wzrost uszkodzeń mechanicznych



Nawadnianie zalety

• zwiększenie plonu ogólnego i handlowego

• zwiększenie regularności kształtu bulw

• zmniejszenie porażenia parchem zwykłym

• zmniejszenie rdzawej plamistości miąższu

• zmniejszenie pustowatości bulw

• zmniejszenie spękań

• zmniejszenie zawartości azotanów



Nawadnianie wady

• obniżenie zawartości suchej masy

• zwiększenie porażenia zarazą ziemniaka



Zasady nawadniania plantacji

- Optymalna wilgotność gleby: 67-70% polowej pojemności 

wodnej.

- Optymalna jednorazowa dawka: 20 mm.

- Optymalne rozpoczęcie nawadniania

- odm. b. wczesne: III dek. maja

- odm. wczesne: I-II dek. czerwca

- odm. śr. wczesne: III dek. czerwca

- odm. późniejsze: I dek. lipca

- Zakończenie nawadniania: zielono-żółta barwa łanu (2-3 

tyg. przed planowanym zbiorem).



Zwalczanie chwastów

Zabiegi pielęgnowania w uprawie ziemniaka 

powinny zapewnić:

• zniszczenie rozwijających się chwastów,

• utrzymanie optymalnych właściwości fizycznych gleby,

• prawidłowe uformowanie kształtu redliny. Zaniedbanie 

zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie ziemniaka 

powoduje znaczny spadek plonu wynoszący 3-8 t/ha 



Pielęgnacja plantacji

Zalecany system: mechaniczno-chemiczny

Uzasadnienie:

• Możliwości  organizacyjne gospodarstwa

• Zagrożenie poszczególnymi gatunkami chwastów

• Stosunek cen paliwa do cen środków ochrony roślin

• Przebieg pogody i fazy rozwojowe chwastów i roślin 
ziemniaka



Wpływ systemu pielęgnowania plantacji 

na plon ogólny i handlowy. 

Jadwisin 1996-1998, wg Gruczka
Plon bulw >  4 cm  

System pielęgnowania Plon ogólny 

– t/ha 
% t/ha 

Różnica  

w stosunku do 

kontroli  

- t/ha 

 

1. Kontrola 

2. Mechaniczny 

3. Mechaniczny + 1 x herbicyd 

4. Mechaniczny + 2 x herbicyd 

 

18,3 

30,5 

31,7 

35,8 

 

64,2 

68,9 

77,4 

85,0 

 

11,7 

21,0 

24,5 

30,4 

 

- 

+7,3 

+11,2 

+16,5 

 

 



Nieprawidłowa pielęgnacja

• Przerost bulw rozłogami chwastów

• Obniżenie plonu ogólnego i handlowego

• Wzrost deformacji bulw

• Wzrost uszkodzeń mechanicznych bulw

• Obniżenie trwałości przechowalniczej



W systemie walki ze  stonką 

należy wykorzystać

• znajomość rozwoju owada i stopnia zagrożenia plantacji 
w poszczególnych fazach rozwojowych ziemniaka,

• prognozy nasilenia występowania owada, co związane 
jest z przebiegiem temperatury,

• znajomość progów szkodliwości owadów (na 1 roślinę -
jedno złoże jaj, 15 larw, 2 chrząszcze) w zależności od 
fazy rozwoju owada,

• dobór preparatu do temperatury zewnętrznej, panującej 
w okresie stosowania środka chemicznego.



Wirus Y- objawy porażenia
– Pomarszczone blaszki liściowe

– Podłużne,  delikatne ciemnobrązowe nekrozy na nerwach 
po dolnej stronie blaszki, liściowej ( uszkodzone epiderma)

– mozaika – plamy jasnej i ciemnej zieleni ( duże 
nasłonecznienie (parasol), dzień pochmurny

– Zamieranie liści od pięta dolnego - liściozwis

Dla wprawnego oka, charakterystycznym objawem 
porażenia roślin tym wirusem jest

– delikatne skarbowanie powierzchni liści dolnych 
pięter, przy jednoczesnym, lekkim zgięciu ku dołowi 
wierzchołków blaszek liściowych.

– Blaszki liściowe górnych i części środkowych 
pięter liści są gładkie i wyprostowane w porównaniu do 
liści dolnych. 



Dopuszczalne tolerancje w ocenie 

sadzeniaków UE

Holandia Niemcy Francja Polska

Choroby 

wirusowe:

BI

BII

CA

CB
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1,0

2,0
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Termin wykonania pierwszego   zabiegu 

przeciwko zarazie ziemniaka może być 

ustalony na podstawie:

• sygnalizacji PIORIN 

• zwierania się międzyrzędzi na plantacjach odmian 

bardzo wczesnych i wczesnych,

• dla odmian późniejszych na podstawie występowania 

pierwszych plam zarazowych na odmianach wczesnych,

• sygnalizacji na podstawie obserwacji meteorologicznych, 

wyznaczających tzw. okresy krytyczne, sprzyjające 

infekcji grzyba.



Ekonomiczne progi szkodliwości

• Drutowce

- 4-5 larw na 1 m2 powierzchni plantacji

• Rolnice

- 6 larw na 1 m2 powierzchni plantacji

• Pędraki

- 4 larwy na 1 m2 powierzchni plantacji



Nieskuteczna ochrona przed chorobami i 

szkodnikami

• obniżenie plonu ogólnego i handlowego

• obniżenie trwałości przechowalniczej bulw

• może wzrastać zawartość sumy cukrów i cukrów redukujących

• może wzrastać ciemnienie miąższu bulw

• pogorszenie barwy produktów smażonych



Bakterioza pierścieniowa Profilaktyka

• Unikanie krojenia bulw

• Unikanie uszkodzeń mechanicznych ziemniaków

• Przestrzeganie zasad prawidłowego zmianowania

• Zwalczanie samosiewów ziemniaków

• Wysadzanie ziemniaków na glebach dobrze zmeliorowanych i 

przewiewnych

• Obserwacja zdrowotności roślin na plantacji

• Mycie i dezynfekcja przechowalni, maszyn i urządzeń



Wpływ temperatury bulw na uszkodzenia 

mechaniczne przy zbiorze kombajnem

Temperatura bulw podczas 

zbioru ºC

Wskaźnik uszkodzeń 

mechanicznych w %

5

10

15

19

37,5

30,0

12,2

11,3



Brak przygotowania plantacji do 

mechanicznego zbioru

• Obniżenie trwałości przechowalniczej bulw

• Obniżenie zawartości suchej masy

• Wzrost uszkodzeń mechanicznych bulw

• Wzrost zawartości sumy cukrów i cukrów red.

• Wzrost pustowatości bulw



Czynniki ograniczające uszkodzenia 

mechaniczne bulw podczas zbioru

• brak zakamienienia pola

• temperatura gleby (powyżej 10oC)

• masa porostu (poniżej 2-4 t/ha)

• pełna dojrzałość bulw

• prędkość robocza zestawu zbierającego - 3-5 km/h

• prawidłowa głębokość pracy zespołu kopiącego

• wysokość spadania bulw (poniżej 30 cm)

• stosowanie otulin i wykładzin na elementach roboczych 

przenośników

• niskie prędkości obwodowe zespołów roboczych maszyn



Etapy procesu konfekcjonowania 

ziemniaków

• Wstępne oddzielenie plonu bulw od zanieczyszczeń, oraz bulw chorych

• Rozdzielenie bulw na frakcje wielkościowe zgodnie z wymaganiami 

odbiorcy

• Separacja bulw z wadami wyglądu (zazielenienie, deformacja, uszkodzenia)

• Czyszczenie bulw (na sucho lub mokro)

• Osuszenie bulw i ich konfekcjonowanie

• Naważenie jednostkowych porcji (od 1 do 50 kg)

• Pakowanie i etykietowanie jednostkowych porcji

• Zestawienie opakowań zbiorczych



• PROGRAM DLA POLSKIEGO ZIEMNIAKA szansą na 

radykalne ograniczenie występowania w kraju bakteriozy 

pierścieniowej, zwiększenie eksportu i naprawę rynku 

polskiego ziemniaka



• 1 Uzyskanie profesjonalnej produkcji ziemniaka wolnej 

od bakteriozy pierścieniowej

a) wprowadzenie obowiązku wysadzania ziemniaków 

wolnych od bakteriozy

b) realizację dopłat do powierzchni obsadzonych 

obsadzonych kwalifikowanymi sadzeniakami

c) realizację wsparcia dla gospodarstw, w których wykryto 

bakteriozę

d) ułatwienie w zagospodarowaniu porażonych bulw 

ziemniaka

e) Zapewnienie szkoleń dla rolników z „bioasekuracji

fitosanitarnej” 



• 2 Wyeliminowanie nieprawidłowości na krajowym rynku 

ziemniaka

a) wprowadzenie przepisów zobowiązujących do podania 

kraju pochodzenia w przypadku obrotu ziemniakami oraz 

właściwego oznaczenia ziemniaków wczesnych młodych

b) zwiększenie kar za naruszenia przepisów dotyczących 

produkcji i obrotu ziemniakami

c) prowadzenie ukierunkowanych kontroli zdrowotności, 

oznakowania i jakości w obrocie ziemniakami



• Dziękuję za uwagę

Manowski Grzegorz

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

specjalista ds. ziemniaków i roślin bobowatych  

Tel 797-010-650


