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Sadzeniak kwalifikowany -
podstawa sukcesu na każdym 
ziemniaczanym polu.





Co gwarantuje sadzeniak kwalifikowany 
oznakowany paszportem ?

• Wysoką zdrowotność sadzeniaków

• Źródło pochodzenia (producent kontrolowany przez PIORiN) 

• Bezpieczeństwo fitosanitarne

• Maksymalny potencjał plonotwórczy

• Wyrównane i pełne wschody

Dlaczego?
Pełną urzędową kontrolę jakości sadzeniaków prowadzi Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Kontrola zaczyna się od gleby, na której
założono plantację przez wizyty na polu w okresie wegetacji, pobieranie prób bulw
z pola i przechowalni oraz badania laboratoryjne ziemniaków na obecność
wirusów i chorób kwarantannowych. Również w trakcie pakowania sadzeniaków
inspektor ocenia ich jakość i wystawia odpowiednie świadectwo.
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Zdrowotność sadzeniaków

Tego nie można zobaczyć na bulwach

• Wirusy (Y, M, S, A, X, liściozwoju)

To można zobaczyć na bulwach

• Choroby bakteryjne (mokre zgnilizny)

• Choroby kwarantannowe (bakterioza pierścieniowa, śluzak)

• Choroby grzybowe (suche zgnilizny, zaraza ziemniaka, Pythium, alternarioza)

• Szkodniki kwarantannowe (niszczyk ziemniaka, mątwik)

Wszystkie powyższe choroby są kontrolowane przez PIORiN na 
plantacjach nasiennych – jakość gwarantuje paszport.
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Częstotliwość wymiany sadzeniaków

• Holandia – 90% plantacji towarowych co roku

co 3-4 lata – odmiany skrobiowe

• Niemcy – co 1-2 lata

• Polska – co 10 lat (tylko wyspecjalizowani producenci co 1-3 lata)

Sam sadzeniak nie jest jedynym gwarantem wysokich plonów, 
jednak przy złej jego jakości inne czynniki jak nawożenie, czy 
ochrona tego nie nadrobią.
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Wygląd zewnętrzny bulw

• Kalibraż. 

W ofercie najczęściej można spotkać kalibraże: 

• 28/35 mm 

• 35/55 mm 

• 55/60 mm

• Liczba oczek na bulwie.

Średnio przyjmuje się, że sadzeniak o masie 20 g wytwarza 2,7 łodygi, a każde 
następne 20 g przyrostu wagi to przyrost 0,54 łodyg (Gruczek, 2001).





W rękach plantatora



Równomierne wschody, gwarancją wysokich 
plonów.



Czynnik agrotechniczny % udział

Odmiana 20

Materiał sadzeniakowy (zdrowotność) 15

Warunki glebowe 10

Warunki meteorologiczne- opady i temperatura 25

Agrotechnika (uprawa gleby, nawożenie, pielęgnacja, 
ochrona, nawadnianie, zbiór) 30

Czynniki plonotwórcze
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CORINNA – bardzo wczesny plon ! 







SERWIS AGRONOMICZNY NA TWOIM POLU !



Odmiany jadalne
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Kontakt z nami Odmiany skrobiowe
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