
Technologia

uprawy ziemniaków

jadalnych



Wykorzystanie plonu ziemniaka- kierunki 
produkcji

• sadzeniaki,

• konsumpcja bezpośrednia,

• „młode ziemniaki” – plon produkcji na wczesny 
zbiór,

• ziemniaki konsumpcyjne na zaopatrzenie jesienno 
zimowe,

• przetwórstwo spożywcze,

• przetwórstwo przemysłowe,

• skrobia i etanol wykorzystywane dla celów 
przemysłowych, 

• potencjalne źródło energii odnawialnej,

• pasza.



Typ kulinarny

• Typ A - sałatkowy, w którym bulwy są 

dość zwięzłe, nie rozgotowują się,

można je drobno kroić, a struktura 

ich miąższu jest delikatna,

• Typ B – ogólnoużytkowy, gdzie 

miąższ  jest lekko mączysty, lekko 

wilgotny, ma też delikatną strukturę, 

a jego konsystencja jest zwięzła, lub 

dość zwięzła. Przydatny na zupy 
i frytki,



Typ kulinarny

• Typ C - mączysty, wyróżnia się lekko mączystym 
miąższem bulw, który jest 

sypki, dość suchy, o strukturze dość

szorstkiej. Przydatny do sporządzenia 

puree, placków ziemniaczanych, chipsów, itp.,

• Typ D - bardzo mączysty, charakteryzuje 

się bardzo suchym miąższem bulw 

o bardzo szorstkiej strukturze, często

włóknistej. Bulwy tych odmian

całkowicie się rozgotowują. 



Podstawowe elementy produkcji 

ziemniaków jadalnych:

• odpowiednia odmiana,

• kwalifikowany materiał sadzeniakowy,

• staranna uprawa,

• ochrona plantacji przed chwastami, 

chorobami i szkodnikami.



W Krajowym Rejestrze Odmian 

w 2019 r. zarejestrowanych było 

97 odmian ziemniaków.

Są to odmiany jadalne i odmiany 

skrobiowe.



Dobór odmian

Wśród odmian jadalnych wyróżniamy odmiany:

bardzo wczesne,

wczesne,

średnio wczesne,

średnio późne,

późne.



Obecnie najwięcej jest
odmian średnio wczesnych 



Dobór odmian

Do uprawy na najwcześniejszy zbiór

(po 60 dniach od posadzenia) przydatne są np.:

Denar, Impala,  Irys, Lord.



Dobór odmian

Odmiany przydatne 

do uprawy na 

wczesny zbiór

(zbierane po 75 dniach)  

to np.:

Augusta, 

Lady Claire, Vineta.



Wartość odżywcza ziemniaka

węglowodanów (12-18%) w postaci skrobi,

 białka od 0,5 do 3,3 % bogatego 
w aminokwasy egzogenne, 

błonnika od 0,5 do 2,5%, 

witaminy - głównie witaminy C, grupy B, E i K 
oraz karotenoidów (źródło witaminy A),

 są także źródłem potasu, wapnia i magnezu.



Przygotowanie stanowiska pod 

ziemniaki

• Niewielkie wymagania przedplonowe 

(najlepsze rośliny motylkowe, ich mieszanki 

z trawami, rośliny strączkowe)

• Poplony i wsiewki poplonowe: 

seradela 60 kg/ha, łubin 160 kg/ha, peluszka

180 kg/ha, gorczyca 20 kg/ha, 

facelia 15 kg/ha, 

facelia + seradela (5 kg/ha + 30 kg/ha),

peluszka + słonecznik (150 kg/ha + 30 kg/ha), 

facelia + wyka (6 kg/ha + 40 kg/ha) 



Wymagania glebowe

 gleby utrzymane w dobrej kulturze, 

 o dobrych stosunkach wodnych,

 odczynie lekko kwaśnym

(pH 5,5  do 6,5)

 gleby klasy III i IV, należące do kompleksu żytniego 
bardzo dobrego i dobrego,

 mniej przydatne są gleby bardzo lekkie, gliniaste, 

podmokłe czy zakamienione. 



Uprawa roli

Jesień

- zestaw uprawek pożniwnych,

- wywóz obornika do 30 t/ha,

- wysiew nawozów fosforowo- potasowych,

- orka przedzimowa na głębokość  30-35 cm.

Wiosna

- bronowanie w celu przerwania parowania

i przyśpieszenia ogrzewania gleby,

- wysiew nawozów mineralnych.

- agregat uprawowy



Nawożenie

Nawożenie naturalne

• W 30 t obornika / ha :

150 kg azotu 

90 kg fosforu

240 kg potasu

150 kg wapnia

60 kg magnezu

mikroelementy : bor, miedź, mangan, cynk

Ogólnie 10 do 50 % składników jest 

wykorzystywanych z obornika.

• Kompost, płynne nawozy naturalne 



Nawożenie mineralne

Fosfor 

• przyspiesza dojrzewanie,

• zwiększa odporność na choroby,

• zwiększa odporność na uszkodzenia, 

mechaniczne podczas  zbioru,

• zwiększa zawartość skrobi,

• zwiększa trwałość przechowalniczą.

• Przy średniej zawartości P2O5 w glebie,

zalecana dawka to 40 – 50 kg/ha



Nawożenie mineralne

Potas

- tolerancja na suszę,

- zmniejsza ciemnienie bulw,

- zmniejsza wady miąższu (brunatna 

plamistość, pustowatość).

• Przy średniej zawartości K2O w glebie 

zalecana dawka to 130-140 kg/ha

• Dawki P i K ustalane na podstawie 

zasobności w składniki w glebie.



Nawożenie azotem

odmian b. wczesnych na wczesny zbiór:

40 - 80 kg N/ha,

odmian jadalnych: 100-150 kg N/ha,

 sadzeniaków: 80-100 kg N/ha.

Zbyt wysokie nawożenie N to:

gorszy smak i jakość,

 ciemnienie miąższu,

większa podatność na uszkodzenia mechaniczne.

Odmiany wymagające wysokiego nawożenia:
min: Lord, Denar, Cekin



Dokarmianie dolistne

5- 6 % roztwór mocznika, od momentu 
wytworzenia pędów bocznych  do kwitnienia

Basfoliar 12-4-6,

Basfoliar 36 Extra, 

Agrosol K, 

 Insol 7,

 Plonwit K i in.



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

Podkiełkowanie sadzeniaków:

• przyspiesza wschody o około 10 dni

• zmniejsza możliwość porażenia zarazą ziemniaka

• wcześniejszy zbiór

Warunki niezbędne do podkiełkowania:

• 3-8 tygodni przed sadzeniem w zależności od 
odmiany i terminu sadzenia

• światło przez 10-12 godz. na dobę

• temperatura 12-15 oC

• wilgotność powietrza ok. 90 %

Podkiełkowane bulwy mają kiełki 1,5-2cm o kształcie 
i barwie charakterystycznej dla odmiany.



Pobudzanie sadzeniaków

Jest zabiegiem łatwiejszym i wymaga 
mniejszych nakładów pracy.

Warunki przeprowadzenia :

• sadzeniaki wyjąć 2-3 tygodnie przed 
sadzeniem

• przebrać, podzielić na frakcje

• umieścić w pomieszczeniu o temperaturze 
10-12 oC

• światło nie jest potrzebne

• Podkiełkowane bulwy mają ok. 0,5 cm kiełki.



Termin sadzenia 

ziemniaków

Optymalny termin  -

gdy temperatura gleby 

na głębokości 10 cm 

wynosi 8 oC.



Gęstość sadzenia

Zależy od:

• kierunku użytkowania,

• warunków glebowo-klimatycznych,

• wielkości sadzeniaków,

• szerokości międzyrzędzi.



Głębokość sadzenia

Głębokość sadzenia wynosi 5-8 cm, 
w zależności od wielkości sadzeniaków:

• o  średnicy 3-4 cm sadzimy na 
głębokość 5-6 cm,

• o średnicy  5-6 cm sadzimy na 
głębokość  7-8 cm.

Od głębokości sadzenia zależy w dużym stopniu 
tempo wzrostu i dojrzewania oraz wysokość

i jakość plonu.



Szerokość międzyrzędzi

Uprawa tradycyjna o szerokości międzyrzędzi  
62,5 i 67,5 cm.

Uprawa w szerokich międzyrzędziach 75 cm:

• zmniejszenie ilości bulw zazielenionych

i porażonych zarazą,

• mniejsza ilość uszkodzeń mechanicznych przy 
zbiorze kombajnem,

• szersze redliny są mniej podatne na rozmywanie 

i deformacje podczas wegetacji,

• dokładniejsze pokrycie roślin środkami ochrony 

i nawozami dolistnymi.



Ochrona plantacji przed chwastami

Herbicydy można stosować:

Po posadzeniu ziemniaków: 

Avatar 293 ZC, Bandur 600 SC, Racer 250 EC, 

Command 480 EC, Sencor Liquid 600 SC

Przed wschodami ziemniaków:

Plateen 41,5 WG,   Roundup 360 Plus, Prowl



Ochrona plantacji przed chwastami

W czasie wschodów ziemniaków:

Aurelit 70 WG, Mistral 70 WG, Sencor Liquid 600 SC

Po wschodach ziemniaków:

Egzecutor 25 SG, Rimel 25 SG, Mambo 25 SG,

Titus 25 WG+Trend 90 EC,

Do zwalczania chwastów 1-liściennych:

Fusilade Forte 150 EC, Focus  Ultra 100 EC, Trivko,

Targa Super 05 EC, Bosiak 100 EC, Agil 100 EC,

Leopard Extra 050 EC i in.



Ochrona plantacji przed chorobami

• Rizoktonioza ziemniaka- choroba grzybowa,

(Ospowatość bulw)- zaprawy: 

Ceratias 258 FS, Major 460 SC, Monceren 250 FS

• Alternarioza ziemniaka, sucha i brunatna 
plamistość liści- choroba grzybowa, atakuje 
rośliny słabe, niedożywione, około 60 dni od 
posadzenia – Aztek 250 EC, Amistar 250 EC, 
Porter 250 EC, Mirardor 250 SC, Soter,
Tascom 250 SC



Zaraza ziemniaka

Optymalne warunki do rozwoju:

wysoka wilgotność,

 temperatura od 16 do 20 oC,

 poranna rosa i opady deszczu 
sprzyjają rozwojowi choroby. 

Objawy zarazy można obserwować 
na liściach lub łodygach jako 
ciemnobrunatne plamy, które w 
warunkach wilgotnych 
powiększają się, a na spodniej 
stronie liści można obserwować 
szary nalot. 

Nalot tworzy się wokół plamy, 
nigdy na niej. 



Zaraza ziemniaka

Dimix 500 SC - środek o działaniu układowym 
(systemicznym),

 Infinito 687,5 SC, Axidor, Cabrio Duo 112 EC, 

- środki o działaniu układowym lub wgłębnym,

Altima 500 SC, Banjo 500 SC, Badge WG, 
Gwarant 500 SC, Indofil 75 WG, Manfil 75 WG, 
- środki  o działaniu powierzchniowym,

Curtzate 60 WG, Drum 45 WG, Sacron WG

- środki  o działaniu wgłębnym.



Ochrona plantacji przed szkodnikami

• Mątwik ziemniaczany- odporność genetyczna odmian, 

• Stonka ziemniaczana – Acelan 20 SP, Calypso 480 SC,

Ammo Super 100 EW, Decis  2,5 EC, Fury 100 EW, 

Minuet 100 EW, Mospilan 20 SP, Proteus 110 OD i inne. 

• Szkodniki glebowe -

drutowce: Belem 0,8 MG (zaprawa), 



Ochrona plantacji

Przed zastosowaniem każdego środka ochrony roślin 
należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami 

zawartymi na etykiecie preparatu i bezwzględnie 
przestrzegać

tych zaleceń!!!



Metody zwalczania szkodników glebowych

- prawidłowe stosowanie uprawek agrotechnicznych: 

podorywek, orki i spulchniania,

- przewracanie gleby powoduje dobre jej 

napowietrzanie , lekkie przesuszanie , niszczenie 

chwastów,

- orka zimowa powoduje wymarzanie larw i wyjadanie 

ich przez ptaki,

- uprawa w przedplonie grochu, gryki, facelii, seradeli, 

rzepaku- nie lubią tych roślin szkodniki,

- uprawa gorczycy jako poplonu ścierniskowego 

ogranicza liczebność drutowców



Zbiór

Zbiór ziemniaków należy przeprowadzać w czasie: 

suchej i ciepłej pogody, 

przy temperaturze gleby powyżej 10°C,

wilgotności nie większej niż 15%.



Zbiór

Im gleba jest wilgotniejsza i ma niższą temperaturę tym 
większa jest podatność bulw na uszkodzenia 
mechaniczne. 

Przy niskiej temperaturze gleby skórka bulw jest 
bardziej narażona na uszkodzenia przez pręty 
kopaczek lub kombajnów, a także podczas 
rozładunku.

Zbiór ziemniaków jadalnych wykonuje się po 
osiągnięciu przez bulwy pełnej dojrzałości, tj. gdy 
ich skórka nie ściera się łatwo pod naciskiem kciuka.










