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   Przyjmuje się, że na plon ziemniaka 

 w 31 % wpływa nawożenie,  

w 22% –  kompleks glebowy, 

 w 11% – rejon uprawy,  

w 5% – kategoria ciężkości gleby, 

 w 41% – nawadnianie  



Wymagania klimatyczne i glebowe 

• Roślina ta silnie reaguje ilością i jakością plonu 
na przebieg warunków pogodowych w okresie 
wegetacji. Brak możliwości nawadniania w 
przypadku suchego i ciepłego lata może 
zredukować plon bulw nawet o 60%.  

• Z kolei lata przekropne sprzyjają z jednej strony 
uzyskiwaniu większego plonu, z drugiej  – 
rozwojowi grzybów powodujących zarazę 
ziemniaczaną, która w krótkim czasie może 
doprowadzić do obumarcia części nadziemnej 
ziemniaka, a w konsekwencji – obniżyć plon.  



• Najkorzystniejszy jest zmienny układ temperatur: 

wyższa temperatura (ok. 20-23oC) w ciągu dnia 

i niższa (ok. 15-16oC) w nocy.  

• Wyższe temperatury powodują  wzrost 

tworzenia bulw, a w konsekwencji uzyskanie 

wielu bardzo drobnych ziemniaków, najczęściej 

nie spełniających parametrów jakościowych 

plonu handlowego.  



• Niekorzystne dla ziemniaka są również okresy 
występujących naprzemiennie dużych opadów i 
okresów suszy, połączonych z wysokimi 
temperaturami. Taki układ pogody powoduje 
deformacje bulw, powstawanie  wad 
wewnętrznych miąższu,  

• jak pustowatość bulw,  

• ordzawienia miąższu,  

• szklistość miąższu  

• lub deformacje bulw zwane dzieciuchowatością. 



• Ziemniaki mają dosyć wysokie wymagania 

pokarmowe, a składniki powinny być  

dostępne dla roślin zaraz po wschodach, z 

tego względu najlepiej udają się one po 

przedplonach, które wnoszą do gleby dużo 

substancji organicznej oraz poprawiają jej 

strukturę.  



• Pod uprawę nie nadają się stanowiska z 

problematyczną ilością perzu, ponieważ w 

czasie wzrostu bulw kłącza tego chwastu 

przerastają je na wylot, powodując 

uszkodzenia, a przez to – zmniejszenie 

plonu handlowego.  



Dobór odmian 

• O doborze odmian decyduje  zwłaszcza 

przeznaczenie ziemniaków, jednak 

niemniej ważne  są odporność na wirusy i 

zarazę ziemniaka oraz wczesność.  



Odmiany 

• Zaleca się uprawę odmian odpornych 

na mątwika ziemniaczanego oraz o 

wysokiej odporności na wirus Y – 7 a 

wirus L powyżej 5 w 9 stopniowej skali 

• Wczesne: Bartek, Tajfun 

• Śrenio późne i późne: Czapla, Arkadia, 

Syrena, Zeus, Medea i Ursus 

 



Uprawa roli 

• Ziemniaki lubią starannie przygotowane 

stanowisko – pozbawione  zwłaszcza perzu i 

kamieni, dobrze spulchnione i wyrównane. 

Ważnym zadaniem na glebach lekkich i 

przewiewnych  jest ponadto utrzymanie możliwie 

jak największego zapasu wody w glebie, jeżeli 

gospodarstwo nie dysponuje nawodnieniem, 

natomiast na glebach zwięzłych – zapewnienie 

odpowiedniej ich pulchności i przewiewności. 



• Ziemniak plonuje najlepiej na glebach o 
optymalnych właściwościach fizycznych, 
których ciężar objętościowy, świadczący o 
ich zagęszczeniu wynosi 1,1-1,4 g/cm3. 
Stan taki określamy jako pulchny.  

• Na glebach zagęszczonych do 1,6-1,7 
g/cm3 (układ zbity) spadki plonu mogą 
wynosić 5-10 t/ha. 



Wymagania pokarmowe, 

nawożenie 

• 10 ton plonu ziemniaka pobiera:  

• 45 kg azotu,  

• 16 kg fosforu,  

• 80 kg potasu,  

• 20 kg wapnia, 10 kg magnezu  

• oraz niewielkie ilości mikroelementów (30 

g miedzi, 5 g kobaltu, 40 g boru i 250 g 

manganu). 



Potas 

• Ziemniaki należą do roślin o dużym 
zapotrzebowaniu na potas. Jego wysoka 
zawartość jest niezbędna do utrzymania 
odpowiedniej barwy miąższu, w przypadku jego 
niedoboru na przekroju bulwy można 
zaobserwować ciemne plamy – jest to tzw. 
czarna i sina plamistość. Potas wpływa także na 
lepszą zdolność przechowalniczą, jednak jego 
zbyt wysoka koncentracja w bulwach wpływa 
negatywnie na suchą masę oraz zawartość 
skrobi.  













Azot 

• Optymalne zaopatrzenie w azot jest 

potrzebne przez okres 35-50 dni od 

wschodów po to, by rośliny mogły 

wytworzyć odpowiednią masę zieloną, 

zapewniającą dobry wzrost bulw, a przez 

to – optymalny plon. Im lepiej liście 

ziemniaka są zaopatrzone w azot, tym 

większy jest dzienny przyrost bulw, a 

także tym dłużej trwa tworzenie plonu  



 





• Zapotrzebowanie na azot zależy od 

odmiany i stanowiska, przeciętnie wynosi 

80-140 kg dostępnego N na hektar.  



• Zalecana dawka obornika wynosi 30-35 

t/ha. Gnojowicę w uprawie ziemniaków 

lepiej stosować pod przedplon w roku 

poprzedzającym uprawę, zalecana ilość to 

15-30 m3, co odpowiada 50-100 kg N/ha. 

Wyższe dawki gnojowicy są niewskazane, 

ponieważ wpływają negatywnie na jakość 

ziemniaków – przede wszystkim 

pogarszają ich smak.  



• Zasobność gleby w przyswajalny azot, tzw. N-

min analiza wykonana po wschodach 

ziemniaków z dwóch poziomów 0-30 i 30-60 cm 

pozwala określić oczekiwany plon bulw. W tym 

okresie idealna wartość N-min powinna wynosić 

110-140 kg /ha. Taka dawka zapewnia wysokie 

plony. Niedobory azotu w tym okresie będzie 

trudno szybko uzupełnić, dlatego wszelkie 

niedobory tego składnika odbiją się na 

wysokości plonu bulw.  



Fosfor 

• Odpowiednie nawożenie organiczne 

(obornikiem) zapewnia roślinom 

dostateczną ilość fosforu, natomiast 

stosowanie jako przedplonu roślin z 

rodziny motylkowatych uaktywnia 

niedostępne formy tego składnika 

pokarmowego  



Wapń 

• Wapń – niedobory wapnia należy 

uzupełniać, wapnując pola przed siewem 

przedplonu, ponieważ wapnowanie przed 

sadzeniem ziemniaka sprzyja 

powstawaniu parcha. 



Plonowanie ziemniaka w zależności 

od sposobu nawożenia  

Nawozy zielone Bez obornika Z obornikiem Z kompostem Średnio 

Bez  19,2 24,27 29,9 24,39 

Seradela 27,63 38,93 43,13 36,57 

Rajgras 23,33 31,83 36,37 30,51 

Facelia 24,57 34,33 38,83 32,58 

Rzepak 24,43 35,37 39,3 33,43 

Gorczyca 26,47 37,07 40,43 34,66 

Średnio 24,42 33,63 38,01 



Sadzenie 

• Najważniejszym czynnikiem jest 

temperatura gleby na głębokości 10 cm, 

która powinna wynosić minimum 8oC, a w 

przypadku ziemniaków podkiełkowanych – 

6oC, do tego gleba powinna mieć 

odpowiednią wilgotność (niewskazane jest 

sadzenie w zbyt mokrą glebę).  



Pobudzanie sadzeniaków 

• Przy pobudzaniu dostęp światła nie jest 

konieczny. Po 2-3 tygodniach pobudzania 

sadzeniaki powinny mieć w zagłębieniach 

oczek kiełki długości 1-2 mm, nie wyrastające 

ponad zagłębienia. Przy takiej wielkości 

kiełków nie ma obawy, że ulegną one 

obłamaniu w czasie transportu na pole i przy 

sadzeniu. 



Podkiełkowywanie 

• Do podkiełkowywania sadzeniaków potrzebna 

jest temperatura 12-15oC, światło oraz 

    wilgotność względna powietrza ok. 80% nie 

pozwalająca na wysychanie bulw. 

Dostateczne natężenie światła to 150 luksów 

przez 10-12 godzin na dobę. Stosując światło 

sztuczne można używać lamp jarzeniowych o 

mocy 40-65 W.  



• Prawidłowo podkiełkowane sadzeniaki 

powinny mieć kiełki długości do 2 cm, 

które powinny być grube, 

• intensywnie zabarwione, mocno związane 

z bulwą.  

• Kształt i barwa kiełków jest cechą 

odmianową. 



• Długość czasu podkiełkowywania zależy od 

odmiany (różny okres fizjologicznego starzenia 

się bulw, niezależny od wczesności odmiany) i 

długości okresu od sadzenia do zbioru.  

• Ziemniaki przeznaczone do zbioru po 60 dniach 

należy podkiełkowywać 6-8 tygodni,  

• po 75 dniach – 4-8 tygodni,  

• po dojrzeniu  – ok. 4 tygodnie.  



• W rolnictwie ekologicznym zaleca się 

stosowanie międzyrzędzi o szerokości 75 

cm, w takim przypadku rozstawa w rzędzie 

powinna wynosić od 20 do 40 cm, w 

zależności od wielkości sadzeniaka.  



• Zwiększenie odległości między rzędami skutkuje 
mniejszym porażeniem roślin przez zarazę 
ziemniaka oraz zmniejsza udział procentowy 
bulw zazielenionych  

• i uszkodzonych mechanicznie,  

• ponieważ szerszy odstęp pomiędzy rzędami 
zapewnia większą masę gleby dla rozwoju 
części podziemnej, a tym samym zmniejsza 
ryzyko powstawania wad jakości bulw 
(zazielenienie, deformacje i uszkodzenia 
mechaniczne). 



• Najwięcej wody ziemniak potrzebuje w okresie 

kwitnienia i zawiązywania bulw i w tym okresie 

jest najbardziej wrażliwy na jej niedobór. W 

zależności od rodzaju gleby i stadium 

rozwojowego ziemniaka nawadnia się go 

dawkami 25-35 mm. 

•  W zależności od regionu Polski i rodzaju gleby 

przyrost plonu deszczowanych ziemniaków 

średniowczesnych w stosunku do 

nienawadnianych wynosi od 15 do 33%.  





Liczba łodyg wyrastająca z 

sadzeniaków różnej wielkości 
Masa g 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Średnic

a mm 

2,8 3,0 4,5 4,0 4,4 4,8 5,0 5,2 5,4 

Liczba 

łodyg 

2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 



 W miarę wzrostu liczby pędów w strukturze 

plonów zachodzą następujące zmiany: 

1. Wzrasta plon całkowity 

2. Wzrasta udział i plon bulw małych 

3. Wzrasta udział bulw jadalnych, max przy 

ok 200 – 250 tys. pędów na ha 

4. Maleje udział i plon bulw dużych. 



Kierunek 

produkcji 

Wielkość  67,5 cm 75 cm 90 cm Ilość 

sadzeniak

ów t/ha 

Jadalne  25-35 21 19 16 2,1 

35-45 25 22 18 3 

200 tys. 45-55 32 29 24 3,7 

pędów 55-65 40 36 30 4,4 

frytki 25-35 28 25 21 1,6 

150 tys. 35-45 33 30 24 2,2 

pędów 45-55 43 38 32 2,8 

55-65 49 47 40 3,3 



• Głębokość sadzenia – średnica + 2 cm 



Ochrona 

• Stonka ziemniaczana  - 

Novodor, Spruzit, Spintor 

• Zaraza ziemniaczana – EM, 

preparaty miedziowe, Bioczos 

• Drutowce, Rolnice, Pędraki  

 



• Zaraza ziemniaka 

• Sposoby ochrony: 

• - sadzenie podkiełkowanych ziemniaków, 

• - stosowanie wczesnych terminów sadzenia, 

• - uprawa odmian odpornych lub bardzo wczesnych i wczesnych, 

• - unikanie nadmiernego nawożenia azotem, który sprzyja tworzeniu 
nadmiernej masy zielonej, 

• - stosowanie wyłącznie zdrowego materiału sadzeniowego, 

• - stosowanie dozwolonych w rolnictwie ekologicznym preparatów 
miedziowych. 

• Obecnie trwają prace badawcze, prowadzone przez dr hab. J. Kowalską z 
IOR w Poznaniu, nad stosowaniem drożdży w ochronie ziemniaka przed 
zarazą. 

• W praktyce rolnicy stosują również zabiegi wzmacniające i służące do 
profilaktycznej ochrony przed tą chorobą, np. gnojówkę ze skrzypu i 
pokrzywy, a także rozcieńczone wodą chude mleko w stosunku 1:10. 



• Rizoktonia (zwana często Dry core) 

• Sposoby ochrony: 

• - unikanie stanowiska po wieloletniej koniczynie, 

• - stosowanie wyłącznie zdrowego materiału 

nasadzeniowego, 

• - sadzenie podkiełkowanych sadzeniaków w 

odpowiednio ogrzaną glebę, 

• - nieuprawianie ziemniaków na oborniku 

stosowanym wiosną. 



• Stonka ziemniaczana 

• Obecnie w gospodarstwach ekologicznych 
można stosować dwa preparaty: Novodor 
(oparty na Bacillus thuringensis) i Spintor 240 
SC.  Novodor jest preparatem skutecznym 
jedynie na wczesne stadia larwalne, a Spintor 
240 SC działa na wszystkie stadia larwalne.  

• Skuteczność działania obu preparatów zwiększa 
się poprzez dokładne wykonanie zabiegu, z 
odpowiednią dawką cieczy o odpowiednim 
stężeniu i przy odpowiedniej temperaturze 
powietrza. 



Zbiór 

• Plony bez nawadniania na glebach lekkich 

kształtują się od 10 – 15 t/ha, z 

nawadniniem – 15-20 t/ha 



• Po zbiorze ziemniaki powinny wysychać 

przez 3-4 tygodnie w temperaturze około 

12oC i przy stałym nawiewie powietrza. Po 

odpowiednim odparowaniu i zabliźnieniu 

się ran powstałych na skutek 

mechanicznego zbioru ziemniaki można 

zacząć schładzać, codziennie obniżając 

temperaturę o 0,5 do 0,7oC, czyli około 1-

2oC tygodniowo.  



• Ziemniaki jadalne przechowuje się w 

temperaturze 3-6oC, a przeznaczone do 

przetwórstwa – w 8oC. Optymalna 

wilgotność powietrza podczas 

przechowywania wynosi 90-95 %.  



• W niektórych krajach w celu zatrzymania 

procesu kiełkowania ziemniaków do 

przechowywania stosuje się olejki 

eteryczne (miętowy i kminkowy) . 



• Szkodliwość i ochrona 

• Objawy porażenia 

• Ziemniak 

• Tworzenie się na kłębach małych białych plamek tuż pod 

skórką, które później powiększają się, aż powstaje duża, 

nieco zapadnięta rana pokryta cienką skórką (Fot. 1), 

• Przez uszkodzenia mogą wnikać do rośliny bakterie i 

grzyby, co może skutkować dalszymi uszkodzeniami, w 

tym rozwojem procesów gnilnych. 

• Niszczyk ziemniaczak powoduje znaczne szkody w 

plonach ziemniaka w czasie wegetacji, ale przede 

wszystkim niszczy ziemniaki w przechowalniach. 

Niekiedy straty mogą wynosić nawet 100%  

  

 



Fot.1. Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.) z objawami 

żerowania niszczyka ziemniaczaka (Ditylenchus destructor). Fot. Franciszek 

Kornobis, Renata Dobosz. 







































Pielęgnacja 

• Obsypywanie i bronowanie 

• Nawadnianie w miarę potrzeby 



Walka z chwastami 

• Podstawową zasadą, którą należy przestrzegać 
w czasie wykonywania zabiegów 
mechanicznych jest niedopuszczenie do 
nadmiernego rozwoju ukorzenienia się 
chwastów. 

• Chwasty należy niszczyć w początkowej fazie 
ich rozwoju. Jeśli chwasty niszczymy w fazie 
siewek – białych nitek, to mamy szansę 
zniszczyć je w 95-98%. W początkach 
wschodów niszczymy już tylko 75-86% 
chwastów. W pełni wschodów liczba 
zniszczonych chwastów spada natomiast do 
45-60%. 





Dziękuję za uwagę 


