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Cel i zakres prowadzenia badań 
Do gatunków roślin, które stwarzają generalnie duŜe trudności w produkcji (uprawie i 

przechowalnictwie) a w tym takŜe w systemie ekologicznym naleŜy ziemniak. MoŜe dlatego 
aktualnie udział ziemniaka w strukturze zasiewów w gospodarstwach ekologicznych jest 
niŜszy niŜ w rolnictwie konwencjonalnym, a który wynosi juŜ poniŜej 3%. Wysokie ryzyko 
uprawy ziemniaka powoduje, Ŝe rolnicy niechętnie uprawiają ten gatunek w swych 
gospodarstwach a przecieŜ jest to podstawowe warzywo Polaków. Wynoszące blisko 
110kg/osobę roczne spoŜycie ziemniaka powinno zachęcać producentów do uprawy tego 
gatunku, takŜe z gospodarstw ekologicznych. Tak jednak nie jest. Konieczne jest więc 
zdefiniowanie przyczyn takiego stanu i zaproponowanie technologii produkcji tańszej i 
łatwiejszej a przy tym efektywnej ekonomicznie.  

Ujemną cechą rolnictwa ekologicznego z punktu widzenia rolnika - producenta Ŝywności 
ekologicznej są uzyskiwane niŜsze plony w stosunku do plonów z innych systemów uprawy 
roślin. Powodowane jest to najczęściej zwiększonym zagroŜeniem z tytułu występowania 
stresów abiotycznych i biotycznych jakim poddawane są uprawiane gatunki roślin w tym 
takŜe ziemniaka.  

Czynnikami istotnymi w uzyskiwaniu wysokiego plonu i dobrej jego jakości w 
ekologicznej uprawie ziemniaka jest właściwy dobór odmian (o największej odporności 
genetycznej na występujące w okresie wegetacji stresy biotyczne i abiotyczne, o wysokim 
poziomie plonowania), stosowanie rozbudowanego zmianowania wraz z międzyplonami 
przeznaczonymi na przyoranie i stanowiącymi źródło składników pokarmowych dla roślin 
zbioru głównego, terminowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych dotyczące pielęgnacji 
(kontroli zachwaszczenia), ochrony roślin oraz optymalne zaopatrzenie roślin w wodę. 

Podstawą wysokich plonów w rolnictwie ekologicznym w tym takŜe ziemniaka jest 
odpowiednie odŜywianie roślin. W planowanym do realizacji projekcie podstawą nawoŜenia 
jest stosowanie obornika oraz przyorywanie biomasy uzyskanej z międzyplonów a takŜe takie 
sterowanie rozkładem substancji organicznej pozwalającej na dostarczenie roślinom 
potrzebnych makro- i mikroelementów. Dlatego teŜ od wielu juŜ lat prowadzony jest na 
obiekcie eksperymentalnym monitoring obiegu składników pokarmowych. Badania te były 
kontynuowane w sezonie 2013 roku. 

Z dotychczasowych badań wynika, Ŝe głównymi przeszkodami w uprawie ziemniaka w 
systemie ekologicznym są: niska skuteczność preparatów biologicznych przeciw stonce 
ziemniaczanej dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, bardzo duŜe 
ograniczenia w stosowaniu preparatów przeciw Ph. infestans (sprawcy choroby grzybowej 
zarazy ziemniaka) a takŜe występujący deficyt opadów atmosferycznych lub zły ich rozkład 
w okresie wegetacji. Tym zagadnieniom poświęcony jest  do realizacji projekt. 

WaŜnym elementem agrotechniki ziemniaka jest skuteczna ochrona roślin przed 
szkodnikami (stonka ziemniaczana) i chorobami (zaraza ziemniaka). W 2013 roku  
kontynuowano badania nad poprawą skuteczności zwalczania stonki ziemniaczanej (zbiór 
chrząszczy, stosowanie naturalnych preparatów i ocena ich skuteczności,) a takŜe 
zmniejszenia stosowanej ilości miedzi przeciw zarazie ziemniaka. 

Intencją uregulowań prawnych UE jest docelowe zaprzestanie stosowania preparatów 
miedziowych  jako środków ochrony roślin w uprawach ekologicznych. Dlatego teŜ jednym z 
elementów prowadzonych badań jest wprowadzenie do ochrony przeciwko zarazie ziemniaka 
miedzi koloidalnej lub innych zabiegów profilaktycznych (modyfikacja architektury łanu 
sprzyjającej przewietrzaniu i osuszaniu roślin ziemniaka) ograniczających rozwój tej choroby 
na plantacjach ekologicznych. Stosowanie z kolei takiej formy miedzi powinno ograniczyć 
ilość substancji aktywnej wprowadzanej do środowiska. 

Bardzo waŜnym elementem ekologicznej uprawy ziemniaka jest nasiennictwo, którego 
celem jest produkcja ekologicznych zdrowych sadzeniaków. Prowadzone na ekologicznym 
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polu doświadczalnym badania nad zasiedleniem mszycami roślin ziemniaka pozwalają na 
określenie stopnia przenoszenia chorób wirusowych ziemniaka oraz umoŜliwiają produkcję 
sadzeniaków w systemie ekologicznym. W 2013 roku prowadzono takŜe badania nad 
zasiedleniem plantacji ekologicznych ziemniaka przez poŜyteczne owady (biedronki, 
mszycarze). 

Zabiegiem agrotechnicznym, który moŜe być stosowany w systemie ekologicznym, ale 
obecnie jeszcze nie jest rozpowszechniony w praktyce, jest nawadnianie stabilizujące 
dostępność wody w glebie dla roślin w okresie ich wegetacji. Stosowanie nawadniania jako 
naturalnego czynnika plonotwórczego w rolnictwie ekologicznym rodzić moŜe równieŜ 
negatywne konsekwencje. Deszczowanie plantacji ziemniaka moŜe spowodować wzrost 
zagroŜenia ze strony zarazy ziemniaka – choroby, która jest najgroźniejszą dla tego gatunku. 
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie w uprawie ziemniaka nawadniania 
kroplującego eliminującego zwilŜenia części nadziemnej roślin, a więc ograniczenie rozwoju 
zarodników grzyba Phytophthora infestans. Zbyt intensywne nawadnianie pól uprawnych 
moŜe prowadzić takŜe do nadmiernego wypłukiwania składników pokarmowych ze strefy 
rizosfery do głębszych warstw gleby lub nawet do poziomu wód gruntowych, co moŜe być 
zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia bilansu składników pokarmowych w całym 
płodozmianie. Stosowanie nawadniania w sposób prawidłowy w systemie ekologicznym 
moŜe stać się stymulatorem poziomu plonowania roślin zbioru głównego, jak i produkcji 
biomasy międzyplonów będących źródłem składników pokarmowych dostarczanych glebie, a 
więc będzie miało miejsce utrzymanie wysokiej Ŝyzności gleby. 

Kompleksowe w ramach projektu badania nad ziemniakiem zakładają prowadzenie 
obserwacji z zakresu fizjologii rozwoju roślin, porównanie wielkości plonu badanych odmian 
i bardzo wielu elementów jakości bulw ziemniaka uzyskanego w systemie ekologicznym z 
produkcją w systemie integrowanym lub konwencjonalnym. WaŜnym elementem w ocenie 
plonu produktów ekologicznych jest ich wartość odŜywcza. Dlatego teŜ w ramach projektu 
określono jakość odŜywczą i anty-Ŝywieniową bulw ziemniaka poszczególnych odmian 
pochodzących z uprawy ekologicznej i integrowanej.  

Elementem badań w projekcie jest takŜe ocena przechowywalności bulw odmian 
ziemniaka oraz weryfikacja wybranych biologicznych metod ograniczających kiełkowanie i 
gnicie bulw podczas przechowywania. 

Reasumując, prowadzone w 2013 roku badania dają  odpowiedź, Ŝe produkcja ziemniaka 
w systemie ekologicznym jest moŜliwa a gospodarstwo rolne prowadzące produkcje roślinną 
moŜe uzyskać dodatni efekt ekonomiczny ze zmianowania z udziałem ziemniaka.  
 
1. Metodyka badań 

ZałoŜone badania były realizowane na dwóch obiektach ekologicznych róŜniących się 
warunkami glebowo-klimatycznymi, z których jeden jest zlokalizowany w Jadwisinie k. 
Warszawy a drugi w Osinach k. Puław. Badania podstawowe przeprowadzono na 
funkcjonującym od 9 lat ekologicznym polu doświadczalnym w IHAR-PIB Oddział w 
Jadwisinie, charakteryzującym się następującym 5-polowym płodozmianem: 

1. Ziemniak 
2. Owies + międzyplon z grochu pastewnego na przyoranie 
3. Mieszanka łubinu Ŝółtego z owsem 
4. śyto ozime z wsiewką seradeli na przyoranie 
5. Gryka + międzyplon z gorczycy białej na przyoranie 
Taki układ płodozmianu przeznaczony na występujące w Jadwisinie gleby lekkie daje 

zrównowaŜony stan w strukturze zasiewów oraz w bilansie obiegu składników pokarmowych, 
pod warunkiem stabilnego plonowania roślin zbioru głównego i co bardzo waŜne – 
międzyplonów. 
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Warto podkreślić, Ŝe od 2010 r. eksperymentalny obiekt ekologiczny w Jadwisinie 
posiada certyfikat uzyskany z Centrum Jakości AgroEko sp. z o.o. w Nieporęcie, co spełnia 
wymagania MRiRW, aby warsztaty badawcze rolnictwa ekologicznego podlegały 
certyfikacji.   

W roku 2013 projekt badawczy realizowano na obiekcie ekologicznym o całkowitej 
powierzchni 2 ha (5 pól płodozmianowych x ok. 0,4 ha). Obiekt jest zlokalizowany na glebie 
lekkiej, płowej, klasy V, kompleksu Ŝytniego dobrego o składzie granulometrycznym piasku 
gliniastego lekkiego (11% części spławialnych) zalegającego na piasku gliniastym mocnym 
(16% części spławialnych). 
Zmianowanie w roku badawczym: ziemniaki → owies + groch pastewny jako międzyplon 
→ mieszanka łubinu Ŝółtego z owsem (160+40 kg nasion na 1 ha) → Ŝyto ozime z wsiewką 
seradeli → gryka + gorczyca biała jako międzyplon. Łącznie płodozmian zawierał 5 
gatunków roślin zbieranych w plonie głównym oraz 3 gatunki stanowiące nawóz zielony na 
przyoranie. 
Struktura zasiewów w 2013 r.: 
− rośliny zboŜowe (Ŝyto, owies, gryka) – 60% 
− okopowe (ziemniaki) – 20% 
− mieszanka strączkowo-zboŜowa (łubin Ŝółty + owies) – 20%. 

Głównym źródłem składników pokarmowych dla uprawianych roślin był obornik 
stosowany w dawce 30 t/ha pod ziemniaki i 14 t/ha pod owies a takŜe międzyplony na 
przyoranie (seradela, groch pastewny, gorczyca) oraz słoma i resztki poŜniwne. 

Ekologiczny obiekt doświadczalny graniczy z trzech stron z otwartymi polami 
uprawnymi, od których jest oddzielony rzędem (pasem) niskich krzewów i bylin 
poprzedzielanych kopczykami kamieni oraz drogą śródpolną. Z czwartej strony pole 
ekologiczne sąsiaduje z drogą polną i szerokim szpalerem niskich drzew (mirabelki), za 
którym w odległości ok. 300 m znajduje się Zalew Zegrzyński, z którego czerpana jest woda 
słuŜąca do nawadniania roślin. 

PołoŜenie pola ekologicznego wraz ze zmianowaniem obrazuje rysunek 1. 
 

Zalew Zegrzyński – zbiornik wodny 
 
 

zadrzewienie (szpaler mirabelek) 

pole 
uprawne 

ziemniaki 
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z wsiewką 
seradeli 

gryka  
+  
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peluszka 

pole 
uprawne 

pole uprawne 
Rys. 1. Schemat usytuowania pola ekologicznego w IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie  

w 2013 r. 

 
Na 50% powierzchni kaŜdego z pól płodozmiennych prowadzono w krytycznych okresach 

suszy zabiegi nawadniania za pomocą linii kroplujących (ziemniaki) lub deszczowania 
(pozostałe gatunki uprawianych roślin). W roku badawczym przeprowadzono 7 zabiegów 
nawadniania kroplującego na ziemniakach – łącznie 91 mm oraz 1 zabieg deszczowania 
seradeli po zbiorze Ŝyta – 11,4 mm. 
Czynniki badawcze (kombinacje): 
Podblok I 

1. nawadnianie z podkiełkowywaniem sadzeniaków 
2. nawadnianie bez podkiełkowywania sadzeniaków 
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3. bez nawadniania z podkiełkowywaniem sadzeniaków 
4. bez nawadniania i bez podkiełkowywania sadzeniaków 

 
Zestaw badanych odmian w tym podbloku: Viviana (b. wczesna), Hubal, Michalina 
(wczesne), Ametyst, Bursztyn, Jurata, Stasia (śr. wczesne), Medea (późna). 
Podblok II 

1. nawadnianie z konwencjonalną strukturą łanu (rozstawa 75 x 35 cm) 
2. nawadnianie ze zmodyfikowaną strukturą łanu* 
3. bez nawadniania z konwencjonalną strukturą łanu 
4. bez nawadniania ze zmodyfikowaną strukturą łanu 

 
Zestaw odmian: Lord (b. wczesna), Gwiazda, Vineta (wczesne), Gawin, Finezja, Legenda, 
Tetyda (śr. wczesne), Gustaw (późna). 
 
*  - zmodyfikowana struktura łanu – rozstawa 75 cm, w rzędzie powtarzająca się gęstość: 25, 25, 49, 25, 25, 49 

……. cm 

 
Terminy zabiegów pielęgnacyjnych i ochrony roślin w ziemniakach 

24.04.2013  r. – sadzenie ziemniaków i ich obredlenie  
07.05.2013 r. – rozłoŜenie linii kroplujących i ich przykrycie poprzez obredlenie 
15.05.2013 r. i 22.05.2013 r. – obredlenie ziemniaków  
20, 22.05.2013 r.  oraz 3, 6.06.2013 r. – ręczne zbieranie chrząszczy stonki 

ziemniaczanej.  
W okresie 24-31.05.2013 r. odnotowano brak chrząszczy na roślinach ziemniaka (silne i 

częste opady oraz znaczne ochłodzenie) 
07 i 14.06.2013 r. – obredlanie 
17.06.2013 r. – zwalczanie stonki ziemniaczanej (Novodor 4 l/ha) 
20.06.2013 r. – ręczne motyczenie (odchwaszczanie)  
21.06.2013 r.  – obredlanie 
23.06.2013 r. – zwalczanie stonki ziemniaczanej (Novodor 4 l/ha) 
27.06.2013 r. – zwalczanie stonki ziemniaczanej (Novodor 4 l/ha) oraz zarazy ziemniaka 

(Miedzian 50 w dawce 3 kg/ha) 
08.07.2013 r. zwalczanie stonki ziemniaczanej (Novodor 4 l/ha) 

Nawadnianie ziemniaków:   

09.07.2013 –  9,0 mm 
19.07.2013 – 5,3 mm 
23.07.2013 – 12,4 mm 
26.07.2013 – 17,1 mm 
31.07.2013 – 17,7 mm 
02.08.2013 – 17,7 mm 
05.08.2013 – 11,8 mm (ogółem dla ziemniaka – 91mm) 
06.08.2013 – deszczowanie seradeli (międzyplon) – 11, 4 mm 
11.09.2013 r. – zbiór kombajnowy i pobranie prób 

W okresie wegetacji prowadzono pomiary temperatury i opadów wpływających na wzrost 
i rozwój roślin. Pomiarów dokonano w Stacji Meteorologicznej IHAR - PIB Oddział w 
Jadwisinie odległej o ok. 2 km od pola ekologicznego. Wyniki pomiarów przedstawiono na 
rysunku 2. 
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Rys. 2. Przebieg pogody w okresie wegetacji. Jadwisin 2013 r. 

 

Po zbiorach stan pola ekologicznego w Jadwisinie wygląda następująco: 
− na pola po zbiorze ziemniaków i gryki wywieziono obornik, który został przykryty 

głęboką orką zimową, 
− pole po mieszance strączkowo-zboŜowej (łubin + owies), po wykonanych uprawkach 

poŜniwnych zostało zaorane i obsiane Ŝytem ozimym, 
− międzyplony seradeli i grochu pastewnego (pola po Ŝycie i owsie) będą przyorane 

wiosną. 
Na ekologicznym polu doświadczalnym IUNG - PIB Puławy w Osinach prowadzono 

badania uzupełniające dotyczące doboru odmian ziemniaka w warunkach gleby cięŜszej i 
innych warunków klimatycznych w stosunku do Jadwisina. Pole to połoŜone na glebach 
bardziej zwięzłych, kompleksu Ŝytniego bardzo dobrego, charakteryzuje się następującym, 
dobranym do tego typu gleb płodozmianem: 

1. Ziemniak 
2. Jęczmień jary z wsiewką koniczyny czerwonej 
3. Koniczyna czerwona z trawami 
4. Koniczyna czerwona z trawami 
5. Pszenica ozima i jako międzyplon łubin wąskolistny (70 kg/ha) + gorczyca biała (20 

kg/ha) + gryka (50 kg/ha) 
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IV V VI VII VIII IX  

51,1 130,0 105,4 17,1 97,7 94,0 ∑ opadów 

6,3 15,7 17,2 18,7 18,2 10,3 średnia temp. miesiąca 

36 57 76 77 60 49 opady - norma 

15,1 73,0 29,4 -59,9 37,7 45,0 odchylenie od średniej wielolecia 

7,8 13,6 16,5 18,4 17,7 13,0 temperatura powietrza - norma 

-1,5 2,1 0,7 0,3 0,5 -2,7 odchylenie od średniej wielolecia 

2,68 2,95 2,04 0,29 1,73 2,86 współczynnik Sielianinowa 
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Na polu tym wysadzono 8 odmian ziemniaka o róŜnej wczesności: Flaming, Viviana  
(b. wczesne), Eugenia, Vineta (wczesne), Finezja, Romula (śr. wczesne), Gustaw, Medea 
(późne). W okresie wegetacji przeprowadzono zaplanowane pomiary i obserwacje  
a podczas zbioru pobrano próby bulw celem oceny wysokości plonu oraz jego jakości. 

Wyniki badań uzyskane na obiektach ekologicznych w Jadwisinie i Osinach zostały 
porównane w wielu zagadnieniach z wynikami badań uzyskanymi na plantacjach ziemniaka 
powadzonych w systemie integrowanym w Jadwisinie i Osinach. W ten sposób moŜliwe jest 
porównanie wyników badań obu systemów i ich bezwzględna ocena.  

 
1. Omówienie przebiegu badań: 

W 2013 roku w ramach projektu wykonano następujące zadania badawcze: 
1. Ocena morfologiczno- fizjologicznych parametrów rozwoju roślin ziemniaka  
2. Oddziaływanie zmianowania na dynamikę zachwaszczenia pól i zmiany składu 

gatunkowego chwastów 
3. Ocena zmian zasobności gleby w składniki pokarmowe we wszystkich członach 

zmianowania 
4. Monitorowanie rozwoju oraz doskonalenie metod zwalczania chorób grzybowych  

i bakteryjnych na ekologicznych plantacjach ziemniaka 
5. Monitorowanie występowania szkodników ziemniaka i owadów poŜytecznych oraz 

ograniczanie zagroŜenia szkodnikami poprzez doskonalenie metod ich zwalczania 
6. Analiza poziomu plonowania oraz składu chemicznego plonów gatunków zbioru 

głównego (uzupełniające do ziemniaka) oraz stosowanych międzyplonów. 
7. Ocena wielkości plonu bulw i jego jakości pozbiorowej w zaleŜności od badanych 

czynników  
8. Weryfikacja prowadzonych na glebach lekkich (Jadwisin) badań nad przydatnością 

odmian ziemniaka do uprawy ekologicznej, w innych warunkach klimatyczno-glebowych 
(Osiny) 

9. Porównanie wielkości plonu handlowego odmian ziemniaka uprawianych  
w systemie ekologicznym i IP.  

10. Ocena wartości odŜywczej i sensorycznej ziemniaka róŜnych odmian uprawianych  
w systemie ekologicznym 

11. Przechowywalność odmian ziemniaka oraz ekologiczne metody ograniczania 
kiełkowania bulw 

12. Ocena ekonomicznej efektywności uprawy róŜnych gatunków roślin rolniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem ziemniaka w systemie ekologicznym. 

 
Zad. 1.  Ocena morfologiczno- fizjologicznych parametrów rozwoju roślin ziemniaka 
 
a) Daty występowania faz fenologicznych u poszczególnych odmian w zaleŜności  

od kombinacji. 
W doświadczeniu badano 16 odmian ziemniaka z róŜnych grup wczesności tj. od bardzo 

wczesnych do późnych.  Zarówno wschody, jak i rozwój roślin były uzaleŜnione głównie od 
długości okresu wegetacji. Czynnikiem, który  róŜnicował  występowanie poszczególnych faz 
fenologicznych, a głównie wschodów roślin było przygotowanie sadzeniaków tj. ich 
pobudzanie. Spowodowało ono przyspieszenie  początku wschodów od 2 do 6 dni, pełni od 4 
do 8 dni  i końca wschodów od 2 do 9 dni w zaleŜności od odmiany. W późniejszym okresie 
rozwoju róŜnice te zacierały się. RóŜnica w początku wschodów miedzy odmianami 
najwcześniejszymi i najpóźniejszymi wynosiła 7 dni. Dane dotyczące dat występowania 
wschodów  w zaleŜności od przygotowania sadzeniaków podano w tabeli 1.1 
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Tabela 1.1 
Wschody roślin w zaleŜności od odmiany i  przygotowania sadzeniaków 

 

 
Odmiana 

Początek  (09) RóŜnica 
(dn) 

Pełnia (18) RóŜnica 
(dn) 

Koniec ( 22) RóŜnica 
(dn) Pobudz Kontrola Pobudz Kontrola Pobudz. Kontrola 

Viviana 18.05 22.05 4 22.05 26.05 4 29.05 4.06 5 
Michalina 18.05 22.05 4 23.05 28.05 5 29.05 4.06 6 
Hubal 20.05 26.05 6 26.05 1.06 6 31.05 5.06 5 
Bursztyn 18.05 22.05 4 23.05 29.05 6 30.05 5.06 5 
Ametyst 20.05 25.05 5 24.05 29.05 5 27.05 4.06 8 
Jurata 20.05 26.06 6 24.05 2.06 8 30.05 8.06 9 
Stasia 20.05 22.06 2 25.05 30.05 6 4.06 6.06 2 
Medea 25.05 29.05 4 31.05 5.06 5 6.06 8.06 2 
 

W roku sprawozdawczym odnotowano bardzo duŜe róŜnice odmianowe dotyczące braku 
roślin na poletkach. Najwięcej nie wschodów stwierdzono u odmian Legenda, Stasia i Medea, 
co miało swoje odzwierciedlenie w plonie końcowym bulw. W tabeli 1.2 przedstawiono braki 
roślin w zaleŜności od odmiany. 

 
Tabela 1.2 

Braki roślin spowodowane nie wschodami w zaleŜności od odmiany 
 

 
Odmiana 

Braki roślin na 
poletku (średnio z 

kombinacji) 

 
Odmiana 

Braki roślin         
(średnio z 
kombinacji) 

Lord 5,8 Viviana 2,8 

Gwiazda 2,5 Michalina 10,5 

Vineta 1,3 Hubal 3,8 

Gawin 1,3 Bursztyn 2,7 

Finezja 5,0 Ametyst 1,3 

Legenda 47,8 Jurata 4,0 

Tetyda 7,2 Stasia 49,0 

Gustaw 22,7 Medea 35,5 

 

b) RóŜnice w rozwoju roślin w zaleŜności od kombinacji i odmiany. 

W pełni rozwoju tj. dn. 8.07 dokonano pomiarów roślin odmian bardzo wczesnych i 
wczesnych, a dwa tygodnie później  u odmian średnio wczesnych i późnych. Badania 
prowadzono na  8 odmianach. Określano takie parametry jak : wysokość roślin, masę liści, 
masę łodyg, wielkość powierzchni asymilacyjnej i wskaźnik pokrycia gleby przez liście – 
LAI, stopień pochłaniania energii fotosyntetycznie czynnej PAR, oraz stopień odŜywienia 
roślin  mierzony wskaźnikiem SPAD.  Uwzględniono róŜnice dotyczące  gęstości sadzenia, 
pobudzania sadzeniaków i róŜnice odmianowe, jak równieŜ porównano dwa systemy 
produkcji tj. ekologiczny i konwencjonalny. Badania przeprowadzono na połowie odmian z 
obu kombinacji. Wyniki badań przedstawiono w tabelach 1.3-1.6. 
Zastosowanie róŜnej gęstości sadzenia zróŜnicowało istotnie liczbę łodyg w roślinie, 
wskaźnik pokrycia gleby przez listowie - LAI i stopień pochłaniania energii fotosyntetycznie 
czynnej - PAR. Bulwy wysadzane w zróŜnicowanej gęstości wytwarzały większą liczbę łodyg 
a rośliny z nich wyrosłe charakteryzowały się większym wskaźnikiem LAI i pochłaniały 
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więcej energii fotosyntetycznie czynnej. ZróŜnicowana gęstość sadzenia nie wpłynęła na 
wysokość roślin i wielkość masy nadziemnej. 
Sposób przygotowania sadzeniaków miał wpływ jedynie na stopień pochłaniania PAR. 
Rośliny pochodzące z sadzeniaków podkiełkowanych pochłaniały więcej  tego typu energii. 

 

Tabela 1.3   

Wartości wybranych parametrów  morfologiczno-fizjologicznych roślin  
w zaleŜności do zastosowanych zabiegów ( średnio dla odmian) 
 

Kombinacja/Badany 
parametr 

Wysokość 
roślin 

Liczba 
łodyg 

Masa 
nadziemna     

(g) 

 
LAI 

Stopień 
pochłaniania 

PAR 

 
SPAD 

Gęstość  a 36,8 6,1 275,7 0,72 58,8 - 
Gęstość b 36,9 5,4 268,0 0,61 52,2 - 
NIR - 1,3 - 0,08 3,1 - 
Sadzeniaki pobudzone 30,9 4,8 298,3 0,61 55,4 33,5 
Sadzeniaki 
niepobudzone 

34,4 4,6 245,5 0,61 50,7 32,9 

NIR - - - - 1,9 - 
a- gęstość mieszana b- gęstość stała  

Istotny wpływ na wielkość prawie wszystkich badanych cech miał natomiast system 
produkcji. Rośliny rosnące w systemie konwencjonalnym charakteryzowały się wyŜszą 
wysokością, większą masą nadziemną, większym wskaźnikiem LAI, większym stopniem 
pochłaniania energii fotosyntetycznie czynnej oraz lepszym odŜywieniem wyraŜający 
wyŜszym wskaźnikiem SPAD.  Istotnych róŜnic nie stwierdzono w przypadku liczby łodyg. 
W przypadku niektórych parametrów takich jak np. wielkość masy nadziemnej roślin, czy 
wskaźnik LAI róŜnice te były dwukrotne. 

Wykazane róŜnice w rozwoju roślin między dwoma systemami produkcji miały swoje 
odzwierciedlenie w wielkości plonu bulw. 
 

Tabela1.4 

Wartości wybranych parametrów morfologiczno- fizjologicznych roślin  
w zaleŜności od systemu produkcji 

 

System produkcji Wysokość 
roślin 

Liczba 
łodyg 

Masa 
nadziemna  

g) 

 
LAI 

Stopień 
pochłaniania 

PAR 

 
SPAD 

Ekologiczny 37,2 6,2 151,0 0,70 54,2 33,5 
Konwencjonalny 43,9 6,0 300,0 1,41 64,6 38,2 
NIR 3,8 -        125 0,60 5,5 2,3 

 

Wykazano istotność zróŜnicowania odmian pod względem wszystkich badanych cech.  
W kombinacji, gdzie stosowano zróŜnicowaną gęstość sadzenia odmianą wyróŜniającą się 
wielkością masy nadziemnej, wskaźnikiem LAI i stopniem pochłaniania PAR była odmiana 
Gawin. Znacznie niŜsze parametry osiągnęły odmiany Legenda i Gustaw ( tab. 1.5). 
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Tabela 1.5 

Wartości wybranych parametrów morfologiczno-fizjologicznych roślin 
w zaleŜności od odmiany- kombinacja ,,gęstości,, 

 

Odmiana/Badany 
parametr 

Wysokość  
roślin 

Liczba 
łodyg 

Masa 
nadziemna 

LAI PAR 

Lord 27,7 7,8 230,0 0,56 50,8 
Vineta 32,0 6,0 283,4 0,56 52,3 
Gawin 36,8 7,6 370,8 0,76 68,3 
Legenda 45,7 3,7 245,9 0.52 46,9 
Gustaw 42,2 3,7 229,9 0,50 52,1 
NIR 11,4 3,3 95,1 0,22 8,6 
 

W kombinacji, gdzie stosowano róŜnie przygotowane sadzeniaki odmianami 
wyróŜniającymi się pod względem parametrów morfologiczno- fizjologicznych były odmiany 
Stasia i Ametyst. NiŜsze wartości osiągnęły odmiany wczesne tj. Viviana i Michalina (tab. 
1.6). 

Tabela 1. 6 
Wartości wybranych parametrów morfologiczno-fizjologicznych roślin 

w zaleŜności od odmiany- kombinacja ,,pobudzanie,, 

Odmiana/ Badany 
parametr 

Wysokość 
roślin 

Liczba 
łodyg 

Masa 
nadziemna 

LAI PAR SPAD 

Viviana 24,8 4,8 232,5 0,50 48,4 32,8 
Michalina 35,5 3,9 245,0 0,52 50,5 31,7 
Ametyst 29,8 7,2 286,6 0,67 60,1 34,1 
Bursztyn 36,1 3,0 268,3 0,54 54,8 33,0 
Stasia 37,0 4,0 327,1 0,83 61,4 33,5 

NIR 5,2 1,3 75,2 0,19 4,9 1,1 

 

W obu systemach produkcji monitorowano stopień odŜywienia roślin w czasie okresu 
wegetacji. Na początku tego okresu stopień odŜywienia roślin w obu systemach był zbliŜony. 
W późniejszym czasie zanotowano znaczny spadek stopnia odŜywienia roślin w systemie 
ekologicznym w porównaniu do systemu konwencjonalnego (rys 1.1). 

 

 
Rys. 1.1. Zmiany stopnia odŜywienia roślin w czasie  w zaleŜności od systemu produkcji. 
 

Oceniano równieŜ zmiany wielkości powierzchni asymilacyjnej roślin  w czasie na 
podstawie stopnia pochłaniania energii fotosyntetycznie czynnej PAR.  Wielkość powierzchni 
asymilacyjnej roślin zmieniała się w obu systemach jednakowo, z tym Ŝe w systemie 
konwencjonalnym  osiągała ona znacznie wyŜsze wartości. ( rys 1.2). 
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Rys. 1. 2. Procent pochłaniania energii fotosyntetycznie czynnej (PAR) w czasie  

w zaleŜności od systemu produkcji. 
 

Podsumowanie 
W roku sprawozdawczym rośliny ziemniaka osiągały znacznie niŜsze wartości 

wskaźników morfologiczno- fizjologicznych niezaleŜnie od systemu produkcji niŜ w roku 
ubiegłym, co miało swoje odzwierciedlenie w plonie bulw. Odnotowano ponadto duŜe 
zróŜnicowanie wartości parametrów charakteryzujących rozwój roślin ziemniaka w 
zaleŜności od zastosowanych czynników badawczych w systemie ekologicznym. Największe 
róŜnice stwierdzono jednak między dwoma systemami produkcji tj. systemem ekologicznym i 
konwencjonalnym. ZróŜnicowanie to wpłynęło na duŜe róŜnice w wielkości plonu 
końcowego bulw i jego strukturze. 
 

Zad. 2. Oddziaływanie zmianowania na dynamikę zachwaszczenia pól i zmiany składu 
gatunkowego chwastów 

 
A. Zachwaszczenie upraw w zmianowaniu (Ŝyto, owies, gryka, łubin + owies) 
Metodyka badań 

Ocenę zachwaszczenia wykonano w dwóch terminach: po zwarciu rzędów oraz przed 
zbiorem przedplonów. Skład gatunkowy oraz ilość występujących chwastów oznaczono 
metodą ramkową na powierzchni 1m² w trzech powtórzeniach. Zachwaszczenie oznaczane 
było na obiektach nawadnianych i bez nawadniania.  
Omówienie wyników 

Ocena zachwaszczenia przedplonów przeprowadzona po zwarciu rzędów wykazała 
obecność 2 gatunków chwastów jednoliściennych i 7 gatunków dwuliściennych (tab.2.1). 
Największą liczbę chwastów na obiektach nawadnianych zanotowano w przypadku mieszanki 
łubin + owies (27,9szt./m²) i gryki (22,9), najniŜszą zaś Ŝyta (6,0szt./m²). Podobna zaleŜność 
wystąpiła na obiektach bez nawadniania (tab.2.1).  

Dominującymi chwastami na obiektach nawadnianych w uprawie Ŝyta była chwastnica 
jednostronna i fiołek polny; gryki: komosa biała i perz właściwy; owsa: perz właściwy i fiołek 
polny; mieszanki łubinu z owsem: komosa biała i chwastnica jednostronna. W przypadku 
obiektów bez nawadniania najliczniej występowały: chwastnica jednostronna i fiołek polny - 
Ŝyto; perz właściwy i komosa biała – gryka; chwastnica jednostronna, perz właściwy i 
komosa biała – owies; chwastnica jednostronna, komosa biała i przymiotno kanadyjskie – 
mieszanka łubin + owies. Przeprowadzona analiza zachwaszczenia przed zbiorem roślin 
uprawnych (przedplonów ziemniaków) wykazała zwiększenie liczby występujących 
chwastów (tab.2.2).  
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Tabela 2.1 

Zachwaszczenie po zwarciu rzędów – gatunki chwastów (szt./ m²)  

 
Gatunek 
chwastów 

Obiekty nawadniane Obiekty bez nawadniania 

śyto Gryka Owies 
Łubin + 
Owies 

śyto Gryka Owies 
Łubin + 
Owies 

Sztuki Sztuki Sztuki Sztuki Sztuki Sztuki Sztuki Sztuki 
Chwastnica 
jednostronna 

1,7 4,0 1,7 7,0 1,7 3,7 1,0 5,0 

Perz właściwy 1,0 11,7 2,0 3,3 1,0 10,7 1,0 2,7 
Jednoliścienne  2,7 15,7 3,7 10,3 2,7 14,0 2,0 7,7 
Fiołek polny 1,7 2,3 4,0 5,0 1,0 1,0 0,3 3,0 
Chaber bławatek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
Iglica pospolita 0,3 0,7 0,3 1,7 0,0 1,0 1,0 0,3 
Komosa biała 0,3 2,7 2,0 8,3 0,7 2,0 2,7 4,7 
Powój polny 0,0 0,7 0,3 1,3 0,0 0,3 0,0 1,3 
Przymiotno 
kanadyjskie 

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 5,3 

Wyka 
czteronasienna 

0,3 0,0 0,0 1,3 0,7 0,0 0,3 1,0 

Dwuliścienne 3,3 6,4 6,6 17,6 2,7 5,6 5,0 15,6 
Suma 6,0 22,1 10,3 27,9 5,4 19,6 7,0 23,3 

 
 

Tabela 2.2 

Zachwaszczenie (szt./m²) oraz świeŜa masa chwastów (g./m²) średnio dla obiektów  
przed zbiorem rośliny uprawnej 

 

Lp. Przedplon 

Obiekty nawadniane 
(szt./m2) 

 

ŚwieŜa 
masa 

chwastów 
(g/m2) 

Obiekty bez nawadniania 
(szt./m2) 

 

ŚwieŜa 
masa 

chwastów 
(g/m2) 

jedno-
liścienne 

dwu-
liścienne 

razem jedno-
liścienne 

dwu-
liścienne 

razem 

1. śyto 5,4 10,4 15,8 240,0 4,3 9,4 13,7 233,3 
2. Gryka 25,3 39,7 65,0 456,7 21,0 21,7 42,7 563,3 
3. Owies 10,0 14,0 24,0 223,3 5,0 13,0 18,0 306,7 

4. 
Łubin + 
Owies 

25,0 41,6 66,6 473,3 17,0 37,4 54,4 593,3 

 
Największy poziom zachwaszczenia na obiektach nawadnianych zanotowano w 

mieszance łubinu z owsem (66,6 szt./m²), najniŜszy w Ŝycie (15,8 szt./m²), zaś na obiektach 
bez nawadniania odpowiednio: (54,4 szt./m²) w przypadku mieszanki łubinu z owsem oraz 
Ŝyta (13,7 szt./m²).  

NajwyŜszą kompensację chwastów (obiekty nawadniane i nienawadniane) w latach 2008-
2010 zanotowano w łubinie, zaś najniŜszą w Ŝycie, co przedstawia wykres 2.1. Lata 2011-
2013 wykazały największe zachwaszczenie w mieszance łubinu z owsem. NajniŜsze 
zachwaszczenie w tym okresie zanotowano w Ŝycie. W uprawie roślin zboŜowych na polu 
ekologicznym w latach 2008-2013 wyŜszy poziom zachwaszczenia zanotowano w owsie niŜ 
uprawie Ŝyta. 
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B. Zachwaszczenie ziemniaków 
Metodyka badań 

Ocenę zachwaszczenia wykonano metodą ramkową na powierzchni 1m2 w dwóch 
terminach: po zwarciu rzędów oraz przed zbiorem ziemniaków. Obserwacje przeprowadzono 
na obiektach nawadnianych i bez nawadniania, na których zastosowana była kombinacja 
z róŜną gęstością sadzenia: A – standardowa (33,33,33cm… x 75cm), B – zmodyfikowana 
25,25,49,25,25,49cm… x 75cm). Analizę zachwaszczenia wykonano na 4 odmianach 
ziemniaków róŜnych grup wczesności: Lord, Vineta, Legenda, Gustaw. Oznaczano skład 
gatunkowy i ilość występujących chwastów. 
Omówienie wyników 

Przeprowadzona ocena zachwaszczenia ziemniaków w pierwszym terminie po zwarciu 
rzędów wykazała obecność 2 gatunków chwastów jednoliściennych (perz właściwy, 
chwastnica jednostronna), oraz 5 dwuliściennych (iglica pospolita, fiołek polny, komosa 
biała, niezapominajka, rdest powojowy) (tab.2.3, 2.4). Dominującym gatunkiem 
jednoliściennym w tym terminie oceny okazała się chwastnica jednostronna, natomiast 
dwuliściennym iglica pospolita. WyŜszy poziom zachwaszczenia zanotowano w przypadku 
wprowadzenia zmodyfikowanej gęstości sadzenia.  

Największą kompensację chwastów na obiektach nawadnianych (przy standardowej 
gęstości sadzenia) zanotowano u średnio wczesnej odmiany Legenda (11,0 szt./m²), najniŜszą 
zaś u odmiany Lord (6,0 szt./m²) (tab.2.3). W przypadku obiektów nawadnianych i 
zmodyfikowanej gęstości sadzenia sytuacja była podobna. 

Zachwaszczenie na obiektach bez nawadniania (ze standardową gęstością sadzenia) 
kształtowało się w zaleŜności od badanych odmian na poziomie 9,9-11,7 szt./m² (tab.2.4). Na 
obiektach ze zmodyfikowaną gęstością sadzenia zagęszczenie chwastów moŜna u 
poszczególnych odmian uszeregować następująco: Gustaw < Lord < Legenda < Vineta.  
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Tabela 2.3 
Zachwaszczenie – gatunki chwastów (szt./m²) po zwarciu rzędów obiekty nawadniane 

 

 

Odmiany 
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Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. masa 

Lord 

Standardowa 
gęstość sadzenia 

2,3 1,0 3,3 0,7 0,3 0,0 1,7 0,0 2,7 6,0 15,4 

Vineta 2,0 1,3 3,3 1,0 0,3 0,0 1,7 0,0 3,0 6,3 7,7 

Legenda 2,7 3,0 5,7 2,3 0,3 0,0 3,7 0,0 6,3 11,0 99,3 

Gustaw 2,3 1,7 4,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,7 4,1 8,0 14,9 

Lord 

Zmodyfikowana 
gęstość sadzenia 

1,7 5,0 6,7 1,0 0,7 2,3 0,0 0,3 4,3 11,0 1,6 

Vineta 3,7 3,7 7,4 2,0 0,3 2,3 0,0 0,0 4,6 12,0 6,0 

Legenda 3,0 5,7 8,7 2,7 0,3 4,0 0,0 1,0 8,0 16,7 35,8 

Gustaw 3,3 4,3 7,6 2,7 0,0 3,7 0,0 0,0 6,4 14,0 35,3 

 

 

Tabela 2.4 
Zachwaszczenie – gatunki chwastów (szt./m²) po zwarciu rzędów obiekty bez nawadniania 
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Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. masa 

Lord 

Standardowa 
gęstość sadzenia 

3,7 3,0 6,7 1,3 0,0 3,0 0,0 0,3 4,6 11,3 8,5 

Vineta 2,7 2,7 5,4 2,0 0,0 2,3 0,0 0,3 4,6 10,0 26,2 

Legenda 3,3 3,0 6,3 1,7 0,0 3,7 0,0 0,0 5,4 11,7 131,8 

Gustaw 2,7 2,3 5,0 2,3 0,0 1,3 0,0 1,3 4,9 9,9 45,5 

Lord 

Zmodyfikowana 
gęstość sadzenia 

3,7 3,3 7,0 2,3 0,0 0,0 2,3 0,7 5,3 12,3 8,9 

Vineta 3,3 3,7 7,0 3,0 1,3 0,0 3,7 0,7 8,7 15,7 30,9 

Legenda 4,0 3,7 7,7 0,7 0,0 0,0 4,7 1,3 6,7 14,4 169,2 

Gustaw 3,3 3,0 6,3 3,0 0,0 0,0 1,7 0,3 5,0 11,3 86,9 

 
Ocena zachwaszczenia w drugim terminie (przed zbiorem ziemniaka) wykazała 

zwiększenie liczby, jak równieŜ masy występujących chwastów (tab.2.5, 2.6). Spośród 
gatunków jednoliściennych (podobnie jak w pierwszym terminie oceny) najliczniej 
występowała chwastnica jednostronna, natomiast dominującym chwastem dwuliściennym 
była iglica pospolita.  
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Tabela 2.5 

Zachwaszczenie – gatunki chwastów (szt./m²) przed zbiorem obiekty nawadniane 
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Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. masa 

Lord 
Standardowa 

gęstość 
sadzenia 

4,3 1,7 6,0 4,0 2,3 3,0 0,0 0,3 0,0 9,6 15,6 266,7 
Vineta 6,0 6,7 12,7 6,3 2,0 6,0 0,3 1,0 0,0 15,6 28,3 401,7 
Legenda 3,0 6,7 9,7 4,7 4,7 3,0 1,0 0,0 0,0 13,4 23,1 625,0 
Gustaw 3,3 7,7 11,0 1,3 1,7 1,7 0,7 1,0 0,0 6,4 17,4 353,3 
Lord 

Zmodyfikowa
na gęstość 
sadzenia 

5,7 5,0 10,7 11,3 1,0 5,3 0,0 0,3 0,0 17,6 28,3 340,0 
Vineta 9,3 9,7 19,0 9,7 2,3 5,7 0,0 1,3 0,3 19,3 38,3 461,7 
Legenda 4,7 15,3 20,0 7,7 5,7 4,0 0,3 0,3 0,0 18,0 38,0 510,0 
Gustaw 4,7 12,0 16,7 5,7 5,3 3,0 2,0 0,0 0,7 16,7 33,4 538,3 

 

 

Tabela 2.6 
Zachwaszczenie – gatunki chwastów (szt./m²) przed zbiorem obiekty bez nawadniania 
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Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. masa 
Lord 

Standardowa 
gęstość 
sadzenia 

4,7 4,0 8,7 2,0 1,0 3,7 0,0 1,3 8,0 16,7 141,7 
Vineta 3,3 3,3 6,6 3,0 1,3 3,0 0,0 1,0 8,3 14,9 126,7 
Legenda 4,3 3,7 8,0 3,7 1,3 4,3 0,7 0,3 10,3 18,3 223,3 
Gustaw 3,3 4,3 7,6 3,7 1,3 2,7 0,3 1,7 9,7 17,3 211,7 
Lord 

Zmodyfikowana 
gęstość 
sadzenia 

5,0 3,7 8,7 2,3 0,7 3,3 0,3 1,0 7,6 16,3 173,3 
Vineta 3,7 4,3 8,0 3,7 2,7 4,3 0,0 1,3 11,9 19,9 180,0 
Legenda 4,0 3,7 7,7 2,7 1,0 4,3 0,3 1,3 9,6 17,3 263,3 
Gustaw 3,3 4,0 7,3 3,3 0,3 2,3 0,3 0,7 6,9 14,2 170,0 

 
Zastosowanie zmodyfikowanej gęstości sadzenia zwiększyło liczbę występujących 

chwastów u poszczególnych odmian (tab.2.5, 2.6). Na obiektach bez nawadniania ich liczba 
kształtowała się na poziomie 14,2-19,9 szt./m², natomiast nawadnianych 28,3-38,3 szt./m². 

Standardowa gęstość sadzenia redukowała zachwaszczenie na plantacji ziemniaka.  
Na obiektach bez nawadniania zagęszczenie chwastów moŜna uszeregować następująco: 
Vineta < Lord < Gustaw < Legenda, natomiast nawadnianych: Lord < Gustaw < Legenda < 
Vineta. 

Poziom zachwaszczenia wtórnego ziemniaka na przestrzeni lat był uzaleŜniony od 
warunków panujących w okresie wegetacji. Największą bioróŜnorodność składu 
gatunkowego chwastów w zaleŜności od badanych obiektów doświadczenia (wykres 2.2) 
zanotowano w latach 2009-2010 zaś niŜszą w okresie 2011-213. Najliczniej występującym 
chwastem jednoliściennym była chwastnica jednostronna natomiast dwuliściennym fiołek 
polny. 
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Podsumowanie 
1. Przeprowadzona przed zbiorem ocena zachwaszczenia w przedplonach wykazała 

zwiększenie liczby występujących chwastów. Największy poziom zachwaszczenia na 
obiektach nawadnianych zanotowano w mieszaninie łubinu z owsem i gryce, najniŜszy  
w Ŝycie. Na obiektach bez nawadniania sytuacja była podobna   

2. Wprowadzenie zmodyfikowanej gęstości sadzenia zwiększyło liczbę chwastów na 
ekologicznej plantacji ziemniaka.  

3. Analiza stanu zachwaszczenia ziemniaka w latach 2009-2013 w warunkach Jadwisina 
wykazała dominację chwastnicy jednostronnej spośród gatunków jednoliściennych oraz 
fiołka polnego – gatunków dwuliściennych. 

 

Zad. 3. Ocena zmian zasobności gleby w składniki pokarmowe we wszystkich członach 
zmianowania. 

Analiza odczynu gleby oraz zawartości makroelementów, mikroelementów i węgla 
organicznego wykonana została na podstawie próbek glebowych pobranych z kaŜdego pola 
zmianowania, z podziałem na obiekty (nawadniany i nienawadniany), przy pomocy laski 
Egnera do głębokości 25 cm jesienią 2013 roku. Na podstawie tej analizy wykazano, Ŝe 
odczyn gleby (pH w KCl) na wszystkich polach zmianowania był lekko kwaśny (od 5,6 do 
6,4) i generalnie uległ poprawie w porównaniu do poprzedniego roku. RóŜnice w odczynie 
gleby pomiędzy obiektami nawadnianymi i nienawadnianymi stanowiły od 0,1 jednostki 
(pole po uprawie ziemniaków i mieszanki strączkowo-zboŜowej) do 0,5 jednostki (pole po 
uprawie owsa). Na polach po uprawie ziemniaków, Ŝyta i mieszanki strączkowo-zboŜowej 
zanotowano wyŜszy odczyn na obiekcie nawadnianym, a na polach po uprawie owsa i gryki 
na obiekcie nienawadnianym. Zawartość fosforu przyswajalnego w warstwie ornej gleby była 
generalnie wysoka (około 190 mg.kg-1 gleby) oraz bardzo wysoka (powyŜej 200 mg.kg-1 
gleby), i na polu po uprawie ziemniaków, Ŝyta, owsa i mieszanki strączkowo-zboŜowej 
większa na obiekcie nawadnianym niŜ nienawadnianym. Z kolei zawartość potasu 
utrzymywała się na poziomie niskim, z wyjątkiem pola po uprawie owsa na obiekcie 
nawadnianym i gryki na obiekcie nienawadnianym, gdzie stwierdzono zawartość potasu na 
poziomie średnim. Zawartość magnezu w glebie we wszystkich członach zmianowania była 
na poziomie wysokim lub bardzo wysokim i wyŜsza na obiektach nienawadnianych niŜ 
nawadnianych, z wyjątkiem pola po uprawie ziemniaków. Analiza w odniesieniu do 
zawartości przyswajalnych form mikroelementów w glebie wykazała, Ŝe na poszczególnych 
polach zmianowania poziom miedzi był wysoki, manganu i cynku średni, natomiast boru i 
Ŝelaza niski. RóŜnice w zawartości mikroelementów pomiędzy obiektami, nawadnianym i 

0

20

40

60

80

100

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Obiekty bez

nawadniania

Obiekty nawadniane

Li
cz

b
a

 c
h

w
a

st
ó

w
 (

sz
t.

/m
2
)
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nienawadnianym były niezaleŜne w odniesieniu do poszczególnych pól zmianowania. 
Zawartość węgla organicznego w glebie była niska i większa na obiektach nienawadnianych 
niŜ nawadnianych, z wyjątkiem pola po uprawie ziemniaków (tab. 3.1). 
Podsumowanie 
1. Analiza gleby wykazała, Ŝe odczyn stwierdzony w bieŜącym roku (pH w KCl od 5,6 do 

6,4) dla warunków gleby lekkiej naleŜy uznać za właściwy. 
2. Zawartości analizowanych makroelementów, fosforu i magnezu, zgodnie z kryteriami 

oceny gleby, utrzymują się na poziomie wysokim do bardzo wysokiego, natomiast niska 
jest zawartość potasu. 

3. W odniesieniu do kryteriów oceny zawartości mikroelementów w glebie wykazano, Ŝe 
poziom miedzi jest wysoki, manganu i cynku średni, a zawartość Ŝelaza i boru jest niska.  

4. Na podstawie systematycznej analizy gleby wykazuje się, Ŝe zawartość węgla 
organicznego w glebie jest ustabilizowana, ale niska na przestrzeni badanych lat.  

5. Stwierdza się zróŜnicowanie zawartości makro- oraz mikroelementów w glebie pomiędzy 
analizowanymi obiektami, nawadnianym i nienawadnianym.  

Tabela 3.1 
Analiza zawartości makro- i mikroelementów w glebie w zaleŜności od uprawianych 

gatunków roślin i badanych obiektów. IHAR-PIB Jadwisin, 2013 rok. 
 

Roślina  
i obiekt 

pH 
w 
KCl 

Zawartość składnika w mg/1000g gleby 
Zawartość 

% 
P2O5 K2O Mg Mn Cu Zn B Fe C org. 

Ziemniaki 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
5,8 
5,7 

 
214 
189 

 
80 
80 

 
97 
86 

 
109 
99 

 
5,4 
5,3 

 
4,6 
4,3 

 
0,42 
0,39 

 
600 
520 

 
0,50 
0,43 

śyto 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
5,8 
5,6 

 
260 
195 

 
80 
85 

 
60 
87 

 
104 
119 

 
5,2 
6,6 

 
4,6 
6,3 

 
0,39 
0,42 

 
710 
650 

 
0,50 
0,55 

Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
5,5 
6,0 

 
212 
209 

 
105 
80 

 
74 
90 

 
96 
112 

 
6,7 
7,2 

 
4,2 
5,6 

 
0,40 
0,32 

 
530 
620 

 
0,46 
0,56 

Łubin+Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
6,1 
6,0 

 
221 
193 

 
63 
90 

 
50 
67 

 
118 
103 

 
5,8 
6,5 

 
5,1 
5,1 

 
0,33 
0,37 

 
630 
460 

 
0,50 
0,51 

Gryka 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
6,0 
6,4 

 
260 
290 

 
100 
105 

 
58 
94 

 
106 
155 

 
5,2 
6,2 

 
4,5 
7,1 

 
0,31 
0,40 

 
610 
750 

 
0,49 
0,58 

 
Zad. 4. Monitorowanie rozwoju oraz doskonalenie metod zwalczania chorób grzybowych  

i bakteryjnych na ekologicznych plantacjach ziemniaka 
 
A. Monitoring występowania zarazy ziemniaka na roślinach odmian róŜnej wczesności 

w ekologicznym i konwencjonalnym systemie uprawy ziemniaków. 
Występowanie zarazy ziemniaka jest ściśle związane z układem warunków termiczno-

wilgotnościowych. ZakaŜeniu roślin i pojawieniu się objawów zarazy sprzyja wysoka 
wilgotność powietrza, przekraczająca 90% oraz umiarkowana temperatura, rzędu 12-15oC.  
W specyficznych warunkach pogodowych 2013 roku tj. bardzo wilgotnego początkowego 
okresu wegetacji, w którym suma opadów w maju i czerwcu przekroczyła normę o 102,4 mm, 
oraz wysokiej temperatury i suszy panującej w lipcu, w którym odnotowano opady niŜsze o 
około 60 mm od średniej z wielolecia, nie stwierdzono objawów zarazy ziemniaka na polu 
ekologicznym.  
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Zaobserwowano i monitorowano występowanie innej grzybowej choroby roślin 
ziemniaka - alternariozy, wywoływanej przez grzyby z rodzaju Alternaria spp. Jej rozwój 
oceniano wg 9-stopniowej skali poraŜenia roślin, na 9 odmianach ziemniaka o róŜnej 
wczesności w ekologicznym i konwencjonalnym systemie uprawy. 

PodwyŜszona temperatura powietrza występująca od drugiej dekady czerwca i na 
początku lipca oraz umiarkowane opady sprzyjały pojawieniu się charakterystycznych 
objawów alternariozy na roślinach ziemniaka. Pierwsze objawy choroby w systemie 
ekologicznym stwierdzono 17 czerwca na roślinach odmiany bardzo wczesnej Viviana, 55 dni 
od sadzenia ziemniaków. Pierwsze objawy poraŜenia alternariozą w systemie 
konwencjonalnym wystąpiły w tym samym terminie, 54 dni od sadzenia ziemniaków, na 
roślinach średnio wczesnej odmiany Stasia. Objawy choroby na roślinach pozostałych odmian 
zaobserwowano później, w połowie trzeciej dekady czerwca i na początku lipca. W obu 
systemach uprawy ziemniaków, najpóźniej poraŜone przez Alternaria spp. były rośliny 
odmiany średnio wczesnej Gawin, 69 dni od sadzenia w systemie ekologicznym i 75 dni od 
sadzenia w uprawie konwencjonalnej (tab. 4.1, 4.2). 

W czasie największego nasilenia alternariozy (30 lipca), poraŜenie roślin uprawianych w 
systemie konwencjonalnym było niŜsze niŜ roślin uprawianych w systemie ekologicznym, co 
jest wynikiem lepszego odŜywienia mineralnego roślin. 

Wykazano istotnie niŜszy stopień poraŜenia roślin wyrosłych z sadzeniaków 
niepobudzanych, uprawianych w systemie konwencjonalnym. Nie stwierdzono istotnych 
róŜnic w stopniu poraŜenia chorobą roślin pobudzanych i niepobudzanych uprawianych w 
systemie ekologicznym, jednakŜe zaobserwowano tendencję silniejszego poraŜenia roślin 
wyrosłych z sadzeniaków pobudzanych. Uzyskany wynik jest potwierdzeniem tezy, iŜ rośliny 
starsze fizjologicznie, są bardziej naraŜone na występowanie alternariozy. Nie wykazano 
istotnego wpływu pobudzania sadzeniaków, ani systemu uprawy, na stopień poraŜenia 
alternariozą określony w ostatnim moŜliwym terminie przed zasychaniem roślin (tab. 4.1). 

Gęstość sadzenia ziemniaków w rzędzie w systemie ekologicznym nie miała istotnego 
wpływu na stopień poraŜenia roślin przez Alternaria spp.. Niemniej zarysowała się tendencja 
niŜszego poraŜenia chorobą roślin sadzonych według zmodyfikowanego rozmieszczenia 
roślin w rzędzie (25x25x49x75cm). Podobne zaleŜności wystąpiły w ostatnim moŜliwym 
terminie obserwacji roślin (tab. 4.2).  

Spośród badanych odmian, zarówno w systemie uprawy ekologicznej jak i 
konwencjonalnej, najbardziej podatne na alternariozę były odmiany Viviana i Legenda. Na 
roślinach odmian wczesnych, choroba występowała w mniejszym nasileniu z racji 
wcześniejszego zakończenia wegetacji, natomiast na roślinach odmian późniejszych, 
zasychających później szerzyła się dalej. Dlatego teŜ w ostatnim moŜliwym dla kaŜdej z 
odmian terminie obserwacji poraŜenie roślin późniejszych było większe (tab.4.1, 4.2). 

Zastosowanie nawadniania kropelkowego w uprawie ekologicznej nie miało istotnego 
wpływu na poraŜenie roślin przez Alternaria spp. (tab. 4.3). 
Podsumowanie 

WyŜsza od średnich z wielolecia temperatura powietrza i krótkotrwałe, niewielkie opady 
w lipcu sprzyjały rozwojowi grzybów z rodzaju Alternaria. PoraŜenie roślin uprawianych w 
systemie ekologicznym, z racji niŜszego stanu odŜywienia roślin, było wyŜsze niŜ roślin 
uprawianych w systemie konwencjonalnym. Zabieg pobudzania sadzeniaków, gęstość 
sadzenia ziemniaków w rzędzie i nawadnianie, nie miały istotnego wpływu na stopień 
poraŜenia roślin przez Alternaria spp.. Obserwowano tendencję niŜszego poraŜenia chorobą 
roślin wyrosłych z sadzeniaków niepobudzanych, oraz roślin sadzonych według 
zmodyfikowanego rozmieszczenia roślin w rzędzie (25x25x49x75cm). Nasilenie choroby pod 
koniec lipca, było najwyŜsze u odmian Viviana i Legenda, zarówno w systemie uprawy 
ekologicznej jak i konwencjonalnej. 
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Tabela 4.1 

PoraŜenie roślin ziemniaka zarazą i alternariozą w zaleŜności od pobudzenia sadzeniaków, w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej. Jadwisin 2013 r. 
 

Kombinacja Odmiana Wczesność 
Odporność 
na zarazę 

Zaraza 
ziemniaka* 

Alternarioza 
Pierwsze objawy alternariozy PoraŜenie alternariozą* Liczba dni od 

sadzenia do ostatniej 
obserwacji data 

liczba dni od 
sadzenia 

30.07 przed zasychaniem 

Ekologia – 
Sadzeniaki 
pobudzane  

Viviana b. wczesna  2 9 17.06 55 3 3 98 
Michalina wczesna 3 9 24.06 62 4,5 3 112 
Stasia śr. wczesna 4 9 24.06 62 3,5 3,5 112 

Bursztyn śr. wczesna 5 9 24.06 62 4 2 112 
Ametyst śr. wczesna 6 9 01.07 69 5 4 98 

Średnia 9 x 62 4,0 3,1 106, 4 
Ekologia – 
Sadzeniaki  

niepobudzane 

Viviana b. wczesna 2 9 17.06 55 2,5 2,5 98 
Michalina wczesna 3 9 24.06 62 4,5 3,5 112 
Stasia śr. wczesna 4 9 24.06 62 4,5 4,5 112 

Bursztyn śr. wczesna 5 9 24.06 62 5 3 122 
Ametyst śr. wczesna 6 9 01.07 69 6,5 6 112 

Średnia 9 x 62 4,6 3,9 111,2 
Konwencjonalna 
– Sadzeniaki  
niepobudzane 

Viviana b. wczesna 2 9 08.07 75 5,5 4,5 97 
Michalina wczesna 3 9 08.07 75 7 4 97 
Stasia śr. wczesna 4 9 17.06 54 7 3,5 132 

Bursztyn śr. wczesna 5 9 01.07 68 7 3,5 132 
Ametyst śr. wczesna 6 9 01.07 68 7 5 132 

Średnia 9 x 68 6,7 4,1 118 
NIRP=0,05 dla system uprawy   x x n.i 1,0 n.i. n.i. 

* 9 – brak objawów poraŜenia, 1 – całkowite zniszczenie roślin ziemniaka 
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Tabela 4.2 
PoraŜenie roślin ziemniaka zarazą i alternariozą w zaleŜności od gęstości sadzenia, w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej. Jadwisin 2013 r. 

Kombinacja Odmiana Wczesność 
Odporność 
na zarazę 

Zaraza 
ziemniaka* 

Alternarioza 
Pierwsze objawy alternariozy PoraŜenie alternariozą* Liczba dni od 

sadzenia do ostatniej 
obserwacji data 

liczba dni od 
sadzenia 

30.07 przed zasychaniem 

Ekologia - Gęstość 
sadzenia 25x25x49x75cm 

Lord wczesna 3 9 01.07 69 6 5,5 98 
Gawin śr. wczesna 3 9 01.07 69 7 7 98 
Legenda śr. wczesna 5 9 24.06 62 5,5 4,5 112 
Gustaw śr. późna 5 9 24.06 62 6 4 112 
Średnia 9 x 66 6,1 5,3 105 

Ekologia - Gęstość 
sadzenia 33x75cm 

Lord wczesna 3 9 01.07 69 5,5 5,5 98 
Gawin śr. wczesna 3 9 01.07 69 7 7 98 
Legenda śr. wczesna 5 9 24.06 62 4,5 3,5 112 
Gustaw śr. późna 5 9 24.06 62 4 4 112 
Średnia 9 x 66 5,3 5,0 105 

Konwencjonalna - 
33x75cm 

Lord wczesna 3 9 01.07 68 6,5 4,5 132 
Gawin śr. wczesna 3 9 08.07 75 7 4 132 
Legenda śr. wczesna 5 9 01.07 68 5 3,5 132 
Gustaw śr. późna 5 9 01.07 68 7 3,5 132 
Średnia 9 x 70 6,4 3,9 132 

NIRP=0,05 dla system uprawy x x n.i n.i n.i 10,1 
 

Tabela 4.3 
PoraŜenie roślin ziemniaka alternariozą na polu ekologicznym. Jadwisin 2013 r. 

System uprawy ekologicznej 
PoraŜenie roślin alternariozą* 

Nawadniane Nienawadniane 
Gęstość sadzenia 25x25x49x75cm 5,3 6,1 

Gęstość sadzenia 33x75cm 5 5,2 
Wartość średnia 5,1 5,7 

NIRP=0,05 n.i. 
Sadzeniaki pobudzane 4,2 4 

Sadzeniaki niepobudzane 4,7 4,6 
Wartość średnia 4,4 4,3 

NIRP=0,05 n.i. 
* 9 – brak objawów poraŜenia, 1 – całkowite zniszczenie roślin ziemniaka 
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B. Doskonalenie metod ochrony roślin ziemniaka przed zarazą ziemniaka, bakteriozą 
pierścieniową i innymi chorobami pochodzenia grzybowego i bakteryjnego  
z uŜyciem koloidalnej miedzi lub innych preparatów pochodzenia biologicznego 

Zaraza ziemniaka 
Głównym celem przeprowadzonych badań na obiekcie mikropoletkowym w IHAR - PIB 

w Jadwisinie (obiekt poza certyfikowanym polem ekologicznym) było porównanie i 
określenie skuteczności zwalczania zarazy ziemniaka przy pomocy róŜnych preparatów 
biologicznych. 

Doświadczenie zostało załoŜone na 10 mikropoletkach kaŜde o powierzchni 5,8 m2. W 
doświadczeniu uczestniczyły 2 odmiany o róŜnej odporności na Ph. infestans: Ametyst (6), 
Gawin (3). Jedną odmianą obsadzono 5 mikropoletek. 

Zastosowano 4 kombinacje ochronne przeciwko zarazie ziemniaka i 1 kontrolę 
negatywną (tab.4.4). Do ochrony przeciwko zarazie ziemniaka wykorzystano następujące 
preparaty w formie oprysków, wykonanych opryskiwaczem ręcznym ciśnieniowym: 
− preparaty z wyciągiem z czosnku i piołunu, 
− nanokoloid miedzi,  
− Miedzian 50. 

 
Tabela 4.4 

Tempo szerzenia zarazy ziemniaka na obiekcie mikropoletkowym. Jadwisin 2013 

Odmiana 
Odporność 
na zarazę 

Kombinacja  
Liczba 

zabiegów 

Gawin 3 

A Kontrola 0 

B Nanokolid miedzi 6 

C Zestaw preparatów firmy Himal* 7 

D Miedzian 50 5 

E Mydło z piołunem 2% + bioczos 2%  + denaturat % 6 

Ametyst 6 

A Kontrola 0 

B Nanokolid miedzi 6 

C Zestaw preparatów firmy Himal* 7 

D Miedzian 50 5 

E Mydło z piołunem 5% + bioczos 5%  + denaturat % 6 

* - Stosowane preparaty w kolejności:  
1- Zielony Busz 5%,  
2- Mydło z piołunem 4% + Denaturat 2% + Bioczos Płynny 2%, 
3- Mydło z piołunem 4% + Opoka2 1%,  
4- Zielony Busz 5%,  
5- Mydło z piołunem 4% + Denaturat 2% + Bioczos Płynny 2%, 
6- Zielony Busz 5%,  
7- Mydło z piołunem 4% + Denaturat 2% + Bioczos Płynny 2% 
 

W okresie wegetacji zastosowano róŜną liczbę zabiegów ochronnych, jednakową dla 
kaŜdej odmiany, od 0 dla kontroli, do 7 w kombinacji C (tab.4.4). Ochronę rozpoczęto 13 
czerwca zabiegiem profilaktycznym, przed wystąpieniem objawów zarazy. Kolejne zabiegi 
wykonywano w odstępach dziesięciodniowych. Liczba zabiegów zaleŜała od zastosowanego 
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preparatu w kombinacji. Przeprowadzano cotygodniowe obserwacje występowania objawów 
zarazy ziemniaka, rozpoczęte 43 dni od sadzenia.  

Nie oceniono skuteczności zastosowanych preparatów przeciwko zarazie ziemniaka, ani 
reakcji badanych odmian, z powodu braku wystąpienia objawów choroby w naturalnych 
warunkach polowych. Warunki termiczno-wilgotnościowe sezonu wegetacyjnego 2013 roku 
nie sprzyjały zakaŜeniu roślin zarazą ziemniaka. Lipiec był miesiącem bardzo suchym i 
upalnym, wartość współczynnika Sielianinowa(K) wynosiła 0,29, a do rozwoju zarazy 
ziemniaka niezbędna jest wilgotność powietrza powyŜej 90% i umiarkowana temperatura 
powietrza.  

Po zbiorze oceniono plon dla kaŜdej odmiany i kombinacji oraz występowanie chorób 
grzybowych: zarazy, ospowatości i parcha zwykłego na bulwach ziemniaka. 

Odmiana miała istotny wpływ na wielkość zebranego plonu, udział parcha zwykłego oraz 
bulw zgniłych. Odmiana Ametyst charakteryzowała się wyŜszym plonem, niŜszym udziałem 
parcha srebrzystego i wyŜszym udziałem bulw zgniłych w porównaniu do odmiany Gawin. W 
ocenianym polnie obydwu odmian nie odnotowano zarazy ziemniaka na bulwach oraz 
ospowatości. 

Zastosowana ochrona przeciwko zarazie ziemniaka nie miała istotnego wpływu na 
wysokość plonu i pozostałe oceniane parametry jakości bulw (tab. 4.5). 

 
 

Tabela 4.5 
Plonowanie odmian, choroby grzybowe skórki na  obiekcie mikropoletkowym w sezonie 

wegetacyjnym. Jadwisin 2013 

Odmiana Kombinacja 
Plon 
 t/ha 

Parch zwykły 
 % 

Bulwy zgniłe 
% 

Gawin 

A 43,3 83,2 0,0 

B 41,3 74,1 0,5 

C 31,5 60,5 1,2 

D 48,6 91,4 0,7 

E 51,2 85,2 0,5 

Średnia 43,2 78,9 0,6 

Ametyst 

A 51,2 62,6 0,9 

B 67,3 59,4 1,5 

C 65,2 68,4 1,6 

D 67,9 68,1 3,1 

E 71,7 43,7 1,3 

Średnia 64,7 60,4 1,7 
NIR p=0,05 dla odmian 11,3 16,2 1,0 

NIR p=0,05 dla kombinacji n.i. n.i. n.i. 

 
Podsumowanie 

W warunkach pogodowych sezonu wegetacyjnego 2013 roku nie zaobserwowano 
objawów zarazy ziemniaka na roślinach biorących udział w badaniu, dlatego tez nie oceniono 
skuteczności biologicznych preparatów, które obecnie nie są dopuszczone do stosowania w 
rolnictwie ekologicznym, a których działanie moŜe być wykorzystane do zwalczania zarazy 
ziemniaka. 
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Bakterioza pierścieniowa ziemniaka 
Celem badania przeprowadzonego w laboratorium kwarantannowego obiektu IHAR-PIB 

Oddział w Jadwisinie było wstępne określenie skuteczności bakteriobójczego działania 
preparatu Huwa San TR 50 na powierzchnie skaŜone Cms, wykonane z roŜnych materiałów.  

Bakteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms), sprawca bakteriozy 
pierścieniowej ziemniaka charakteryzuje się zdolnością do długotrwałego przeŜycia poza 
rośliną Ŝywicielską, na powierzchniach wielu materiałów. Przestrzeganie higieny produkcji 
ziemniaków, poprzez czyszczenie i dezynfekcję maszyn, sprzętu, narzędzi i przechowalni są 
głównymi zabiegami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się choroby. Bardzo waŜnym 
nawykiem rolnika powinna być dezynfekcja profilaktyczno-zapobiegawcza. Na rynku 
dostępnych jest wiele środków dezynfekcyjnych, o zróŜnicowanych chemicznych 
substancjach aktywnych. Jednym z biologicznych preparatów mających właściwości 
bakteriobójcze i dezynfekcyjne jest Huwa San TR 50, którego substancją aktywną jest 50% 
nadtlenek wodoru (H2O2) oraz srebro koloidalne.  

Preparat Huwa San porównywano ze standardowym dezynfektantem Menno Florades 
stosowanym przeciwko Cms, którego substancją aktywną jest kwas benzoesowy. Do badań 
włączono takŜe kontrolę pozytywną, uŜywając w miejsce preparatu 30 ml wody twardej. 
Przygotowano niewielkie nośniki z drewna i plastiku, które poddano sterylizacji. Następnie 
naniesiono po 100µ wodnych zawiesin bakterii Cms o liczebności 108jtk/ml (w dwóch 
powtórzeniach dla kaŜdego dezynfektanta) i pozostawiono do wyschnięcia w temperaturze 
pokojowej. Powierzchnie zalano 30 ml roztworu preparatu dezynfekcyjnego o stęŜeniu 3%. 
Po 5 minutach kontaktu skaŜonej powierzchni z dezynfektantem wyosabniano bakterie Cms 
metodą odciskową, przyciskając kaŜdy z nośników do powierzchni poŜywki 
mikrobiologicznej YPGA, stroną na którą naniesiono zawiesinę bakteryjną. Płytki 
inkubowano w cieplarce w temp. 21oC, wzrost koloni bakterii oceniano w 3, 5, 7 i 14 dniu od 
odciśnięcia. Skuteczność działania środka dezynfekcyjnego określano na podstawie wzrostu 
komórek Cms na płytkach Petriego. W przypadku zmniejszania liczebności bakterii z próbą 
kontrolną, wnioskowano, Ŝe preparat wykazał działanie redukujące. 

Preparat Huwa San TR 50 zastosowany do dezynfekcji powierzchni skaŜonych Cms w stęŜeniu 
3%, okazał się być skuteczny. Preparat wykazał silne działanie bakteriobójcze. W łącznie 4 
próbach, z uŜyciem tego środka jako dezynfektanta zaobserwowano tylko jedną, niewielką 
kolonię bakterii Cms, wyrosłą na szalce, na której odciśnięto skaŜoną Cms powierzchnię 
plastikową. Na próbach z uŜyciem środka dezynfekcyjnego Menno Florades zastosowanego 
w stęŜeniu 3%, wyrosłe kolonie bakteryjne charakterystyczne dla Cms były bardzo liczne. 
Oprócz bakterii zaobserwowano tu takŜe silny wzrost organizmów grzybopodobnych i pleśni. 
Preparat Huwa San TR 50 wykazał znaczne działanie grzybobójcze.  

Konieczne jest uściślenie i rozszerzenie badań o inne rodzaje powierzchni, czas kontaktu 
środka ze skaŜoną powierzchnią oraz jego róŜne stęŜenie. Niezbędne jest potwierdzenie 
bakteriobójczej skuteczności preparatu, poprzez izolację bakterii Cms metodą wysiewu 
powierzchniowego na podłoŜe mikrobiologiczne.  
Podsumowanie 

Preparat Huwa San TR 50 we wstępnym badaniu wykazał wysoką skuteczność 
bakteriobójczą w odniesieniu do bakterii Clavibacter michiganensissubsp. sepedonicus. 
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Zad. 5. Monitorowanie występowania szkodników ziemniaka i owadów poŜytecznych  
oraz ograniczanie zagroŜenia szkodnikami poprzez doskonalenie metod ich 
zwalczania 

 
a) Mszyce ziemniaczane i owady poŜyteczne 

W okresie wegetacji, w odstępach 10-dniowych liczono bezskrzydłe i uskrzydlone morfy 3 
gatunków mszyc ziemniaczanych (mszyca brzoskwiniowa – Myzus persicae, mszyca 
szakłakowo-ziemniaczana – Aphis nasturtii, mszyca kruszynowo-ziemniaczana – Aphis 
frangulae odpowiedzialnych za efektywne przenoszenie i rozprzestrzenianie chorób 
wirusowych ziemniaka. Owady liczono na 100 dolnych, 100 środkowych i 100 górnych 
liściach roślin ziemniaka odmiany Legenda. Obserwacje te słuŜą do oceny przewidywanego 
poraŜenia wirusami bulw w ekologicznej produkcji nasiennej. Równolegle prowadzono 
obserwacje wrogów naturalnych mszyc takich jak biedronki i mszycarze. Wyniki obserwacji 
podano w tabelach 5.1 i 5.2. 

 
Tabela 5.1 

Liczba bezskrzydłych i uskrzydlonych morfów 3 gatunków mszyc na 100 roślinach 
ziemniaka. Jadwisin 2013 r. 

 

Kombinacja 
Liczba mszyc w terminach obserwacji Suma 

mszyc 11.06 20.06 01.07 10.07 19.07 31.07 09.08 
System ekologiczny 
– konwencjonalna 
struktura łanua 

8 14 14 0 0 0 0 36 

System ekologiczny 
– zmodyfikowana 
struktura łanu 

12 46 18 0 0 0 0 76 

System integrowany 
– konwencjonalna 
struktura łanub 

0 0 0 0 0 0 0 0 

a – gęstość sadzenia 75 x 33 cm 
b – gęstość sadzenia 75 x 25, 25, 49, 25, 25, 49….. cm 

 
W roku badawczym odnotowano wyjątkowo niskie zasiedlenie roślin ziemniaka mszycami 

w warunkach Jadwisina. Przeciętna liczba mszyc na 100 roślinach uprawianych w systemie 
ekologicznym w trzech pierwszych terminach obserwacji kształtowała się przewaŜnie na 
poziomie kilkunastu osobników a w następnych terminach populacja owadów całkowicie 
zanikła. Ponadto  w całym okresie wegetacji nie stwierdzono występowania mszyc na 
roślinach ziemniaka uprawianych w systemie integrowanym. Tak niski poziom populacji 
szkodników (bardzo korzystny dla produkcji nasiennej ziemniaka) moŜna tłumaczyć tylko 
niesprzyjającymi dla rozwoju owadów warunkami pogodowymi, jakie wystąpiły w pierwszej 
połowie okresu wegetacji. Silne i częste opady deszczu, które odnotowano w maju (130 mm) 
i czerwcu (105 mm) oraz występujące okresowe niskie temperatury, bardzo silnie ograniczyły 
lot zasiedlający mszyc a następnie rozwój ich populacji. 

Naturalna konsekwencją tego stanu rzeczy było znikome występowanie wrogów 
naturalnych mszyc tj. biedronek i mszycarzy (brak Ŝywicieli) – tab. 5.2.  
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Tabela 5.2 
Liczba wrogów naturalnych mszyc na 100 roślinach ziemniaka. Jadwisin 2013 r. 

 

Kombinacja 
Liczba owadów w terminach obserwacji Suma 

owadów 11.06 20.06 01.07 10.07 19.07 31.07 09.08 
System ekologiczny 
– konwencjonalna 
struktura łanu 

0 1 0 0 0 0 0 1 

System ekologiczny 
– zmodyfikowana 
struktura łanu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

System integrowany 
– konwencjonalna 
struktura łanu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Objaśnienia jak w tabeli 1. 
 

b) Stonka ziemniaczana 
W sezonie wegetacji 2013 pojedyncze chrząszcze szkodnika obserwowano juŜ 15 maja, ale 

właściwy lot zasiedlający owadów (w głównym natęŜeniu na pas brzeŜny pola) rozpoczął się 
20.05 (tab. 5.3).  

 
Tabela 5.3 

Liczba chrząszczy i złóŜ jaj stonki ziemniaczanej. Jadwisin 2013 r. 
 

Wyszczególnienie 
Pas 

doświadczalny 
Data obserwacji 

20.05 22.05 03.06 06.06 

Liczba zebranych 
chrząszczy 

1 
2 
3 
4 

68 
29 
3 
13 

123 
49 
8 
32 

113 
32 
22 
10 

109 
10 
25 
12 

Liczba złóŜ jaj 

1 
2 
3 
4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
0 

* pierwszy pas doświadczalny - pas brzeŜny od strony otwartych pól uprawnych 
 
W dniach 24-31.05 wystąpiło znaczne ochłodzenie (temperatura niewiele ponad 10oC) i w 

tym okresie nie stwierdzono chrząszczy na powierzchni obserwowanych roślin. Częste i 
bardzo silne opady deszczu występujące w maju i pierwszej dekadzie czerwca oraz  
wspomniany okres chłodów jak i przeprowadzone zabiegi zbierania chrząszczy opóźniły 
składanie jaj i wylęg larw. Pierwsze, sporadyczne złoŜa jaj obserwowano dopiero 6 czerwca a 
pojedyncze gniazda świeŜo wylęgłych larw – 14 czerwca. Okres ciepłej, słonecznej pogody, 
który odnotowano w drugiej dekadzie czerwca stworzył korzystne warunki dla rozwoju stonki 
ziemniaczanej i 17.06 przeprowadzono pierwszy zabieg zwalczania szkodnika (znaczna ilość 
gniazd larw L1 i L2) preparatem Novodor w dawce 4 l/ha. Zabieg ten przeprowadzono jeszcze 
3-krotnie w dniach 23 i 27.06 oraz 08.07. 

Przeprowadzone zabiegi zbierania chrząszczy oraz 4-krotne zwalczanie larw preparatem 
Novodor pozwoliło utrzymać populację stonki ziemniaczanej na poziomie znacznie poniŜej 
progu szkodliwości. 

Na obiekcie mikropoletkowym w IHAR-PIB w Jadwisinie (obiekt poza certyfikowanym 
polem ekologicznym) przeprowadzono doświadczenie, w którym porównywano skuteczność 
preparatów biologicznych dostępnych w handlu ale nie dozwolonych w uprawie ekologicznej 
w zwalczaniu stonki ziemniaczanej. Doświadczenie zostało załoŜone na 10 mikropoletkach 
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kaŜde o powierzchni 5,8m2. Badania przeprowadzono na 2 średnio wczesnych odmianach 
ziemniaka: Ametyst, Gawin. Na kaŜdym mikropoletku wysadzono 16 bulw ziemniaka. 

Do walki ze stonką ziemniaczaną zastosowano następujące produkty biologiczne: 
preparaty z wyciągiem z czosnku i piołunu oraz dębu. Wykonano 2 zabiegi profilaktyczne 
przed nalotem chrząszczy i 6 zabiegów zwalczających stonkę w postaci oprysków, 
opryskiwaczem ręcznym ciśnieniowym.  

KaŜde z mikropoletek stanowiło odrębną kombinację preparatu, liczby zabiegów i 
odmiany. Harmonogram wykonanych zabiegów i obserwacji stonkowych podano w tabeli 
numer 5.4.  

Po zbiorze oceniono plon dla kaŜdej odmiany i kombinacji oraz występowanie uszkodzeń 
bulw ziemniaka spowodowane przez szkodniki glebowe. 

W sezonie wegetacyjnym 2013 na obiekcie mikropoletkowym, nalot stonki ziemniaczanej 
zaobserwowano w dniach od 3 do 6 czerwca, pierwsze złoŜa jaj odnotowano dnia 9 czerwca. 
Pojawienie się gniazd larw L1 nastąpiło pięć dni później, natomiast trzy dni później pojawiły 
się gniazda larw L2 i L3 (tab. 5.5).  

Zastosowane zabiegi przeciwko stonce nie przyniosły oczekiwanych efektów. Nie 
zaobserwowano zmniejszania zasiedlenia chrząszczy i larw na roślinach ziemniaka po 
wykonywaniu kolejnych oprysków. Jednak zniszczenie naci ziemniaka przez stonkę w 
porównaniu do roku poprzedniego nie było tak silne. Mogły mieć na to wpływ warunki 
pogodowe, jakie panowały w lipcu (bardzo wysoka temperatura powietrza). Widoczne było 
wolniejsze tempo Ŝerowania chrząszczy i larw podczas upalnych dni w/w miesiąca. 

Nie stwierdzono istotnych róŜnic w wysokości i strukturze plonu (tab.5.6) oraz udziału 
uszkodzeń bulw spowodowanych szkodnikami glebowymi w zaleŜności od zastosowanych 
preparatów i odmiany. Wyjątek stanowi udział bulw w plonie frakcji 51-60 mm, który był 
istotnie zróŜnicowany odmianowo.  

Przeprowadzono równieŜ doświadczenie, w którym badano bezpośredni wpływ w/w 
preparatów biologicznych na reakcję stonki ziemniaczanej w kontrolowanych warunkach 
laboratoryjnych. Celem badania było określenie wpływu preparatów na niechęć Ŝerowania 
szkodnika na liściach roślin ziemniaka. W tym celu zbierano chrząszcze oraz postać larwalną 
stonki ziemniaczanej z ekologicznej uprawy polowej, którą następnie umieszczano na 24 
godziny na szalkach, w których znajdowały się liście ziemniaka uprzednio nasączone 
roztworem badanych preparatów. Wykorzystano 6 kombinacji roztworów następujących 
preparatów: 

1. Zielony Busz 100% 
2. Zielony Busz 50% 
3. Bioczos 100% 
4. Bioczos 50% 
5. Wyciąg z liści dębu 
6. Woda – kontrola 

Liście nasączane czystą wodą (kontrola) były najchętniej konsumowane przez szkodnika, 
zarówno chrząszcze jak i larwy, w ok. 70%. W pozostałych kombinacjach, bez względu na 
zastosowany preparat i jego stęŜenie, najsilniej Ŝerującymi, były larwy w postaci L3 i L4. 
Najlepszy efekt uzyskano po zastosowaniu Zielonego Busza w stęŜeniu 100% i 50% oraz 
wyciągu z liści dębu. Liście nasączone tymi preparatami były zjedzone przez stonkę w 
najmniejszym stopniu, w porównaniu do pozostałych kombinacji (odpowiednio 0%, 20% i 
20% zjedzonych liści).  
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Tabela 5.4 
Harmonogram wykonanych zabiegów i wyniki obserwacji na obiekcje mikropoletkowym, Jadwisin 2013 

Terminy zabiegów i zasiedlania 
stonki 

Zabiegi stosowane w zwalczaniu stonki ziemniaczanej 

Kontrola 
Domek + 
zestaw 
Himal 

Zestaw 
Himal 

Zestaw 
Himal 

Bioczos + 
zestaw 
Himal 

Kontrola 
Domek + 
zestaw 
Himal 

Zestaw 
Himal 

Zestaw 
Himal 

Bioczos + 
zestaw 
Himal 

Numer kombinacji A B C D E A B C D E 

Liczba chrząszczy 29.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Terminy zabiegów 

profilaktycznych wykonanych 
przed nalotem chrząszczy 

        29.05         29.05 

        31.05         31.05 

Liczba chrząszczy 03.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I termin zabiegu   03.06 03.06 03.06 03.06   03.06 03.06 03.06 03.06 

Liczba chrząszczy 06.06                   3 

Liczba chrząszczy 10.06 7 8 7 3 0 4 6 6 1 6 

Liczba chrząszczy 11.06 5 4 8 2 3 5 1 9 1 4 

Liczba chrząszczy 12.06 7 4 8 1 3 4 6 9 7 6 

II termin zabiegu   12.06 12.06 12.06 12.06   12.06 12.06 12.06 12.06 

Liczba chrząszczy 
14.06 

15 2 3 3 0 11 2 8 7 3 
Występowanie larw L1 -
L2 

L1   L1, L2       L1       

Domek siatkowy   14.06         14.06       

Liczba chrząszczy 
17.06 

11 2 5 3 5 1 6 8 11 5 

Występowanie larw L1-L4 L1, L2   L1, L2 L1             

III termin zabiegu   17.06 17.06 17.06 17.06   17.06 17.06 17.06 17.06 

Liczba chrząszczy 
19.06 

2 2 2 1 6 9 2 4 10 4 
Występowanie larw L1 -
L3 

L2, L3   L2, L3 L2 L1   L1       
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Liczba chrząszczy 
26.06 

0 1 3 3 5 0 1 4 4 6 
Występowanie larw L1 -
L4 

L1, L2 L1, L2 L1-L4 L2 L1, L2 L2, L3 L1, L2 L1, L2 L1, L2 L1, L2  

IV termin zabiegu   27.06 27.06 27.06 27.06   27.06 27.06 27.06 27.06 

Liczba chrząszczy 
01.07 

0 2 0 0 0 0 0 0 0   
Występowanie larw L1 -
L4 

L1, L2 L1-L4 L1-L4 L1-L4 L1-L4 L1-L4 L1-L4 L1-L4 L1-L4 L1-L4 

V termin zabiegu   01.07 01.07 01.07 01.07   01.07 01.07 01.07 01.07 

Liczba chrząszczy 
05.07 

                    

Liczba larw L1 -L4 L2-L4 L1,L4 L2-L4 L1-L4 L2-L4 L2-L4 L2-L4   L2-L4   

VI termin zabiegu   09.07 09.07 09.07 09.07   09.07 09.07 09.07 09.07 

Liczba chrząszczy 
11.07 

4 2 8 2 2 1 3 5 3 0 
Występowanie larw L1 -
L4 

L1, L3, 
L4 L2-L4 

L1, L2, 
L4 L2, L4 L1, L2, L4 L1-L4 L1-L4 L1-L4 L1-L4 L1-L4 
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Tabela 5.5 
Terminy pojawu stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej na obiekcie mikropoletkowym  

w sezonie wegetacyjnym, Jadwisin 2013 

Data obserwacji Zjawisko 

03-06.06 Nalot stonek 
09.06 Pierwsze jaja 
14.06 Pojawienie się larw L1 
17.06 Pojawienie się L2 
19.06 Pojawienie się L3 
21.06 Pojawienie się L4 
11.07 Larwy schodzą do gleby 
25.07 Larwy wyszły z gleby 

 

Tabela 5.6 
Struktura plonu na obiekcie mikropoletkowym, Jadwisin 2013 

Odmiana 
Numer 

kombinacji  

Struktura plonu % 
Plon t/ha 

Szkodniki 
glebowe  

% <3,5mm 36 -50mm 51- 60mm >6mm 

Gawin 

A 8,2 65 26,8 0 36,6 0 

B 5,5 54,7 37,3 2,4 32,9 27,4 

C 18,9 69,3 11,8 0 25,8 11,6 

D 13,6 60,3 26,1 0 32,7 15,3 

E 3,9 63,5 25,7 6,9 42,7 46,8 

Średnia 10,0 62,6 25,5 1,9 34,1 20,2 

Ametyst 

A 18 76 6 0 38,8 5,2 

B 6 85,6 8,3 0 36,2 8,3 

C 56,2 23,9 19,9 0 38,8 20,6 

D 14,4 78,3 7,2 0 37,4 42,8 

E 15,2 77,7 7,2 0 43,3 25,4 

Średnia 22,0 68,3 9,7 0,0 38,9 20,5 

NIR p=0,05 dla odmian n.i.  n.i. 11,0 n.i. n.i. n.i. 

NIR p=0,05 dla kombinacji n.i. n.i. n.i n.i. n.i. n.i. 

 

Podsumowanie 
1. Stwierdzone w badaniach niewielkie i krótkotrwałe zasiedlenie roślin ziemniaka przez 

mszyce ziemniaczane – wektory wirusów pozwala sądzić, Ŝe poziom zdrowotności 
produkowanych w  warunkach Jadwisina sadzeniaków będzie wysoki. 

2. W roku o małym i średnim nalocie stonki ziemniaczanej na plantację ziemniaka, ręczne 
zbieranie  chrząszczy w czasie ich lotu zasiedlającego znacznie opóźnia termin składania 
jaj przez szkodnika. Przeprowadzone następnie 3-4 zabiegi zwalczania larw preparatem 
Novodor skutecznie ograniczają zagroŜenie roślin ziemniaka tym szkodnikiem. 
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3. Zastosowana ochrona przeciwko stonce ziemniaczanej na mikropoletkach, biologicznymi 
preparatami, które mogłyby być stosowane do walki ze szkodnikiem w rolnictwie 
ekologicznym, nie ograniczyła jego występowania i rozwoju.  

4. W doświadczeniu laboratoryjnym preparat Zielony Busz i wyciąg z liści dębu okazał się 
być bardziej skuteczny w walce ze stonką niŜ pozostałe badane preparaty. 

 

Zad. 6. Analiza poziomu plonowania oraz składu chemicznego plonów gatunków zbioru 
głównego (uzupełniające do ziemniaka) oraz stosowanych międzyplonów 

 Na podstawie analizy statystycznej nie wykazano istotnego zróŜnicowania plonów 
uprawianych w zmianowaniu gatunków roślin (Ŝyto, owies, mieszanka strączkowo-zboŜowa, 
gryka) pomiędzy obiektami, nawadnianym i bez nawadniania. Uzyskano jedynie istotnie 
większy plon słomy Ŝytniej na obiekcie nawadnianym w porównaniu do uprawy tego gatunku 
bez nawadniania. Największy plon główny (ziarna) jak i uboczny (słomy), niezaleŜnie od 
badanych obiektów uzyskano w przypadku Ŝyta. Plony główne pozostałych gatunków roślin 
zmianowania, owsa i mieszanki łubinu Ŝółtego z owsem były zbliŜone, natomiast 
zdecydowanie mniejszy plon, zarówno nasion jak i słomy uzyskano w przypadku gryki 
(tabela 2). Wielkości plonów suchej masy roślin międzyplonowych były podobne i wyniosły 
średnio, w przypadku seradeli – 3,80 t.ha-1, a dla peluszki – 3,55 t.ha-1. Uzyskane plony, 
podobnie jak uprawianych gatunków roślin głównych, nie róŜniły się istotnie pomiędzy 
analizowanymi obiektami, nawadnianym i bez nawadniania, chociaŜ w odniesieniu do 
seradeli zaznaczyła się tendencja wzrostu plonu pod wpływem nawadniania (tabela 6.1). 

 
Tabela 6.1 

Analiza poziomu plonowania uprawianych gatunków roślin zbioru głównego i międzyplonów 
w zaleŜności od badanych obiektów. IHAR-PIB Jadwisin, 2013 rok. 

 

Roślina Obiekt 
Plon suchej masy t z ha 

Ziarno/nasiona Słoma Międzyplony 

śyto ozime 
Nawadniany 4,6 8,4  
Nienawadniany 4,5 6,9  

NIR0,05 r.n. 1,3  

Owies 
Nawadniany 3,0 3,2  
Nienawadniany 2,9 3,0  

NIR0,05 r.n. r.n.  

Łubin Ŝółty + Owies 
Nawadniany 2,9 4,2  
Nienawadniany 2,6 3,9  

NIR0,05 r.n. r.n.  

Gryka 
Nawadniany 1,1 1,6  
Nienawadniany 1,1 1,3  

NIR0,05 r.n. r.n.  

Seradela 
nawadniany   4,1 
nienawadniany   3,5 

NIR0,05   r.n. 

Peluszka 
Nawadniany   3,5 
Nienawadniany   3,6 

NIR0,05   r.n. 

 
Analiza zawartości głównych składników pokarmowych (N, P, K) w ziarnie i nasionach 

oraz słomie uprawianych gatunkach roślin wykazała ich zróŜnicowanie w odniesieniu do 
badanych obiektów. W ziarnie Ŝyta większą zawartość fosforu stwierdzono na obiekcie 
nienawadnianym, a potasu na obiekcie nawadnianym, natomiast zawartość azotu nie była 
zróŜnicowana pomiędzy tymi obiektami. Z kolei w ziarnie owsa większą zawartość fosforu 
wykazano na obiekcie nawadnianym, zaś potasu na obiekcie nienawadnianym. W nasionach 
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mieszanki strączkowo-zboŜowej zarówno zawartość azotu jak i fosforu większa była na 
obiekcie nienawadnianym, a potasu na obiekcie nawadnianym. W nasionach gryki natomiast 
poziom wszystkich analizowanych makroelementów większy był na obiekcie 
nienawadnianym niŜ nawadnianym (tabela 6.2). NiezaleŜnie od badanych obiektów 
największą zawartością azotu i fosforu charakteryzowały się nasiona gryki, natomiast 
najwięcej potasu zawierały nasiona mieszanki strączkowo-zboŜowej (tabela 6.2). 

 
Tabela 6.2 

Analiza zawartości makroelementów w ziarnie i nasion gatunków roślin zmianowania w 
zaleŜności od badanych obiektów. IHAR-PIB Jadwisin, 2013 rok. 

 

Roślina i obiekt Zawartość  % w p.s.m. 
N P K 

śyto 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
1,18 
1,18 

 
0,29 
0,34 

 
0,64 
0,39 

Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
1,02 
1,02 

 
0,32 
0,29 

 
0,44 
0,46 

Łubin + Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
1,25 
1,44 

 
0,27 
0,34 

 
0,87 
0,82 

Gryka 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
1,72 
1,82 

 
0,39 
0,43 

 
0,64 
0,85 

 
Nieco rozbieŜny w stosunku do zawartości w ziarnie i nasionach był kierunek zmian 

zawartości analizowanych składników pomiędzy badanymi obiektami dotyczący plonu 
ubocznego, czyli słomy uprawianych gatunków roślin. W słomie Ŝytniej stwierdzono większą 
zawartość azotu i potasu na obiekcie nienawadnianym, a fosforu na obiekcie nawadnianym. 
W przypadku owsa było odwrotnie i więcej azotu i potasu stwierdzono w słomie pochodzącej 
z obiektu nawadnianego, a fosforu z obiektu nienawadnianego. Z kolei w słomie mieszanki 
strączkowo-zboŜowej uzyskanej na obiekcie nienawadnianym większy był poziom 
wszystkich składników niŜ na obiekcie nawadnianym. W słomie gryczanej wykazano większą 
zawartość azotu na obiekcie nawadnianym, a pozostałych dwóch składników na obiekcie 
nienawadnianym. Ponadto największym poziomem azotu charakteryzowała się słoma 
mieszanki strączkowo-zboŜowej, fosforu słoma gryczana, a potasu zarówno słoma gryczana 
jak i owsiana (tabela 6.3). 
Podsumowanie 
1. Nie stwierdzono istotnego zróŜnicowania wielkości plonu ziarna i nasion roślin głównych 

(Ŝyto, mieszanka strączkowo-zboŜowa, owies, gryka) jak i plonu suchej masy 
międzyplonów (seradela, peluszka) pomiędzy badanymi obiektami, nawadnianym i 
nienawadnianym. 

2. Tylko w przypadku Ŝyta uzyskano istotnie większy plon uboczny (słomy) na obiekcie 
nawadnianym w porównaniu do nienawadnianego. 

3. NiezaleŜnie od badanych obiektów największym plonem suchej masy ziarna i słomy, 
spośród roślin zbioru głównego charakteryzowało się Ŝyto, natomiast w odniesieniu do 
roślin międzyplonowych (seradeli i peluszki) uzyskano podobną wielkość plonu suchej 
masy.  

4. Na podstawie analizy składu chemicznego ziarna i nasion oraz słomy uprawianych 
gatunków roślin wykazano zróŜnicowanie zawartości azotu, fosforu i potasu pomiędzy 
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badanymi obiektami, nawadnianym i nienawadnianym, ale kierunek tych zmian nie był 
zbieŜny w stosunku do tych obiektów. 

5. W stosunku do wszystkich analizowanych składników (NPK) tylko w nasionach gryki i 
słomie mieszanki strączkowo-zboŜowej stwierdzono większe ich zawartości na obiekcie 
nienawadnianym w porównaniu do nawadnianego.  

 
Tabela 6.3 

Analiza zawartości makroelementów w plonie ubocznym (słoma) gatunków roślin 
zmianowania w zaleŜności od badanych obiektów. IHAR-PIB Jadwisin, 2012 rok. 

6.  

Roślina i obiekt Zawartość  % w p.s.m. 
N P K 

śyto 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
0,58 
0,61 

 
0,23 
0,19 

 
1,33 
1,37 

Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
0,68 
0,46 

 
0,35 
0,42 

 
2,61 
2,57 

Łubin + Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
0,80 
0,99 

 
0,34 
0,47 

 
2,04 
2,22 

Gryka 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
0,55 
0,52 

 
0,47 
0,52 

 
2,47 
2,63 

 
Zad. 7. Ocena wielkości plonu bulw i jego jakości pozbiorowej w zaleŜności od badanych 

czynników. 
W zadaniu oceniano wielkość plonu ogólnego, strukturę plonu tj. udział w nim 

poszczególnych wielkości bulw, wielkość plonu poszczególnych frakcji, oraz jakość plonu tj. 
występowanie wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw w zaleŜności od zastosowanych 
czynników badawczych tj. nawadniania, zmiennej architektury łanu i sposobu przygotowania 
sadzeniaków.  
Wielkość plonu bulw 
a) Wpływ badanych czynników na wielkość plonu bulw i jego strukturę. 

Warunki klimatyczne panujące w roku sprawozdawczym nie sprzyjały gromadzeniu 
plonu, co miało odzwierciedlenie w jego wielkości. Był on znacznie niŜszy niŜ w latach 
ubiegłych. 
Spośród badanych czynników zastosowanych na plantacji ekologicznej największy wpływ na 
wielkość plonu miał zabieg nawadniania. Wzrost plonu spowodowany tym zabiegiem wyniósł 
średnio 25,7%. Zmienna gęstość sadzenia oraz stosowanie róŜnie przygotowanych 
sadzeniaków (pobudzonych i bez tego zabiegu) nie miały istotnego wpływu nie wielkość 
plonu ogólnego bulw. Na strukturę plonu bulw tj. udział w nim poszczególnych frakcji istotny 
wpływ oprócz nawadniania plantacji miała równieŜ zróŜnicowana gęstość sadzenia. Sposób 
przygotowania sadzeniaków nie róŜnicował istotnie struktury plonu.  
Pod wpływem nawadniania nastąpił spadek udziału bulw małych (<35mm) oraz wzrost  
udziału frakcji handlowej (35-60 mm). ZróŜnicowana gęstość sadzenia wpłynęła na 
zwiększenie udziału bulw małych i zmniejszenie udziału bulw frakcji handlowej (tab. 7.1, 
7.2).  
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Tabela 7.1  
Wielkość plonu bulw i jego struktura w zaleŜności od stosowanych zabiegów 

-kombinacja ,,gęstości’’ 
 

Kombinacja/ 
Badany 
parametr 

Plon 
ogólny 
(t/ha) 

Udział bulw 
małych  

(35 mm) (%) 

Udział bulw 
średnich 

 (35-60 mm) (%) 

Udział bulw 
duŜych  

(> 60 mm) (%) 
Kombinacja 
nawadniana 

14,6 11,3 87,7 1,0 

Bez 
nawadniania 

11,0 18,9 79,8 1,3 

NIR 1,1 2,1 2,1 - 
Gęstość a 12,8 16,8 82,2 1,0 
Gęstość b 12,8 13,4 85,3 1,3 

NIR - 2,1 2,1 - 
 

Tabela 7.2 
Wielkość plonu bulw i jego struktura w  zaleŜności od stosowanych zabiegów 

- kombinacja ,, pobudzanie ‘’ 
 

Kombinacja/Badany 
parametr 

Plon ogólny 
t/ha) 

Udział bulw 
małych 
(35 mm) (%) 

Udział bulw 
średnich  
(35-60 mm) (%) 

Udział bulw 
duŜych  
(> 60 mm) (%) 

Kombinacja 
nawadniana 

14,6 19,6 88,2 1,6 

Bez nawadniania 10,7 10,2 79,5 0,8 
NIR 0,95 2,0 2,0 - 
Sadzeniaki 
pobudzone 

13,0 15,0 84,0 0,9 

Sadzeniaki 
niepobudzone 

12,2 14,8 83,7 1,5 

NIR - - - - 
 
Plon bulw poszczególnych frakcji   nie róŜnił się istotnie w zaleŜności od zastosowanych 
zabiegów agrotechnicznych. Odnotowano jedynie istotny wpływ nawadniania  na wzrost 
plonu frakcji handlowej ( tab. 7.3). 

 
Tabela 7.3  

Plon bulw poszczególnych frakcji w zaleŜności od kombinacji (t/ha) 
 

Kombinacja/ 
Badany 
parametr 

Plon bulw 
małych 
(35 mm) 

Plon bulw 
średnich  

(35-60 mm) 

Plon bulw 
duŜych  

(> 60 mm) 
Gęstość a 2,0 10,7 0,10 
Gęstość b 1,6 10,9 0,16 

NIR - - - 
Sadzeniaki 
pobudzone 

1,8 11,0 0,20 

Sadzeniaki 
niepobudzone 

1,7 10,3 0,10 

NIR - - - 
Nawadniane            1,6 12,8 0,17 

Nienawadniane 2,0 8,7 0,12 
NIR - 2,1 - 
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Zabieg nawadniania istotnie zwiększył plon bulw ale reakcja poszczególnych odmian była 
zróŜnicowana.  W zestawie odmian gdzie stosowano zmienną gęstość sadzenia największy 
przyrost plonu pod wpływem tego zabiegu zanotowano u odmiany Legenda ( 34,7 %), 
najmniejszy zaś u odmiany Lord – tylko 5,8 %. ( tab. 7.4) 
 

Tabela 7.4 
Reakcja badanych odmian na  nawadnianie – kombinacja ,, gęstości” 

 

Odmiana Nawadniane Bez 
nawadniania 

Średnio NIR Przyrost 
plonu (%) 

Finezja 14,3 9,8 12,0  
 
 

1,1 

31,5 
Gawin 16,4 11,9 14,1 27,4 
Gustaw 10,9 9,1 10,0 16,5 
Gwiazda 14,7 10,4 12,5 29,3 
Legenda 9,5 6,2 7,8 34,7 
Lord 13,9 13,1 13,5 5,8 
Tetyda 15,6 12,0 13,7 23,1 
Vineta 20,3 15,6 18,0 23,2 
Średnio 14,6 11,0        23,6 
NIR                   0,35 

 
W zestawie odmian gdzie stosowano róŜnie przygotowane sadzeniaki największy efekt 
nawadniania uzyskano dla odmiany Medea – 49,1 % , najniŜszy zaś dla odmiany Hubal – 
tylko 13,3 % ( tab. 7.5) 

 
Tabela7.5 

Reakcja badanych odmian na nawadnianie- kombinacja ,,pobudzanie” 
 

Odmiana Nawadniane Bez 
nawadniania 

Średnio NIR Przyrost 
plonu ( %) 

Ametyst 17,6 10,9 14,2  
 

3,0 

38,1 
Bursztyn 17,7 14,4 16,0 18,6 
Hubal 12,8 11,1 12,0 13,3 
Jurata 18,6 16,1 17,3 13,4 
Medea 11,4 5,8 8,6 49,1 
Michalina 13,7 9,1 11,0 33,6 
Stasia 13,4 8,1 10,8 39,6 
Viviana 11,7 9,8 10,7 16,2 
Średnio 14,9 10,7        26,7 
NIR                   0,97  

 
Największe róŜnice w wielkości plonu i jego strukturze odnotowano pomiędzy dwoma 

systemami produkcji tj. ekologicznym i konwencjonalnym. Plon ogólny bulw tych samych 
odmian w systemie  ekologicznym był ponad trzykrotnie mniejszy, a   plon bulw frakcji 
handlowej prawie czterokrotnie. W systemie ekologicznym  uzyskano prawie 2 t/ha plonu 
bulw duŜych a w systemie ekologicznym plon  frakcji tej wielkości bulw praktycznie nie 
istniał. Średnia masa 1 bulwy była o 40 % większa  w systemie konwencjonalnym (tab. 7.6).  
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Tabela 7.6 
Wpływ systemu produkcji na plon   ogólny bulw i plon poszczególnych frakcji (t/ha) 

 

Kombinacja/ Badany 
parametr 

Plon 
ogólny 

Plon bulw 
małych 
(35 mm) 

Plon bulw 
średnich 

(35-60 mm) 

Plon bulw 
duŜych 

(> 60 mm) 

Średnia masa 
1 bulwy (g) 

System ekologiczny 10,1 2,6 8,8 0,06 69,1 
System 
konwencjonalny 

35,9 2,7 31,4 1,9 41,2 

NIR 7,4 - 7,2 0,7 41,2 
 
Wpływ odmiany na  strukturę plonu 
W kombinacji, gdzie zastosowano zróŜnicowaną gęstość sadzenia najwyŜszy plon uzyskano 
dla odmiany Vineta. W drugiej grupie znalazły się odmiany Gawin, Tetyda, Lord. NajniŜej 
plonowała odmiana Legenda. Podobne zaleŜności dotyczyły plonu frakcji handlowej tj. 35-60 
mm. Plon  frakcji bulw duŜych był bardzo niski u wszystkich odmian ( tabela 7.7). 

 
Tabela 7.7 

      Plon bulw i jego struktura  w zaleŜności od odmiany – kombinacja ,,gęstości’’   ( t/ha) 
 

Odmiana/ Badany 
czynnik 

Plon ogólny 
bulw ( t/ha) 

Plon bulw 
małych (t/ha) 

Plon bulw średnich 
(35-60 mm) 

Plon bulw duŜych 
(>60 mm) 

Finezja 12,0 1,1 10,8 0,24 
Gawin 14,1 1,9 12,8 0 
Gustaw 10,0 0,6 8,9 0,24 
Gwiazda 12,5 3,4 9,2 0 
Legenda 7,8 1,5 6,3 0 
Lord 13,5 2,6 10,9 0,05 
Tetyda 13,7 1,4 12,0 0,04 
Vineta 18,0 2,0 16,0 0,05 
NIR 1,1 0,97 0,8 0,37 
 

W kombinacji, gdzie zastosowano pobudzanie sadzeniaków najwyŜej plonowały 
odmiany Jurata i Bursztyn. W drugiej grupie znalazły się odmiany Ametyst, Hubal, 
Michalina. NajniŜej plonowała odmiana Medea. NajwyŜszy plon  frakcji handlowej miały 
równieŜ odmiany  Jurata i Bursztyn a najniŜszy odmiana Medea (tab. 7.8 ). 

Tabela 7.8 
Plon bulw i jego struktura w zaleŜności od odmiany – kombinacja ,, pobudzanie’’(t/ha) 

 

Odmiana/ Badany 
czynnik 

Plon ogólny 
bulw ( t/ha) 

Plon bulw małych 
(t/ha) 

Plon bulw średnich 
( 35-60 mm) 

Plon bulw duŜych 
( >60 mm) 

Ametyst 14,2 4,1 9,9 0,0 
Bursztyn 16,0 2,2 13,9 0,0 
Hubal 12,0 0,8 10,8 0,34 
Jurata 17,3 1,8 15,4 0,13 
Medea 8,6 1,2 7,3 0,07 
Michalina 11,0 1,4 9,8 0,28 
Stasia 10,8 1,1 9,5 0,27 
Viviana 10,7 1,6 9,1 0,03 
NIR 3,0 0,8 0,8 - 
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Jakość plonu bulw. 
a) Wpływ nawadniania na jakość bulw 

Nawadnianie plantacji wpłynęło w sposób istotny na takie wady bulw jak : poraŜenie 
parchem zwykłym i ospowatością  oraz  spękania. Bulwy pochodzące z plantacji 
nienawadnianej charakteryzowały się mniejszym poraŜeniem parchem i mniejszy był równieŜ 
stopień poraŜenia bulw poraŜonych. Odnotowano równieŜ  mniejszą liczbę bulw spękanych. 
Na plantacji nawadnianej dało się równieŜ zauwaŜyć mniej deformacji bulw ale były to 
róŜnice nieistotne statystycznie. Nawadnianie spowodowało natomiast istotny wzrost  
poraŜenia bulw ospowatością ( tab. 7.9) 

Tabela 7.9 
Wpływ nawadniania na występowanie wad bulw ziemniaka. 

 

Badana cecha Nawadniane Nie nawadniane NIR 
Mokra zgnilizna ( %) 2,8 3,9 - 
Parch zwykły (%) 
Stopień poraŜenia próby 
Stopień poraŜenia bulw poraŜonych 

31,0 
7,6 
5,1 

36,5 
7,4 
4,8 

5,0 
- 
0,2 

Ospowatość ( %) 
Stopień poraŜenia próby 
Stopień poraŜenia bulw poraŜonych 

7,5 
8,7 
4,4 

6,1 
8,8 
4,1 

1,1 
- 
- 

Deformacje ( %) 7,6 8,8 - 
Spękania (%) 2,1 3,1 1,0 
Uszkodzenia przez szkodniki ( %) 1,3 1,1 - 
Zazielenienia ( %) 2,7 2,0 - 
Rdzawość miąŜszu ( szt/20 bulw duŜych) 1,2 1,5 - 
Pustowatość serc (%) 0,6 0,6 - 

 
b) Wpływ gęstości sadzenia na jakość bulw 

ZróŜnicowana gęstość sadzenia wpłynęła w sposób istotny na poraŜenie bulw 
ospowatością oraz na występowanie rdzawej plamistości miąŜszu. W kombinacji, gdzie 
zastosowano mieszaną gęstość odnotowano większe poraŜenie bulw ospowatością i większą 
liczbę bulw ze rdzawą plamistością miąŜszu. RóŜna gęstość sadzenia nie wpłynęła na 
pozostałe wady bulw ( tab. 7.10) . 
 

Tabela 7.10 
Wpływ  gęstości sadzenia na udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw 

 

Badana cecha Gęstość a Gęstość b NIR 
Mokra zgnilizna ( %) 3,5 3,0 - 
Parch zwykły (%) 
Stopień poraŜenia próby 
Stopień poraŜenia bulw poraŜonych 

21,3 
8,2 
5,0 

18,3 
8,4 
5,0 

- 
- 
- 

Ospowatość ( %) 
Stopień poraŜenia próby 
Stopień poraŜenia bulw poraŜonych 

8,9 
8,6 
4,0 

5,4 
8,8 
4,2 

2,0 
0,1 
- 

Deformacje ( %) 6,7 6,3 - 
Spękania (%) 1,6 2,5  
Uszkodzenia przez szkodniki ( %) 1,3 1,1 - 
Zazielenienia ( %) 2,4 1,8 - 
Rdzawość miąŜszu ( szt/20 bulw duŜych) 1,8 1,0 0,5 
Pustowatość  (%) 1,0 1,0 - 
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c)  Wpływ pobudzania sadzeniaków na jakość bulw 
Sposób przygotowania sadzeniaków tj. pobudzanie ich albo bez tego zabiegu wpłynął 

istotnie na udział bulw z mokrą zgnilizną, poraŜenie bulw ospowatością, stopień poraŜenia 
bulw poraŜonych parchem zwykłym, rdzawość miąŜszu i pustowatość. Plon pochodzący z 
sadzeniaków pobudzonych  zawierał więcej bulw zgniłych i w większym stopniu poraŜony 
był ospowatością. Bulwy z tej kombinacji  miały równieŜ więcej wad wewnętrznych (tab. 
7.11) 
 

Tabela 7.11  
Wpływ przygotowania sadzeniaków na udział wad zewnętrznych 

 i wewnętrznych bulw 
 

Badana cecha Sadzeniaki 
pobudzone 

Sadzeniaki 
niepobudzone 

NIR 

Mokra zgnilizna ( %) 5,1 1,9 2,1 
Parch zwykły (%) 
Stopień poraŜenia próby 
Stopień poraŜenia bulw poraŜonych 

48,3 
6,8 
5,1 

49,0 
6,7 
4,8 

- 
- 
0,2 

Ospowatość ( %) 
Stopień poraŜenia próby 
Stopień poraŜenia bulw poraŜonych 

7,6 
8,7 
4,5 

5,3 
8,8 
4,0 

1,7 
- 
- 

Deformacje ( %) 8,9 10,9 - 
Spękania (%) 2,8 3,6 - 
Uszkodzenia przez szkodniki ( %) 1,2 1,1 - 
Zazielenienia ( %) 2,5 2,8 - 
Rdzawość miąŜszu (szt/20 bulw duŜych) 1,5 1,1 0,4 
Pustowatość serc (%) 0,4 0,1 0,2 

 
d) Wpływ systemu produkcji na jakość bulw 

System produkcji w największym stopniu róŜnicował jakość plonu bulw. Istotny wpływ 
tego czynnika odnotowano w przypadku takich wad jak: mokra zgnilizna, deformacje, 
uszkodzenia mechaniczne, zazielenienia, rdzawa plamistość miąŜszu i pustowatość.  
W systemie ekologicznym stwierdzono istotnie większy udział bulw zgniłych, bulw ze 
rdzawą plamistością miąŜszu i pustowatością. Mniej było natomiast bulw zdeformowanych, 
uszkodzonych mechanicznie i zielonych  (tab. 7.12). 

Tabela 7.12 
Wpływ systemu produkcji na udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw 

 

Badana cecha System 
ekologiczny 

System 
konwencjonalny 

NIR 

Mokra zgnilizna  ( %) 7,0 0,4 2,8 
Parch zwykły (%) 
Stopień poraŜenia próby 
Stopień poraŜenia bulw poraŜonych 

25,5 
8,0 
5,1 

6,9 
7,7 
3,6 

6,6 
- 
- 

Ospowatość ( %) 
Stopień poraŜenia próby 
Stopień poraŜenia bulw poraŜonych 

8,5 
8,7 
4,2 

2,3 
7,9 
1,7 

5,7 
0,7 
2,1 

Deformacje ( %) 7,2 13,4 3,9 
Spękania (%) 2,4 2,7 - 
Uszkodzenia przez szkodniki ( %) 1,0 1,3 - 
Zazielenienia ( %) 1,6 2,6 - 
Rdzawość miąŜszu (szt/20 bulw duŜych) 1,3 0,9 - 
Pustowatość ( szt/20 bulw duŜych) 1,0 0,6 0,4 
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e) Wpływ odmiany na jakość bulw 
Udowodniono istotne róŜnice odmianowe dotyczące udziału większości wad bulw. 

Spośród odmian badanych w kombinacji gdzie stosowano zróŜnicowaną gęstość sadzenia 
najwięcej bulw zgniłych odnotowano u odmian  Legenda i Finezja. Największe poraŜenie 
parchem  stwierdzono u odmian Legenda i Gawin a ospowatością u odmiany Gustaw. 
Najwięcej deformacji wystąpiło u odmiany Finezja. U tej odmiany i u odmiany Tetyda 
odnotowano równieŜ najwięcej bulw spękanych. Najwięcej bulw uszkodzonych przez 
szkodniki  miała odmiana Legenda, a największy udział bulw zielonych zanotowano u 
odmian Gwiazda i Tetyda. Najwięcej bulw z wadami wewnętrznymi miały odmiany Legenda, 
Gustaw, Tetyda ( tab. 7.13). Odmianami  wyróŜniającymi się pod względem udziału wad 
bulw były odmiany Vineta, Lord, Gwiazda. 
W kombinacji z róŜnym przygotowaniem  sadzeniaków najwięcej bulw z mokrą zgnilizną 
odnotowano u odmiany Bursztyn. Największe poraŜenie parchem zwykłym miały odmiany  
Hubal, Viviana i Michalina. U odmiany Medea stwierdzono największe poraŜenie 
ospowatością. Najwięcej bulw z deformacjami wystąpiło u odmiany Ametyst. Odmiany 
Stasia i Medea  charakteryzowały  się największym udziałem bulw spękanych. Największy 
procent bulw zielonych miała odmiana Viviana. A najwięcej wad wewnętrznych stwierdzono 
u odmian Hubal i Medea (tab. 7.14). Odmianami wyróŜniającymi się pod względem udziału 
wad bulw były odmiany Jurata i Stasia oraz Michalina (z wyjątkiem poraŜenia parchem). 

 
Tabela 7.13  

Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw w zaleŜności od odmiany 
- kombinacja ,,gęstości’’ 
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Finezja 4,0 15,6 9,2 14,8 3,8 0,5 1,8 1,8 0,4 
Gawin 0,9 31,0 2,0 5,0 1,3 0,4 0,5 0,1 0,5 
Gustaw 2,3 21,1 16,2 5,9 0,7 0,8 1,4 3,0 1,2 
Gwiazda 0,9 16,2 8,9 7,9 2,6 0,6 4,8 0 0 
Legenda 13,5 35,2 6,6 7,2 2,1 3,0 1,4 2,6 5,6 
Lord 2,8 12,3 4,6 4,6 1,8 1,5 1,7 0 0 
Tetyda 0,4 25,5 7,0 5,8 3,5 0,6 3,5 3,8 0,3 
Vineta 1,2 1,6 2,4 0,5 0,7 2,0 1,9 0 0 
NIR 5,4 12,2 6,2 4,5 - 2,1 - 1,7 1,2 
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Tabela 7.14 
Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw w zaleŜności od odmiany 

- kombinacja ,,pobudzanie’’ 
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Ametyst 2,4 38,5 1,0 28,6 5,9 0,1 1,3 1,5 0,1 
Bursztyn 9,8 19,9 6,2 5,6 1,6 0,3 1,5 0,3 0,3 
Hubal 3,9 99,3 6,8 10,4 1,5 0,8 1,0 4,3 1,1 
Jurata 3,3 23,1 9,0 5,3 2,4 0,4 0,7 0,1 0,1 
Medea 1,6 19,6 10,3 13,3 4,2 0,7 1,5 2,0 0,2 
Michalina 1,7 82,2 6,2 4,7 1,6 1,5 3,0 0,2 0 
Stasia 0,4 18,8 3,7 10,2 5,3 3,2 3,8 0,4 0,3 
Viviana 5,0 87,7 5,6 1,1 3,1 2,4 8,0 1,5 0 
NIR 6,8 15,7 5,4 7,8 3,7 1,9 52 1,1 0,7 

 
Podsumowanie 

W roku sprawozdawczym plon bulw uzyskany z plantacji ekologicznej był na bardzo 
niskim  poziomie. Przyczyniły się do tego bardzo niekorzystne warunki meteorologiczne 
panujące w okresie wegetacji tj. wiosenny nadmiar opadów i susza w drugim okresie 
wegetacji. Bardzo słaby rozwój roślin odbił się na plonie bulw.   

Z zastosowanych zabiegów agrotechnicznych istotny wzrost plonu osiągnięto jedynie 
pod wpływem nawadniania. ZróŜnicowana architektura łanu oraz pobudzanie sadzeniaków 
nie miały wpływu na wielkość plonu bulw.  

Największy  wpływ na wielkość  plonu miał jednak system produkcji. W roku 
badawczym plon uzyskany z plantacji ekologicznej był  trzykrotnie niŜszy niŜ z plantacji 
konwencjonalnej.  

Kolejnym czynnikiem w największym stopniu róŜnicującym plon bulw były róŜnice 
odmianowe. Odmiany najwyŜej plonujące to: Vineta, Jurata, Bursztyn, Ametyst,  Gawin. 
Odmiany najniŜej plonujące to: Legenda i Medea. U tych odmian zanotowano najwięcej 
braków we wschodach roślin. 

Na jakość plonu bulw tj. udział w nim wad zewnętrznych i wewnętrznych największy 
wpływ miał genotyp i system produkcji. Zastosowane zabiegi agrotechniczne w mniejszym 
stopniu róŜnicowały jakość bulw. Na uwagę zasługuje  zmniejszenie poraŜenia bulw parchem 
zwykłym pod wpływem nawadniania. 

Biorąc pod uwagę zarówno poziom plonowania, jak i jakość bulw,  do produkcji 
ekologicznej mogą być zalecane takie odmiany jak: Vineta, Jurata, Lord, Gwiazda. Nie 
powinno się polecać takich  odmian jak: Legenda,  Hubal, Medea. 
 
Zad. 8. Weryfikacja prowadzonych na glebach lekkich (Jadwisin) badań nad 

przydatnością odmian ziemniaka do uprawy ekologicznej w innych warunkach 
klimatyczno-glebowych (Osiny) 

 
Celem badań prowadzonych na ekologicznym polu doświadczalnym IUNG-PIB w 

Puławach (Osiny) jest ocena przydatności do uprawy ekologicznej kilku odmian ziemniaka 
uprawianych na glebach cięŜszych, charakteryzujących się wyŜszą zwięzłością i wilgotnością 
w porównaniu do gleb lekkich (Jadwisin). Podstawowym kryterium oceny jest wysokość i 
jakość plonu. 
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Ekologiczne pole doświadczalne w Osinach jest połoŜone na glebach cięŜszych 
kompleksu Ŝytniego bardzo dobrego i charakteryzuje się odpowiednio dobranym do tych gleb 
następującym płodozmianem: 

1. Ziemniak 
2. Jęczmień jary z wsiewką koniczyny czerwonej 
3. Koniczyna czerwona z trawami 
4. Koniczyna czerwona z trawami 
5. Pszenica ozima z międzyplonem łubinu wąskolistnego (70 kg/ha), gorczycy białej (20 

kg/ha) i gryki (50 kg/ha) 
 
Badane odmiany ziemniaka 
 

Odmiana Wczesność 
Odporność w skali 1-9 

zaraza 
ziemniaka 

wirus Y (PVY) 
wirus L 
(PLRV) 

Flaming 
Viviana 
Eugenia 
Vineta 
Finezja 
Romula 
Gustaw 
Medea 

bardzo wczesna 
bardzo wczesna 
wczesna 
wczesna 
średnio wczesna 
średnio wczesna 
średnio późna 
późna 

2 
2 
3 
2 
4,5 
4 
5 
6,5 

9 
5-6 
9 
7 
9 
8 
9 
7 

7 
5-6 
5-6 
8 
7 
7 
7 
5-6 

1 – odporność najniŜsza; 9 – odporność najwyŜsza 
 

Przy doborze odmian do badań brano pod uwagę jak najwyŜszą odporność na wirusy 
(szczególnie na PVY) oraz moŜliwie jak najwyŜszą odporność na zarazę ziemniaka w 
przypadku odmian późniejszych (odmiany średnio wczesne i późne). 

W okresie wegetacji przeprowadzono ocenę wtórnego zachwaszczenia plantacji oraz 
poraŜenia roślin zarazą ziemniaka i alternariozą. Podczas zbioru zostały pobrane próby bulw 
celem oceny wielkości plonu oraz jego jakości. 
RóŜnice odmianowe dotyczące zachwaszczenia plantacji 

Zachwaszczenie wtórne określano na 4 odmianach ziemniaków (Flaming, Finezja, Gustaw, 
Medea). Zastosowanie w uprawie ekologicznej mechanicznego zwalczania chwastów 
spowodowało znaczną redukcję chwastów w porównaniu do integrowanego systemu 
gospodarowania, w którym zastosowane w okresie zimnej wiosny herbicydy działały mało 
skutecznie.  Najbardziej zachwaszczoną w systemie ekologicznym była średnio późna 
odmiana Gustaw, zaś najmniej średnio wczesna Finezja. W systemie integrowanym 
zachwaszczenie wtórne było najwyŜsze u odmiany Flaming, najniŜsze u późnej odmiany 
Medea. Zachwaszczenie w ekologicznym systemie gospodarowania moŜna uszeregować 
następująco: Finezja < Flaming < Medea < Gustaw, zaś w systemie integrowanym Medea < 
Gustaw < Finezja < Flaming. 

RóŜnice w poziomie zachwaszczenia poszczególnych odmian przedstawiono na poniŜszym 
rysunku. 
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PoraŜenie roślin chorobami grzybowymi 

Warunki pogodowe roku 2013 nie sprzyjały rozwojowi zarazy ziemniaka (nie 
zaobserwowano objawów tej choroby na roślinach w okresie wegetacji), były jednakŜe 
korzystne dla rozwoju alternariozy (tab. 8.1). Poziom poraŜenia roślin tą chorobą był 
wyraźnie zaleŜny od odmiany i w mniejszym stopniu od systemu uprawy. Silniejsze 
uszkodzenia liści spowodowane alternariozą stwierdzono u odmian wczesnych a szczególnie 
u odmiany Viviana. Znacznie niŜsze (wręcz niewielkie) poraŜenie alternariozą odnotowano 
natomiast u odmian średnio wczesnych i późnych uprawianych w systemie integrowanym. 
Najbardziej podatną odmianą na tę chorobę okazała się bardzo wczesna Viviana, a 
najodporniejszą średnio wczesna Finezja. 
Plon bulw badanych odmian 

Warunki pogodowe sezonu wegetacji 2013 były niezbyt korzystne dla dobrego wzrostu i 
rozwoju roślin, czego konsekwencją były stosunkowo niskie plony bulw. Przeciętny plon 
ogólny bulw badanych  odmian ziemniaków z uprawy ekologicznej wyniósł ok. 19 ton z ha i 
niewiele więcej (23,4 ton) z uprawy integrowanej (tab. 8.2). Bardzo nisko plonowały 
uprawiane w systemie ekologicznym wczesne odmiany Viviana (12,1 ton) i Vineta (13,8 t). 
Pozostałe odmiany z wyjątkiem bardzo dobrze plonującej Finezji (29,4 ton), 
charakteryzowały się plonem rzędu 17-21 ton z 1 ha. Przeciętny, procentowy udział 
sadzeniaków w plonie ogólnym był zbliŜony w obydwu systemach produkcji. Odnotowano 
jednakŜe znaczne róŜnice odmianowe. W uprawie integrowanej najwięcej sadzeniaków w 
plonie ogólnym stwierdzono u odmian o drobniejszych kłębach tj. Flaming i Medea, 
natomiast w  uprawie ekologicznej u odmian Flaming, Viviana, Gustaw i Medea. 
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Tabela 8.1 
PoraŜenie roślin zarazą ziemniaka i alternariozą w ekologicznej i integrowanej uprawie 

ziemniaka (Osiny 2013) 
 

Odmiana 
PoraŜenie roślin w skali 1-9* 

Dojrzewanie roślin 
zarazą ziemniaka alternariozą 

4.07 18.07 7.08 4.07 18.07 7.08 18.07 7.08 
System ekologiczny 

Flaming 
Viviana 
Eugenia 
Vineta 
Finezja 
Romula 
Gustaw 
Medea 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
7 
9 
7,5 
9 
9 
8,5 
8,5 

8 
5,5 
8 
6 
8,5 
8 
7,5 
8,5 

6 
1 
6 
5,5 
8 
6,5 
6 
6,5 

 
początek 
 
początek 

początek 
koniec 
początek 
pełnia 
początek 
początek 
początek 

System integrowany 
Flaming 
Viviana 
Eugenia 
Vineta 
Finezja 
Romula 
Gustaw 
Medea 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
8 
9 
8,5 
9 
9 
9 
9 

9 
7,5 
9 
8 
9 
9 
9 
9 

5 
1 
5,5 
5 
8,5 
8 
8 
7,5 

początek 
początek 
początek 
początek 
 
początek 
początek 
 

pełnia 
koniec 
pełnia 
pełnia 
początek 
pełnia 
pełnia 
początek 

* 1 – poraŜenie najwyŜsze (wszystkie liście zniszczone, pędy zasychające lub zaschnięte) 
   9 – rośliny zdrowe 

 
Tabela 8.2 

Plon ogólny bulw i plon sadzeniaków (t/ha) 8 badanych odmian ziemniaków uprawianych 
w systemie ekologicznym i integrowanym (Osiny 2013 r.) 

 

Odmiana 
Plon ogólny Plon sadzeniaków % udział sadzeniaków 

system uprawy: 
ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany ekologiczny integrowany 

Flaming 
Viviana 
Eugenia 
Vineta 
Finezja 
Romula 
Gustaw 
Medea 

18,0 
12,1 
20,3 
13,8 
29,4 
16,7 
19,8 
21,6 

23,6 
15,3 
27,9 
19,0 
33,9 
24,8 
24,4 
18,2 

17,4 
11,0 
16,0 
10,3 
21,8 
12,1 
18,1 
18,9 

22,4 
13,2 
24,0 
16,8 
23,5 
21,3 
20,9 
17,3 

96,6 
91,3 
80,2 
74,4 
73,3 
72,2 
91,1 
87,4 

94,9 
85,5 
86,8 
89,8 
69,3 
86,1 
86,1 
94,4 

średnio 18,9 23,4 15,7 19,9 83,1 85,0 
NIR dla 
syst. upr. 

2,1 2,3  

NIR dla 
współdz. 
syst. upr. 
x odm. 

6,1 6,5  

 
Jakość plonu – zewnętrzne i wewnętrzne wady bulw 

Pozbiorowa ocena jakościowa plonu polegała na ustaleniu ilości bulw z wadami 
zewnętrznymi (parch zwykły, ospowatość, deformacje, spękania, zazielenienia, uszkodzenia 
przez szkodniki) i  wewnętrznymi (rdzawość miąŜszu, pustowatość serc). Bardzo niską 
jakością bulw charakteryzowała się odmiana Flaming, u której stwierdzono bardzo duŜą ilość 
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bulw wadliwych. Słabo prezentowały się równieŜ odmiany Viviana i Eugenia, u których 
oprócz wad zewnętrznych stwierdzono równieŜ wady wewnętrzne tj. rdzawość miąŜszu oraz 
pustowatość serc. Najmniej bulw z wadami jakości odnotowano u późnej odmiany Medea, 
której jakość plonu naleŜy uznać za dobrą. Wartą uwagi jest równieŜ wysoko plonująca 
odmiana Finezja, u której stwierdzono jednakŜe duŜą ilość bulw zazieleniałych. Przyczyną 
tego było silniejsze niŜ u niŜej plonujących odmian rozmycie redlin, spowodowane częstymi i 
silnymi opadami deszczu w okresie wegetacji. 

 
Tabela 8.3 

Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw u odmian uprawianych w systemie 
ekologicznym (Osiny 2013) 

 

Odmiana 

Procentowy udział 

rd
za
w
oś
ć 
m
ią
Ŝs
zu
  

sz
t./
10

 b
ul
w
 

pu
st
ow

at
oś
ć 
se
rc
 

sz
t./
10

 b
ul
w
 

pa
rc
h 

zw
yk

ły
 

os
po

w
at
oś
ć 

de
fo
rm

ac
je
 

sp
ęk
an
ia
 

za
zi
el
en
ie
ni
a 

us
zk
od
ze
ni
a 

pr
ze
z 

sz
ko

dn
ik
i 

Flaming 
Viviana 
Eugenia 
Vineta 
Finezja 
Romula 
Gustaw 
Medea 

42,6 
10,5 
0,0 
7,9 
0,0 
1,2 
2,9 
3,6 

19,7 
10,2 
2,9 
8,8 
0,6 
7,7 
8,7 
0,9 

8,5 
4,7 
27,2 
6,1 
13,5 
4,7 
7,1 
7,7 

6,6 
29,6 
11,7 
3,9 
6,8 
5,3 
2,6 
4,5 

0,7 
2,5 
7,9 
3,4 
34,4 
12,1 
20,8 
10,9 

0 
1,2 
1,0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0,7 
2,7 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
Podsumowanie 
1. Niezbyt korzystne dla wzrostu i rozwoju roślin warunki pogodowe sezonu 2013 (zimna i 

mokra wiosna a następnie susza) wpłynęły niekorzystnie na plonowanie i jakość bulw 
ziemniaków, szczególnie odmian wczesnych. 

2. W oparciu o uzyskany w 2013 r. plon i jego jakość – do uprawy ekologicznej na glebach 
mocniejszych (Osiny) moŜna polecać (nawet w mniej korzystnych warunkach 
pogodowych) późną odmianę Medea oraz średnio wczesną Finezja. 

 
Zad. 9. Porównanie wielkości plonu handlowego odmian ziemniaka uprawianych w 

systemie ekologicznym i IP.  
Udział plonu handlowego w plonie ogólnym ziemniaka jest najistotniejszym czynnikiem 

decydującym o rentowności produkcji tego gatunku. Pod pojęciem plonu handlowego 
rozumie się tą część plonu ogólnego, która pozostaje po odrzuceniu wszystkich bulw z 
wadami ich wyglądu. Są to bulwy drobne, silnie zdeformowane, zazielenione, silnie poraŜone 
parchem zwykłym i ryzoktoniozą, uszkodzone przez szkodniki glebowe i rozłogi chwastów. 
W ten sposób określony plon handlowy odpowiada wymaganiom zdefiniowanym w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym jakości handlowej ziemniaka 
jadalnego zbioru głównego. W ramach zadania określono ten wskaźnik dla wszystkich 
odmian (16) uprawianych na polu ekologicznym w Jadwisinie  w 2013 roku oraz porównano 
do wyników badań tych samych odmian uprawianych w systemie zrównowaŜonym (IP) w tej 
samej miejscowości. Technologia IP charakteryzowała się umiarkowanym poziomem 
nawoŜenia mineralnego (N-100kg/ha, K i P wg zasobności gleby w proporcji N:P:K jak 
1:1:1,5), 2-krotnym zastosowaniem herbicydów, 6- krotnym zastosowaniem fungicydów  oraz 
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chemicznym zwalczaniem stonki ziemniaczanej. Poziom plonowania badanych odmian 
ziemniaka oraz udział plonu handlowego w plonie ogólnym zilustrowano w tabeli 9.1 

Uzyskane dane w przeprowadzonych badaniach udowadniają, Ŝe w tych samych 
warunkach klimatycznych średni poziom plonowania ziemniaka w systemie ekologicznym 
nie przekroczył 38% poziomu plonowania w systemie IP. Stało się tak między innymi z 
powodu silnego podtopienia plantacji ekologicznej w czerwcu po występujących ulewach 
deszczu. W doświadczeniu IP nastąpił w tym czasie spływ powierzchniowy wody opadowej. 
Późniejsze nawadnianie plantacji ekologicznej juŜ nie miało większego znaczenia. Na 
plantacji IP nawadnianie dało pozytywny efekt w postaci zwyŜki plonu bulw.  Poziom plonu 
w systemie ekologicznym wyniósł średnio dla odmian około 14,4t/ha a w systemie IP  38,9 
t/ha.  Stwierdzono takŜe róŜnice w plonowaniu poszczególnych odmian w oby systemach 
uprawy. W systemie ekologicznym najwyŜej plonowały odmiany: Vineta, Jurata i Ametyst  a 
w systemie IP odmiany: Michalina, Tetyda i  Ametyst.  Dość interesujące są jednak wyniki 
dotyczące udziału plonu handlowego w plonie ogólnym.  Stwierdzono, Ŝe średnio dla 
wszystkich odmian w systemie ekologicznym wskaźnik ten był niski i wyniósł 59,4% a w 
systemie IP przekroczył wartość 80%.  Stało się tak z powodu silnego zdrobnienia bulw na 
plantacji ekologicznej. Udział innych wad wyglądu bulw  ziemniaków ekologicznych nie 
budził zastrzeŜeń. NajwyŜszy wskaźnik udziału plonu handlowego w plonie ogólnym na 
plantacji ekologicznej uzyskano dla odmian: Vineta, Medea, Tetyda i Stasia (pow. 80%) a 
najniŜszy wskaźnik dla odmian: Hubal, Ametyst i Viviana. W systemie IP większość 
badanych odmian uzyskała wskaźnik powyŜej 80%.  

Poziom plonu handlowego badanych odmian ziemniaka na plantacji ekologicznej był w 
2013 roku bardzo niski i jednocześnie silnie zróŜnicowany. NajwyŜszy plon handlowy 
uzyskano u odmian Vineta, Tetyda i Jurata. Przy niektórych odmianach plon handlowy był 
szczególnie niski i nie przekraczał nawet 5t/ha.  

Tabela 9.1  
Poziom plonowania oraz udział plonu handlowego w plonie ogólnym badanych odmian 

ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym i IP. Jadwisin 2013 
 
Odmiana 

Plon ogólny (t/ha)  
w systemie  

Udział (%) plonu 
handlowego w plonie 

ogólnym 

Plon handlowy (t/ha) 
w systemie 

Ekol. IP Ekol. IP Ekol. IP 
Lord 
Viviana 
Gwiazda 
Hubal 
Michalina 
Vineta 
Ametyst 
Bursztyn 
Finezja 
Gawin 
Jurata 
Legenda 
Stasia  
Tetyda 
Gustaw 
Medea 

15,2 
13,2 
14,1 
12,3 
13,8 
20,2 
16,3 
15,8 
13,6 
15,4 
17,7 
10,5 
13,8 
15,6 
11,3 
11,0 

- 
33,8 
38,2 
33,5 
50,4 
33,7 
48,2 
41,3 
34,6 
39,5 
34,4 
31,8 
36,5 
50,8 
41,1 
35,0 

47,2 
34,7 
73,7 
16,5 
45,3 
86,3 
29,5 
70,8 
59,9 
55,2 
72,0 
42,8 
80,5 
81,3 
70,6 
83,5 

- 
85,4 
84,8 
79,3 
86,5 
90,9 
73,6 
87,8 
76,8 
83,6 
86,6 
84,0 
77,0 
90,3 
84,3 
77,1 

7,2 
4,6 
10,4 
2,0 
6,3 
17,4 
4,8 
11,2 
8,1 
8,5 
12,7 
4,5 
11,1 
12,7 
8,0 
9,2 

- 
28,9 
32,4 
26,6 
43,6 
30,6 
35,5 
36,3 
26,6 
33,0 
29,8 
26,7 
28,1 
45,9 
34,6 
27,0 

Średnio 14,4 38,9 59,4 83,2 8,7 32,4 
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Wnioski 
1. Średni poziom plonowania badanych odmian ziemniaka w systemie ekologicznym nie 

przekroczył 38% poziomu plonowania tych samych odmian uprawianych w systemie 
Integrowanej Produkcji. Jest to jeden z najniŜszych poziomów plonowania ziemniaka 
ekologicznego na przestrzeni ostatnich lat badań na obiekcie w Jadwisinie.  

2. Średni udział plonu handlowego w plonie ogólnym odmian uprawianych w systemie 
ekologicznym był duŜo niŜszy w porównaniu do systemu Integrowanej Produkcji. 
Spowodowane to było silnym zdrobnieniem bulw na plantacji ekologicznej.  

3. NajwyŜszy plon handlowy w systemie ekologicznym uzyskano dla odmian  Vineta, Jurata 
i Tetyda. 

 
Zad. 10. Ocena wartości odŜywczej i sensorycznej ziemniaka róŜnych odmian 

uprawianych w systemie ekologicznym 
W ramach realizacji tego zadania wykonano: 
� Analizę składu chemicznego bulw ziemniaka:  

− suchej masy i skrobi 
− makroelementów: N, P, K, Mg, Ca 
− mikroelementów: Cu, Fe, Mn, Zn, B 
− glikoalkaloidów i azotanów 
− związków o właściwościach antyoksydacyjnych:  
− witaminy C  

− karotenoidów (beta karoten i ksantofil)  
− polifenoli (kwasy fenolowe, flawonoidy)  

� Ocenę sensoryczną i stopień ciemnienia bulw po ugotowaniu 
� Porównanie składu chemicznego bulw ziemniaka wybranych odmian systemu 

ekologicznego i konwencjonalnego 
Analizy dotyczące składników mineralnych (makro- i mikroelementów) oraz 

karotenoidów i polifenoli ze względu na zimowy termin wykonania podawane są za 2012 rok 
(tab. 2-4 i tab. 8-10 - 2012 r. oraz tab. 5-6; 11-12 za lata 2012 – 2013. W 2012 roku ze 
względu na wystarczającą ilość opadów nawadnianie pod ziemniaki nie było stosowane. W 
2013 zastosowano łącznie 91 mm nawadniania w 7 dawkach od 9.07 do 8.08.2013. 

W związku z tym, Ŝe ziemniak zawiera duŜą ilość składników odŜywczych takich jak: 
witamina C, karotenoidy, polifenole, składniki mineralne, sucha masa i skrobia, jest wysoce 
poŜądany w diecie człowieka. Oprócz substancji odŜywczych w ziemniaku znajdują się 
substancje antyodŜywcze, czyli takie, które ograniczają bądź uniemoŜliwiają wykorzystanie 
składników odŜywczych. Zaliczamy do nich glikoalkaloidy i azotany.  
Sucha masa, skrobia (tab. 10.1) 

Sucha masa ma duŜe znaczenie, gdyŜ wpływa na smak ziemniaków oraz konsystencję 
bulw surowych i przetworzonych jak równieŜ ze względu na zawartość w niej soli 
mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Sucha masa i 
skrobia są przede wszystkim cechami odmianowymi ulegającymi stosunkowo niewielkim 
zmianom pod wpływem czynników agrotechnicznych. Zawartość suchej masy wahała się od 
18,3 u odmiany Viviana do 23,0% u odmiany Hubal, a zawartość skrobi od 9,3 u odmiany 
Gwiazda do 13,9% u odmiany Bursztyn. Nawadnianie nie miało wpływu na zawartość tych 
składników w bulwach. 
Zawartość makro i mikroelementów (tab. 10.2 i 10.3 – dane z 2012 r.) 

Makro i mikroelementy wchodzą w skład soli mineralnych organizmu człowieka i 
podobnie jak witaminy muszą być one dostarczone z poŜywieniem. W badanych 
kombinacjach oznaczono: azot, fosfor, potas, magnez i wapń, których średnie zawartości 
wynosiły odpowiednio: 1,11; 0,32; 2,30; 0,13 i 0,10% suchej masy. Bulwy ziemniaka 
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zawierały najwięcej potasu, który jest odpowiedzialny za utrzymanie gospodarki wodno-
elektrolitowej. Jego ilość była róŜnicowana przez czynnik odmianowy i wahała się w 
przedziale od 2,10 do 2,40%. Wpływ odmian na pozostałe makroelementy był nieistotny. 
WaŜnym pierwiastkiem będącym głównym składnikiem białka jest azot, którego zawartość w 
bulwach była niewielka i wynosiła średnio 1,14%, co po przeliczeniu (% Nog x 6,25) daje 
7,13% białka ogółem w suchej masie. Wartość odŜywcza białka zawartego w ziemniaku, 
wynika nie z ilości, a z obecności w nim aminokwasów egzogennych, czyli takich, których 
organizm nie moŜe syntetyzować samodzielnie. Z mikroelementów w badanych 
kombinacjach oznaczono: miedź, Ŝelazo, mangan, cynk i bor. Bulwy ziemniaka najwięcej 
zawierały Ŝelaza, którego zawartość wahała się u odmian od 29 do 48 mg⋅kg-1 suchej masy. 
Trzy razy mniej od Ŝelaza ziemniaki zawierały cynku, którego średnia zawartość oscylowała 
wokół 13 mg⋅kg-1 suchej masy, a pozostałe mikroelementy: miedź, mangan i bor nie 
przekraczały wartości 7 mg⋅kg-1 suchej masy. Wszystkie odmiany były istotnie zróŜnicowane 
pod względem zawartości Ŝelaza, miedzi manganu i cynku, natomiast nawadnianie nie miało 
istotnego wpływu na zawartość makro i mikroskładników w bulwach.  
Azotany i glikoalkaloidy (tab. 10.1) 

Zawartość azotanów kształtowała się na bardzo niskim poziomie i wynosiła średnio 
dla odmian 20,0 mg NO3 w kilogramie świeŜej masy bulw. Azotany są niepoŜądanym 
składnikiem w ziemniakach przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji i do przetwórstwa 
tylko wtedy, gdy przekraczają one dopuszczalne ilości 200 mg NO3·kg

-1 kg świeŜej masy 
bulw, co w bulwach ekologicznych w czasie kilku lat badań nie zdarzyło się. Udowodniono 
istotny wpływ nawadniania i odmiany na ich zawartość. Na kumulację azotanów wpływa w 
dominujący sposób nawoŜenie azotem mineralnym. W rolnictwie ekologicznym nie stosuje 
się nawozów mineralnych, a źródłem azotu, fosforu, potasu i mikroelementów jest obornik 
oraz nawozy zielone. Te formy nawoŜenia utrzymują zawartość azotanów na niskim 
poziomie, która wahała w granicach 10,0 – 53,5  mg  NN0033⋅kg

-1 świeŜej masy w zaleŜności od 
odmiany. Glikoalkaloidy (inaczej TGA) w roślinie ziemniaka, spełniają rolę związaną z 
odpornością na choroby bakteryjne, grzybowe i owady. Najwięcej jest ich w zielonych 
częściach roślin (łodygi i liście), natomiast w bulwach ich zawartość mieściła się w granicach 
normy od 28,1 do 131,1 mg⋅kg-1 świeŜej masy. Górna granica naleŜała do odmiany Gawin, a 
dolna do odmiany Vineta. Ziemniaki nawadniane zawierały mniej azotanów i glikoalkaloidów 
niŜ bez nawadniania.  
Zawartość związków o właściwościach antyoksydacyjnych: witaminy C (tab. 10.1), 
karotenoidów i polifenoli (tab. 10.4). 

Antyoksydacyjne właściwości tych związków polegają na ich zdolności do 
neutralizacji wolnych rodników przez obecne grupy funkcyjne (karbonylową i hydroksylową) 
oraz sprzęŜone wiązania podwójne. Wolne rodniki działają mutagennie na komórki 
uszkadzając ich strukturę i funkcje, co prowadzi do wystąpienia chorób. ZróŜnicowanie 
odmian pod względem witaminy C było istotne. Odmiana Michalina zawierała jej najwięcej – 
21,1, a odmiana Legenda najmniej – 17,3 mmgg%%  śśwwiieeŜŜeejj  mmaassyy. Nawadnianie nie miało wpływu 
na zawartość witaminy C w bulwach, natomiast istotnie wpływało na zawartość karotenoidów 
i polifenoli. Karotenoidy dzielimy na karoteny (o barwie pomarańczowej) oraz ksantofile (o 
barwie Ŝółtej), a spośród ksantofili dominującą w ilościach formą jest luteina. Z karotenoidów 
w ziemniaku występują: β-karoten i luteina. Zawartość β-karotenu w ziemniakach 
ekologicznych w 2012 r. wahała się od 20,3 do 24,8 µg⋅100 g-1 świeŜej masy a zawartość 
luteiny od 144,3 do 161,2 µg⋅100 g-1 św. m. Wykazano istotne róŜnice w zawartości tych 
składników pomiędzy odmianami, a nawadnianie podobnie jak w poprzednim roku istotnie 
zmniejszało ich zawartość w bulwach. Inną grupę antyoksydantów obecną w ziemniaku 
stanowiły polifenole, które odpowiadają za barwę, smak i zapach. W ziemniaku oznaczono 
kwasy fenolowe w tym kwas chlorogenowy, którego ziemniaki zawierają najwięcej oraz 



4477  
  

flawonoidy. Zawartość kwasów fenolowych wahała się od 150,0 do 166,1 mg⋅100 g-1, a 
flawonoidów od 10,7 do 13,9 mg⋅100 g-1 świeŜej masy. Udowodniono istotny wpływ 
wszystkich czynników na zawartość kwasów fenolowych i flawonoidów. Podobnie jak w 
ubiegłym roku nawadnianie zmniejszyło zawartość tych związków, a odmiany róŜniły się pod 
względem polifenoli istotnie. Kwas chlorogenowy, stanowił średnio 83% zawartości sumy 
kwasów. Na pozostałe 17% składają się między innymi kwasy: galusowy i felurowy 
(niewykazywane w sprawozdaniu).  
Ocena sensoryczna i stopień ciemnienia miąŜszu bulw po ugotowaniu (tab. 10.5, 10.6) 

Ocenę sensoryczną i stopień ciemnienia miąŜszu bulw po ugotowaniu wykonano dla 15 
odmian z obiektów z nawadnianiem i bez nawadniania. Smakowitość oceniono w skali 1-9, 
gdzie 1 oznacza ocenę najgorszą, 9 najlepszą, rozgotowanie, konsystencję i strukturę w skali 
od 1 do 4, gdzie odpowiednio: 1 oznacza brak rozgotowania, 4 rozgotowanie całkowite; 1 
oznacza konsystencję zwięzłą, 4 konsystencję miękką i rozsypującą się, 1 oznacza strukturę 
delikatną, 4 strukturę szorstką.  Do najsmaczniejszych odmian ziemniaka zaliczono te, 
których ocena będąca średnią z dwóch lat była większa lub równa 7,5 tj.: Viviana, Vineta, 
Finezja, Flaming, Michalina, Ametyst, Medea i Hubal. NajniŜszą ocenę smakowitości 
otrzymały odmiany: Lord, Gawin, Gustaw i Stasia. Ocenę ciemnienia przeprowadzono przy 
pomocy tablic z 9 stopniową skalą duńską, gdzie 9 oznacza brak ciemnienia. Podane wyniki 
są średnią z 10 próbek bulw. Badane odmiany odznaczały się niską skłonnością do 
ciemnienia. Ciemnienie miąŜszu zaleŜało w największym stopniu od odmiany. Do najbardziej 
ciemniejących naleŜały odmiany: Legenda, Gustaw i Stasia. Nie udowodniono wpływu 
nawadniania na badane cechy oceny sensorycznej i ciemnienie miąŜszu bulw po ugotowaniu. 
Porównanie składu chemicznego bulw ziemniaka wybranych odmian systemu 
ekologicznego i konwencjonalnego (tab. 10.7-10.12) 

Porównanie pod względem zawartości suchej masy, skrobi, witaminy C, azotanów i 
glikoalkaloidów przeprowadzono dla wybranych odmian. Wartość odŜywcza ziemniaków 
ekologicznych i konwencjonalnych była zbliŜona. Ziemniaki ekologiczne zawierały mniej 
suchej masy skrobi, witaminy C, azotanów i glikoalkaloidów, niŜ ziemniaki pochodzące z 
systemu konwencjonalnego. Zawartość substancji niepoŜądanych: azotanów i 
glikoalkaloidów w bulwach była duŜo poniŜej dopuszczalnych norm w obu systemach 
uprawy. W ekologicznych ziemniakach udowodniono istotnie większą zawartość potasu, 
miedzi i cynku, a mniejszą Ŝelaza i manganu niŜ w ziemniakach konwencjonalnych. W 
przypadku azotu, fosforu magnezu wapnia i boru róŜnice były nieistotne. Stwierdzono 
natomiast istotne róŜnice w zawartości karotenoidów i polifenoli w ziemniakach 
pochodzących z tych dwóch systemów uprawy. Ziemniaki ekologiczne zawierały więcej beta 
karotenu, luteiny, kwasów fenolowych i flawonoidów niŜ ziemniaki konwencjonalne, ale oba 
systemy uprawy nie róŜniły się istotnie pod względem ciemnienia miąŜszu i smakowitości.  
Podsumowanie 
1. Zawartość większości badanych składników w bulwach zaleŜała głównie od odmiany.  
2. Nawadnianie w 2013 roku wpływało istotnie na zmiany zawartości: azotanów i 

glikoalakaloidów, a nie spowodowało zmian w zawartości suchej masy, skrobi i witaminy 
C.  

3. W 2012 roku nawadnianie istotnie wpłynęło na zawartość karotenoidów i polifenoli 
natomiast nie miało wpływu na zawartość makro i mikroelementów. 

4. Średnia zawartość beta karotenu w bulwach ziemniaka wynosiła 22,2 µg, luteiny 151,6 µg, 
kwasów fenolowych 158,1 mg, a flawonoidów 12,3 mg w 100 g świeŜej masy. 

5. Badane odmiany odznaczały się wysoką smakowitością (> 7) i niską skłonnością do 
ciemnienia miąŜszu bulw (> 8,5).  

6. W ekologicznych ziemniakach udowodniono istotnie większą zawartość potasu, miedzi i 
cynku, a mniejszą Ŝelaza i manganu niŜ w ziemniakach konwencjonalnych. 
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7. Ziemniaki ekologiczne zawierały mniej suchej masy skrobi, witaminy C, azotanów i 
glikoalkaloidów, a więcej beta karotenu, luteiny, kwasów fenolowych i flawonoidów niŜ 
ziemniaki konwencjonalne. 

8. Nie stwierdzono róŜnic w ocenie sensorycznej i ciemnieniu miąŜszu bulw ugotowanych 
pochodzących z systemu uprawy ekologicznej i konwencjonalnej oraz pod wpływem 
nawadniania. 

 
Tabela 10.1 

Zawartość suchej masy, skrobi, witaminy C, azotanów i glikoalkaloidów w bulwach 
ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym. Jadwisin, 2013 r. 

 
 
Czynniki 

Składniki odŜywcze Składniki antyodŜywcze 

Sucha masa 
[%] 

Skrobia 

[%] 

Witamina C 
[mg % św] 

Azotany 
[mgN03 ⋅kg

-1 
św.m.] 

Gliko-
alkaloidy 
[mg⋅kg-1.] 

Nawadniane 20,7 11,8 19,7 11,3 63,7 
Bez nawadniania 20,6 11,5 19,6 28,1 75,5 
NIR(0,05) n.s. n.s. n.s. 2,9 3,8 
Ametyst  21,0 11,9 20,8 10,5 126,6 
Bursztyn  22,2 13,9 18,5 14,5 90,6 
Finezja 20,8 13,0 20,5 19,0 82,0 
Gawin 22,4 13,8 19,5 26,0 131,1 
Gustaw 21,5 12,6 19,2 11,0 55,3 
Gwiazda 18,4 9,3 20,2 14,5 69,9 
Hubal 23,0 10,6 19,6 10,0 76,8 
Jurata 21,9 13,3 18,7 33,0 73,7 
Legenda 22,3 11,6 17,3 21,0 39,3 
Lord 18,5 10,1 18,7 53,5 50,3 
Medea 19,9 11,8 19,6 23,0 50,7 
Michalina 19,8 9,6 21,1 17,5 64,4 
Stasia 20,1 12,1 19,5 11,0 99,3 
Tetyda 20,8 11,8 20,0 17,0 31,9 
Vineta 19,8 11,2 19,9 25,5 28,1 
Viviana 18,3 9,8 20,9 8,0 43,1 
średnia 20,7 11,6 19,6 20,0 69,6 
NIR(0,05) 1,2 1,5 0,8 14,6 18,9 

 
Tabela 10.2 

Zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka systemu ekologicznego  
w zaleŜności od nawadniania i odmiany w 2012 r 

Czynniki MAKROELEMENTY % Suchej Masy 
Azot Fosfor Potas Magnez Wapń 

Nawadniane 1,14 0,33 2,34 0,13 0,10 
Bez nawadniania 1,08 0,31 2,25 0,12 0,10 
NIR(0,05) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Bursztyn  0,94 0,31 2,25 0,11 0,10 
Gustaw 1,06 0,35 2,38 0,14 0,10 
Gwiazda 1,18 0,35 2,40 0,14 0,10 
Legenda 1,10 0,30 2,34 0,12 0,10 
Viviana 1,28 0,31 2,10 0,14 0,10 
średnio 1,11 0,32 2,30 0,13 0,10 
NIR(0,05) n.s. n.s. 0,22 n.s. n.s. 
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Tabela 10.3 

Zawartość mikroelementów w bulwach ziemniaka systemu ekologicznego  
w zaleŜności od nawadniania i odmiany w 2012 r 

Czynniki 
MIKROELEMENTY Mg/Kg Suchej Masy 

Miedź śelazo Mangan Cynk Bor 
Nawadniane  4,45 38,44 5,77 12,40 4,60 
Bez nawadniania 4,48 38,60 5,86 13,70 4,04 
NIR(0,05) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Bursztyn  4,04 29,05 4,21  9,96 3,71 
Gustaw 5,43 45,60 6,35 14,55 4,57 
Gwiazda 4,62 39,00 5,46 13,10 4,38 
Legenda 4,20 47,50 6,34 13,50 4,85 
Viviana 4,04 31,45 6,71 14,15 4,11 
średnia 4,46 38,52 5,81 13,05 4,32 
NIR(0,05) 1,24 2,32 0,51 1,47 n.s. 

 
 
 
 

Tabela 10.4 
Zawartość karotenoidów i polifenoli w ziemniakach ekologicznych w zaleŜności  

od nawadniania i odmiany w 2012 r. 

Badany parametr 

KAROTENOIDY 
[µg/100g św.m.] 

POLIFENOLE 
[mg/100g św.m.] 

Beta 
karoten 

Luteina 
Kwasy 
fenolowe 
(suma) 

Kwas 
chloro-
genowy 

Flawonoidy 

Nawadniane  21,2 144,4 150,0 127,7 11,6 
Bez nawadniania 23,4 158,7 166,1 133,2 13,0 
NIR(0,05) 1,0 2,2 2,0 1,5 1,0 
Bursztyn   20,6 144,3 153,1 124,6 10,7 
Gustaw 24,8 159,6 165,9 138,2 13,9 
Gwiazda 20,3 146,6 152,6 125,8 12,3 
Legenda 24,8 161,2 166,1 140,3 11,9 
Viviana 20,6 146,1 152,6 123,4 12,7 
średnia 22,2 151,6 158,1 130,5 12,3 
NIR(0,05) 2,4 5,0 4,6 3,5 2,4 
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Tabela 10.5 
Ocena sensoryczna odmian ziemniaka w zaleŜności od nawadniania  

i odmiany w 2012 i 2013 r. 
 
Czynniki 

SMAKOWITOŚĆ 
ROZGOTO 
-WANIE 

KONSYSTE- 
NCJA 

STRUKTURA 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Nawadniane  7,6 7,2 2,5 1,8 2,7 2,2 2,5 1,9 
Bez nawadniania 7,4 7,2 3,2 1,9 3,2 2,0 2,7 2,0 

Średnia 7,5 7,2 2,9 1,9 3,0 2,1 2,6 2,0 
Ametyst  77,,55  7,6 2,0 1,8 2,8 1,2 2,5 2,2 
Bursztyn  77,,55  7,3 2,8 2,0 2,8 2,5 3,0 2,5 
Eugenia 77,,00   2,5  2,5  2,5  
Finezja 77,,88  7,5 3,3 1,8 3,0 2,2 2,3 2,6 
Flaming 88,,00   2,0  2,0  1,8  
Gawin 66,,55  7,3 1,3 2,0 1,5 2,8 1,5 2,0 
Gustaw 77,,00  6,0 3,5 1,8 3,8 1,5 3,0 2,9 
Gwiazda 77,,33  7,2 1,8 1,3 2,3 2,0 1,8 2,0 
Hubal 88,,00  7,5 2,0 1,5 2,8 1,5 2,0 2,0 
Jurata  7,0  2,0  2,0  2,5 
Legenda 77,,33  7,3 2,8 2,5 2,8 2,0 2,5 2,0 
Lord  6,3  1,7  2,0  2,0 
Medea 77,,33  7,8 2,3 2,0 2,3 2,5 2,3 2,5 
Michalina  7,8  1,5  2,3  1,3 
Stasia 77,,00  6,8 2,3 2,0 1,8 2,3 1,8 1,5 
Tetyda 77,,33  6,9 1,8 2,3 2,3 2,8 2,3 2,0 
Vineta 88,,00  7,8 2,3 1,5 2,0 2,0 1,8 1,0 
Viviana 88,,00  7,8 2,0 1,8 2,0 2,7 2,0 1,3 

Średnia 7,5 7,2 2,9 1,9 3,0 2,1 2,6 2,0 
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Tabela 10.6 

Ciemnienie miąŜszu bulw po ugotowaniu w zaleŜności od nawadniania  
i odmiany  w 2012 i 2013 r. 

 
Czynniki 

CIEMNIENIE1 
Po 10 min Po 2h Po 24h 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Nawadniane 9,01 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8 
Bez nawadniania 9,0 8,7 8,8 8,6 8,8 8,6 

Średnia 9,0 8,8 8,8 8,7 8,8 8,7 
Odmiana       
Ametyst  9,0 8,9 8,6 8,7 8,0 8,7 
Bursztyn  9,0 8,8 8,7 8,8 8,3 8,8 
Eugenia 9,0  9,0  9,0  
Finezja 9,0 9,0 8,8 8,8 8,6 8,8 
Flaming 9,0  9,0  9,0  
Gawin 9,0 8,9 8,9 8,9 8,4 8,9 
Gustaw 9,0 8,2 7,9 8,1 7,8 8,1 
Gwiazda 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Hubal 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8,5 
Jurata  9,0     
Legenda 9,0 8,1 8,5 8,0 8,5 8,0 
Lord  9,0  8,0  8,0 
Medea 9,0 8,6 8,8 8,4 8,8 8,4 
Michalina  9,0  9,0  9,0 
Stasia 9,0 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 
Tetyda 9,0 9,0 9,0 8,7 8,9 8,7 
Vineta 9,0 9,0 9,0 8,9 9,0 8,9 
Viviana 9,0 8,8 9,0 8,7 9,0 8,7 

Średnia 9,0 8,8 8,8 8,6 8,7 8,6 
1w skali od 1 do 9 (9 – brak ciemnienia)  
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Tabela 10.7 
Skład chemiczny bulw odmian ziemniaka w zaleŜności od systemu uprawy 

Jadwisin 2013 r. 

System 
uprawy 

Odmiany 

Sucha 
masa 
[%] 

Skrobia 
[%] 

Witamina C  
[mg% św.m.] 

Azotany 
[mgN03/kg 
św.m.] 

Gliko-
alkaloidy 
[mg/kg 
św.m.] 

E
ko

lo
gi
cz
ny
 

Bursztyn 22,5 13,9 18,4 24,0 103,6 
Gustaw 21,0 11,7 19,1 12,0 61,4 
Gwiazda 18,2 9,3 20,3 13,0 70,3 
Legenda 22,4 10,9 16,8 37,0 59,6 
Michalina 19,9 8,9 21,3 26,0 74,4 
Viviana 18,4 10,6 19,7 11,0 50,6 
średnia 20,4 10,9 19,3 20,5 70,0 

K
on

w
en
cj
on
al
ny
 

 

Bursztyn 22,0 12,6 20,9 49,0 192,1 
Gustaw 23,0 14,5 18,9 85,0 70,5 
Gwiazda 21,2 12,3 20,1 99,0 110,5 
Legenda 22,0 13,9 18,1 74,0 39,8 
Michalina 22,0 12,8 20,9 76,0 113,2 
Viviana 20,9 13,1 19,7 66,0 58,9 
średnia 21,8 13,2 19,8 75,0 97,5 

NIR(0,05) 0,6 0,6 0,4 8,0 13,6 
 

  
Tabela 10.8 

Zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka w zaleŜności od systemu uprawy  
Jadwisin 2012 r. 

System 
uprawy 

Odmiany 
MAKROELEMENTY % suchej masy 

AZOT FOSFOR POTAS MAGNEZ WAPŃ 

Ekolo-
giczny 

Bursztyn   0,94 0,31 2,25 0,11 0,10 
Gustaw 1,06 0,35 2,38 0,14 0,10 
Gwiazda 1,18 0,35 2,41 0,14 0,10 
Legenda 1,10 0,30 2,34 0,12 0,10 
Viviana 1,28 0,31 2,10 0,14 0,10 
średnia 1,11 0,32 2,30 0,13 0,10 

Konwen-
cjonalny 
 

Bursztyn   1,06 0,22 1,79 0,10 0,10 
Gustaw 1,14 0,26 1,97 0,13 0,10 
Gwiazda 1,20 0,23 1,89 0,13 0,10 
Legenda 1,20 0,22 2,02 0,11 0,10 
Viviana 1,28 0,21 1,62 0,12 0,10 
średnia 1,18 0,23 1,86 0,12 0,10 

NIR(0,05) n.s. n.s. 0,39 n.s. n.s. 
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Tabela 10.9 
Zawartość mikroelementów w bulwach ziemniaka w zaleŜności od systemu uprawy 

Jadwisin 2012 r. 
System 
uprawy 

Odmiany 
MIKROELEMENTY mg/kg suchej masy 

MIEDŹ śELAZO MANGAN CYNK BOR 

Ekolo-
giczny 

Bursztyn   4,04 29,05 4,21 9,96 3,71 
Gustaw 5,43 45,60 6,35 14,55 4,57 
Gwiazda 4,62 39,00 5,46 13,10 4,38 
Legenda 4,20 47,50 6,34 13,50 4,85 
Viviana 4,04 31,45 6,71 14,15 4,11 
średnia 4,46 38,52 5,81 13,05 4,32 

Konwen-
cjonalny 
 

Bursztyn   2,14 42,00 5,64 9,00 4,49 
Gustaw 3,00 38,90 6,87 14,50 4,29 
Gwiazda 2,90 44,90 6,18 12,30 4,48 
Legenda 2,00 41,10 5,94 10,10 4,42 
Viviana 2,79 49,00 8,36 13,70 3,94 
średnia 2,57 43,18 6,60 11,92 4,32 

NIR(0,05) 0,49 2,32 0,22 1,47 n.s. 
 
 

Tabela 10.10 
Zawartość karotenoidów i polifenoli w bulwach ziemniaka w zaleŜności od systemu  

uprawy. Jadwisin 2012 r. 

System 
uprawy 

Odmiany 

KAROTENOIDY 
[µg/100g św.m.] 

POLIFENOLE 
[mg/100g św.m.] 

Beta 
karoten 

Luteina 
Kwasy 
fenolowe 
(suma) 

w tym 
Kwas 

chlorowe-
nowy 

Flawo-
noidy 

Ekolo-
giczny 

Bursztyn 21,8 153,8 159,0 126,1 10,6 
Gustaw 26,5 170,7 175,8 142,8 14,2 
Gwiazda 20,5 148,1 159,8 126,3 12,4 
Legenda 25,5 166,0 169,1 141,2 13,4 
Viviana 22,6 154,7 166,8 129,6 14,6 
średnia 23,4 158,7 166,1 133,2 13,0 

Konwen-
cjonalny 

 

Bursztyn 17,6 130,1 129,2 113,7 9,3 
Gustaw 20,4 133,2 129,0 116,1 12,5 
Gwiazda 18,4 129,6 120,0 105,9 7,1 
Legenda 20,1 135,9 146,0 120,0 8,6 
Viviana 20,9 132,2 128,0 112,0 9,2 
średnia 19,5 132,2 130,5 113,5 9,3 

NIR(0,05) 1,6 4,4 5,2 3,3 1,2 
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Tabela 10.11 

Ciemnienie  miąŜszu bulw w zaleŜności od systemu uprawy.  
Jadwisin 2012 i 2013 r. 

System uprawy 
Odmiany 
 

Ciemnienie  

Po 10 min Po 2h Po 24h 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Ekologiczny 

Bursztyn 9,0 8,6 8,7 8,6 8,3 8,6 
Gawin 9,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 
Gwiazda 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Legenda 9,0 7,7 8,5 7,7 8,5 7,7 
Viviana 9,0 8,7 9,0 8,7 9,0 8,7 
Michalina  9,0  9,0  9,0 
średnia 9,0 8,5 8,6 8,5 8,5 8,5 

Konwencjonalny 
 

Bursztyn 9,0 8,6 9,0 7,9 8,8 7,9 
Gawin 9,0 8,4 7,6 8,4 7,6 8,4 
Gwiazda 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Legenda 9,0 9,0 8,3 9,0 8,3 9,0 
Viviana 9,0 8,9 9,0 8,9 9,0 8,9 
Michalina  8,7  8,7  8,7 
średnia 9,0 8,8 8,6 8,7 8,5 8,7 

NIR(0,05)  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
  

Tabela 10.12 
Ocena sensoryczna odmian ziemniaka w uprawie ekologicznej  

i konwencjonalnej Jadwisin 2012 i 2013 r. 

System 
uprawy 

Odmiany 
SMAKOWITOŚĆ 

ROZGOTO- 
WANIE 

KONSYS-
TENCJA 

STRUKTURA 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Ekolo-
giczny 

Bursztyn 7,5 7,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 
Gustaw 6,5 6,0 2,5 1,5 3,0 1,5 3,0 2,9 
Gwiazda 7,0 7,5 1,5 1,3 2,5 1,9 1,5 2,0 
Legenda 7,3 7,3 3,0 2,5 3,0 2,0 2,5 2,0 
Viviana 8,0 7,8 2,0 1,5 2,0 2,5 2,0 1,3 
Michalina  7,9  1,5  2,3  1,3 
średnia 7,3 7,3 2,2 1,7 2,5 2,1 2,2 2,0 

Konwen-
cjonalny 

Bursztyn 7,5 7,8 3,0 2,0 3,0 2,5 3,0 2,5 
Gustaw 7,0 6,6 2,0 3,1 2,5 1,5 2,0 3,0 
Gwiazda 7,5 7,0 2,0 2,3 2,0 2,8 2,0 2,1 
Legenda 7,5 7,5 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 
Viviana 8,0 7,6 2,0 1,5 2,0 2,5 2,0 1,3 
Michalina  7,8  2,0  3,0  1,0 
średnia 7,5 7,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,0 

  
 
Zad. 11. Przechowywalność odmian ziemniaka oraz ekologiczne metody ograniczania 

kiełkowania bulw 
Do oceny strat przechowalniczych przygotowano 15 odmian pochodzących z uprawy 

ekologicznej. Ziemniaki przechowywano w temperaturze 3oC i 5oC.  Ocenę strat 
przechowalniczych (ubytki naturalne, choroby przechowalnicze i kiełkowanie) dokonano za 
cały okres przechowywania (15.09.2012- 15.03.2013 oraz za długotrwały okres 
przechowywania bez okresu przygotowawczego (17.10.2012-15.03.2013). 
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Wybrano 9 odmian z uprawy ekologicznej które zostały porównane z uprawą 
integrowaną (badania statutowe i wieloletnie) pod względem strat przechowalniczych. 

Do ograniczenia kiełkowania zastosowano naturalne inhibitory kiełkowania jako wyciąg 
olejku z kminku i mięty pieprzowej (45-55% mentolu). Do doświadczenia wykorzystano 
odmiany: Gwiazda, Vineta, Stasia, Hubal przechowywane w temperaturze 8oC. Oprysk 
inhibitorami naturalnymi rozpoczęto w fazie rozpoczęcia kiełkowania i powtarzano po 7 lub 
14 dniach zaleŜnie od intensywności wzrostu kiełków. Zastosowano dawkę środka w ilości 
0,18 ml na 5 kg ziemniaków. 
Ubytki naturalne 

Średnie ubytki naturalne 15 odmian za cały okres przechowywania  wyniosły 5,9% w 
temperaturze 3oC i 7,1% w temperaturze 5oC (tab.11.1). W okresie długotrwałego 
przechowywania (5 miesięcy) ubytki były niŜsze i wynosiły 4,4% w temperaturze 3oC i 5,6% 
w temperaturze 5oC (tab.11.2). W wyŜszej temperaturze przechowywania (5oC) poziom 
ubytków był istotnie wyŜszy niŜ w temperaturze 3oC. NajniŜszymi ubytkami 
charakteryzowały się odmiany: Viviana, Vineta, Hubal, Eugenia, Finezja, Gawin a 
najwyŜszymi ubytkami odmiany: Flaming, Gustaw, Legenda, Ametyst. 
Choroby przechowalnicze 

Największy rozwój chorób przechowalniczych wystąpił w pierwszym okresie 
przechowywania (przygotowawczym), w długotrwałym przechowywaniu poraŜenie 
chorobami było małe. Średnie poraŜenie 15 odmian przechowywanych w temperaturze 3oC 
wynosiło 0,14% (tab.11.2). Po przechowywaniu w temperaturze 5oC straty z powodu chorób 
były nieznacznie wyŜsze 0,26%. Z pośród rodzajów chorób najwięcej było bulw poraŜonych 
mokrą zgnilizną (tab.11.3) W długotrwałym okresie przechowywania  w temperaturze 3oC 
choroby rozwinęły się tylko na 2 odmianach (Flaming, Legenda) a w temperaturze 5oC na 5 
odmianach (Ametyst, Legenda, Finezja, Stasia, Eugenia). 

Średnie straty w wyniku poraŜenia chorobami  za cały okres przechowywania wyniosły 
3,8% w temperaturze 3oC i 4,0% w temperaturze 5oC (tab.11.1). Największym poraŜeniem 
chorobami charakteryzowały się odmiany: Hubal, Legenda, Gawin a najniŜszymi Medea, 
Tetyda, Gwiazda. 
Kiełkowanie 

Straty w wyniku kiełkowania zaleŜały od temperatury przechowywania. Średnio po 
przechowywaniu w temperaturze 3oC wynosiły poniŜej 0,1% a w temperaturze 5oC wyniosły 
0,7% (tab.11.1). Większość odmian przechowywanych w temperaturze 3oC nie rozpoczęło 
kiełkowania. W wyŜszej temperaturze (5oC) intensywne kiełkowanie wystąpiło u odmian: 
Flaming, Ametyst i Eugenia a najmniejsze u odmian: Finezja, Gustaw, Gwiazda.  
Suma strat 

Straty ogółem średnio dla 15 odmian w temperaturze 3oC wynosiły 9,7% a w 
temperaturze 5oC 11,8%.  NajwyŜsze straty ogółem po przechowywaniu w temperaturze 3oC i 
5oC wystąpiły u odmian: Legenda-16,0%, Flaming-15,6%, Hubal-15,0%, Gustaw-14,4%. 

NajniŜszymi stratami ogółem po przechowywaniu w temperaturze 3oC i w 5oC 
charakteryzowały się odmiany: Gwiazda-6,5%, Tetyda-6,6%, Medea-6,6%. 
Porównanie strat odmian z uprawy ekologicznej i integrowanej 

Porównując poziom strat przechowalniczych 9 odmian z uprawy ekologicznej i 
integrowanej zauwaŜa się nieznacznie niŜsze ubytki naturalne ziemniaków ekologicznych a 
wyŜsze poraŜenie chorobami przechowalniczymi i nieznacznie większe straty w wyniku 
kiełkowania (tab.11.4,11.5, 11.6). 

Odmiany Gustaw i Gawin był istotnie mocniej poraŜone chorobami z uprawy 
ekologicznej niŜ z integrowanej. Odwrotnie zachowała się odmiana Bursztyn która była 
istotnie mocniej poraŜona z uprawy integrowane niŜ ekologicznej. 
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Zaprawianie inhibitorami naturalnymi 
Odmiany przygotowane do zaprawiania Stasia, Vineta, Gwiazda, Hubal 

charakteryzowały się duŜym zróŜnicowaniem terminu rozpoczęcia kiełkowania. Podczas 
przechowywania w temperaturze 8oC odmiana Stasia rozpoczęła kiełkowanie  w 1 dekadzie 
grudnia, Vineta w 3 dekadzie stycznia a Gwiazda i Hubal w 2 dekadzie lutego. W tych 
samych terminach rozpoczęto opryski inhibitorami kiełkowania  

Z dwóch uŜytych inhibitorów naturalnych większy efekt hamujący kiełkowanie 
otrzymano stosując olejek z kminku niŜ z mięty. Średnia długość kiełków 4 odmian 
opryskiwanych wyciągiem z kminku wynosiła 8 mm a olejkiem z mięty 15 mm przy długości 
kiełków na bulwach kontrolnych wynoszących 24 mm. Na niektórych odmianach: Vineta, 
Stasia w końcowym terminie przechowywania wystąpił intensywny wzrost kiełków (tab. 
11.7).  
Najmniej kiełkowała odmiana Hubal, u której po zaprawianiu olejkiem z kminku nie 
zanotowano kiełkowania a po zastosowaniu olejku z mięty długość kiełków wynosiła tylko  
2 mm.  

W okresie od listopada do kwietnia ilość zabiegów (oprysku) zaleŜała od odmiany. 
Najwięcej zabiegów wykonano  na odmianie Stasia -14 a najmniej na odmianie Gwiazda-7  
i Hubal -7 (tab. 11.8). 
Przeliczając ilość środka na 1 tonę ziemniaków to dla odmiany Stasia uŜyto 490 ml/tonę, dla 
Vinety 315 ml/tonę i 245 ml/tonę dla odmiany Gwiazda i Hubal.  
Podsumowanie 
• Odmiany z uprawy ekologicznej charakteryzują się duŜym zróŜnicowaniem strat 

przechowalniczych. W badanej grupie odmian moŜna wyodrębnić charakteryzujące się 
wysoka trwałością przechowalniczą. 

• DuŜe zróŜnicowanie odmian pod względem strat przechowalniczych zaleŜało głównie od 
poraŜenia chorobami przechowalniczymi. 

• Mniejsze straty przechowalnicze u wszystkich odmian wystąpiły podczas przechowywania 
w niŜszej temperaturze (3oC).  

• Porównanie strat przechowalniczych odmian uprawianych w systemie ekologicznym z  
systemem integrowanym wskazuje na nie istotne róŜnice w ubytkach naturalnych, 
poraŜeniu chorobami a tylko istotne wyŜsze kiełkowanie bulw ekologicznych. 

• Olejki z kminku i mięty istotnie ograniczyły wzrost kiełków, szczególnie u odmiany 
Hubal. 

• Zastosowanie inhibitorów naturalnych na ziemniakach ekologicznych powinno być 
powiązane z niską temperaturą przechowywania i doborem odmian o długim okresie 
spoczynku.  
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Tabela 11.1 
Straty całkowite ziemniaków z uprawy ekologicznej przechowywanych  

w temperaturze 3oC i 5oC  
 
Odmiana  

Ubytki  
w % 

Choroby 
(%) 

Kiełki 
(%) 

Suma strat 
(%) 

Suma 
strat 

średnio 
% 

3oC 5oC 3oC 5oC 3oC 5oC 3oC 5oC 

Legenda  6,9 8,1 8,0 8,5 0 0,5 14,9 17,1 16,0 
Flaming 6,6 10,4 5,8 4,0 0,2 4,2 12,6 18,6 15,6 
Hubal  4,8 5,8 9,6 9,6 0 0,2 14,4 15,6 15,0 
Gustaw  7,9 8,5 6,2 6,2 0 0 14,1 14,7 14,4 
Ametyst 6,9 7,5 3,5 6,1 0 1,2 10,4 14,8 12,6 
Gawin 5,0 5,9 7,4 7,4 0 0,4 12,4 12,7 12,6 
Bursztyn  6,2 6,7 3,9 3,9 0 0,7 10,1 11,3 10,7 
Finezja  4,8 6,0 2,7 3,7 0 0 7,5 9,7 8,6 
Viviana  3,9 5,2 3,7 3,7 0 0 7,6 8,9 8,3 
Vineta  4,8 5,6 2,9 2,9 0 0,1 7,7 8,6 8,2 
Stasia  6,9 7,9 1,9 2,2 0,1 0,7 8,9 10,8 7,8 
Eugenia  5,0 5,7 1,5 1,8 0,1 1,1 6,5 8,6 7,6 
Medea  7,1 8,5 0 0 0 0,6 7,1 8,5 6,6 
Tetyda  4,9 8,1 0 0 0 0,2 4,9 8,3 6,6 
Gwiazda  6,1 6,2 0,3 0,3 0 0,1 6,4 6,6 6,5 
Średnio 5,8 7,1 3,8 4,0 <0,1 0,7 9,7 11,8 10,8 
NIR dla śred. 0,3 0,3 0,3 0,5  

 

Tabela 11.2  
Straty przechowalnicze  odmian z uprawy ekologicznej po długotrwałym okresie 
przechowywania (5 miesięcy) w temperaturze 3oC i 5oC (17.10.12-15.03.13) 

 
Odmiana  

Ubytki  
w % 

Choroby 
(%) 

Kiełki 
(%) 

Suma strat 
(%) 

Suma 
strat 

średnio 
% 

3oC 5oC 3oC 5oC 3oC 5oC 3oC 5oC 

Flaming 5,1 8,9 1,8 0 0,2 4,2 7,1 13,1 10,1 
Ametyst 5,4 6,0 0 1,3 0 1,2 5,4 8,5 7,0 
Legenda  5,4 6,6 0,3 0,8 0 0,5 5,7 7,9 6,8 
Gustaw  6,4 7,0 0 0 0 0 6,4 7,0 6,7 
Medea  5,6 7,0 0 0 0 0,6 5,6 7,6 6,6 
Stasia  5,4 6,4 0 0,3 0,1 0,7 5,5 7,4 6,5 
Bursztyn  4,7 5,2 0 0 0 0,7 4,7 5,9 5,3 
Tetyda  3,4 6,6 0 0 0 0,2 3,4 6,8 5,1 
Gwiazda  4,6 4,7 0 0 0 0,1 4,6 4,8 4,7 
Eugenia  3,5 4,2 0 0,3 0,1 1,1 3,6 5,6 4,6 
Finezja  3,3 4,5 0 1,0 0 0 3,3 5,5 4,4 
Gawin 3,5 4,4 0 0 0 0,4 3,5 4,8 4,2 
Hubal  3,3 4,3 0 0 0 0,2 3,3 4,5 3,9 
Vineta  3,3 4,1 0 0 0 0,1 3,3 4,2 3,8 
Viviana  2,4 3,7 0 0 0 0 2,4 3,7 3,1 
Średnio 4,4 5,6 0,1 0,2 <0,1 0,7 4,6 6,5 5,6 
NIR dla temp. 0,3 0,2 0,3 0,5  
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Tabela 11.3   
PoraŜenie chorobami przechowalniczymi odmian z uprawy ekologicznej w długotrwałym 

okresie przechowywania w temperaturze 3oC i 5oC (17.10.12-15.03.13)  
 
Odmiana  

Choroby (zgnilizny)  
w temperaturze 5oC 

Choroby (zgnilizny)  
w temperaturze 3oC 

Mokra  Mie-
szana 

Sucha  Razem Mokra Mie- 
szana 

Sucha Razem 

Flaming 0 0 0 0 1,8 0 0 1,8 
Gwiazda  0 0 0 0 0 0 0 0 
Vineta  0 0 0 0 0 0 0 0 
Gawin 0 0 0 0 0 0 0 0 
Finezja  1,0 0 0 1,0 0 0 0 0 
Legenda  0,5 0,4 0 0,9 0,3 0 0 0,3 
Tetyda  0 0 0 0 0 0 0 0 
Gustaw  0 0 0 0 0 0 0 0 
Viviana  10% parch zwykły 0 0 0 0 0 
Eugenia  0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 
Hubal  0 0 0 0 0 0 0 0 
Bursztyn  0 0 0 0 0 0 0 0 
Ametyst 0 0,3 1,0 1,3 0 0 0 0 
Stasia  0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 
Medea  0 0 0 0 0 0 0 0 
Średnio 0,12 0,05 0,09 0,26 0,14 0 0 0,14 

 

Tabela 11.4 
Porównanie strat całkowitych 9 odmian z uprawy ekologicznej  

i integrowanej po przechowywaniu w temperaturze 3oC  
 
Odmiana  

Ubytki naturalne 
(%) 

Choroby 
(%) 

Kiełki 
(%) 

Suma strat 
(%) 

Eko. Integr. Eko. Integr. Eko. Integr. Eko. Integr. 
Legenda  6,9 6,3 8,0 2,9 0 0 14,9 9,2 

Hubal  4,8 6,7 9,6 13,2 0 0,1 14,4 20,0 
Gustaw  7,9 8,2 6,2 1,0 0 0 14,1 9,2 

Gawin 5,0 6,4 7,4 0 0 0 12,4 6,4 

Ametyst 6,9 7,1 3,5 4,6 0 0,1 10,4 11,8 

Bursztyn  6,2 5,7 3,9 7,5 0 0 10,1 13,2 

Stasia  6,9 5,8 1,9 2,8 0,1 0,1 9,8 8,7 

Viviana  3,9 4,9 3,7 1,6 0 0 7,6 6,5 

Gwiazda  6,1 5,7 0,3 1,4 0 0 6,4 7,1 

Średnio 6,1 6,3 4,9 3,9 <0,1 <0,1 11,1 10,3 
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Tabela 11.5 
Porównanie strat całkowitych 9 odmian z uprawy ekologicznej i integrowanej po 

przechowywaniu w temperaturze 5oC  
 
Odmiana  

Ubytki 
(%) 

Choroby 
(%) 

Kiełki  
(%) 

Suma strat  
(%) 

Eko. Integr. Eko. Integr. Eko. Integr Eko. Integr. 

Legenda  8,6 7,4 8,5 4,5 0,4 0,1 17,5 12,0 
Hubal  5,8 10,8 9,6 13,4 0,2 0,1 15,6 24,3 
Gustaw  8,5 5,7 6,2 0 0 0 14,7 5,7 
Gawin 5,9 5,8 7,4 0,8 0,4 0 13,7 6,6 
Ametyst 7,5 7,2 4,8 5,1 1,2 0,1 13,5 12,4 
Bursztyn  6,7 9,6 3,9 15,7 0,7 0,1 11,3 25,4 
Stasia  7,9 6,2 2,2 1,8 0,7 0,3 10,8 8,3 
Viviana  5,2 5,7 3,7 1,6 0 0 8,9 7,3 
Gwiazda  6,2 6,8 0,3 1,0 0,1 0 6,6 7,8 
Średnio 6,9 7,2 5,2 4,9 0,4 0,1 12,5 12,2 

 

 
Tabela 11.6  

Zestawienie strat przechowalniczych 9 odmian ziemniaka przechowywanych  
w 3oC i w 5oC produkcji ekologicznej i integrowanej  

 
System uprawy 

Warunki 
przechow. 

Ubytki naturalne 
(%) 

Choroby 
(%) 

Kiełki 
(%) 

Suma strat 
(%) 

 
Ekologiczne 

3oC 6,1 4,9 0,1 11,1 
5oC 6,9 5,2 0,4 12,5 

Średnio 6,5 5,0 0,3 11,8 
 
Integrowane 

3oC 6,3 3,9 0,1 10,3 
5oC 7,2 4,9 0,1 12,2 

Średnio 6,8 4,4 0,1 11,3 
NIR (Eko. – Integr.) 0,8 1,1 0,1 1,7 

 

Tabela 11.7 
Przebieg kiełkowania ziemniaków przechowywanych w 8oC opryskiwanych inhibitorami 

naturalnymi (olejki mięty i kminku) 
 
Inhibitor 
naturalny 

 
Odmiana 

Termin 
rozpoczęcia  
kiełkowania 
i oprysku 

Termin intensy-
wnego wzrostu 
kiełków 
 

Długość kiełków po przecho-
wywaniu 25.04.2013 (mm) 

Opryskiwane Bez oprysku 
 
Kminek 

Gwiazda 1 dek II 3 dek III 5 15 
Vineta 3 dek I 1 dek III 15 35 
Stasia 1 dek XII 1 dek IV 10 32 
Hubal 1 dek II 3 dek IV 0 12 
Średnio 2 dek I 1 dek IV 8 24 

 
Mięta 

Gwiazda 1 dek II 2 dek III 15 15 
Vineta 3 dek I 1 dek III 23 35 
Stasia 1 dek XII 3 dek III 19 32 
Hubal 1 dek II 3 dek IV 2 12 
Średnio 2 dek I 3 dek III 15 24 
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Tabela 11.8 
Terminy zabiegów badanych odmian olejkami kminku i mięty 
 

Terminy 
Odmiana 

Stasia Vineta Gwiazda Hubal 
28.11.12 + - - - 
12.12.12 + - - - 
19.12.12 + - - - 
2.01.13 + - - - 
9.01.13 + - - - 
23.01.13 + + - - 
30.01.13 + + - - 
6.02.13 + + + + 
13.02.13 + + + + 
20.02.13 + + + + 
27.02.13 + + + + 
13.03.13 + + + + 
27.03.13 + + + + 
3.04.13 + + + + 

Ilość zabiegów 14 9 7 7 

 
Zad. 12. Ocena ekonomicznej efektywności uprawy róŜnych gatunków roślin rolniczych 

ze szczególnym uwzględnieniem ziemniaka w systemie ekologicznym 
Miarą oceny efektywności stosowania ekologicznych metod produkcji jest opłacalność 

ekonomiczna. O rentowności produkcji poszczególnych gatunków decydują z jednej strony 
koszty uprawy, na które składają się: koszty zuŜycia materiałów (nasion lub sadzeniaków, 
biologicznych środków ochrony roślin, nawozów), koszty uŜycia maszyn i sprzętu oraz 
koszty pracy a z drugiej  przychody z tytułu sprzedaŜy plonu całkowitego, w tym handlowego 
i ubocznego. 

Uzyskane efekty produkcyjne dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych w 
płodozmianie ekologicznym w postaci uzyskanych plonów zostały przeliczone na ich wartość 
wg aktualnych cen rynkowych. 

Analiza kosztów sporządzona została w oparciu o rzeczywiście poniesione nakłady 
materiałów, energii, zuŜycia sprzętu oraz robocizny w eksperymentach polowych w 2013 
roku a do kalkulacji ekonomicznej wykorzystano takŜe normatywy wydajności i koszty 
uŜycia sprzętu według obowiązujących  metodyk.  

Dla uprawy ziemniaka sporządzono analizę efektywności ekonomicznej dla 
poszczególnych 16 badanych odmian. Do oceny ekonomicznej efektywności posłuŜyły 
następujące wskaźniki: koszty uprawy z uwzględnieniem poszczególnych zabiegów 
uprawowych, wartość plonu handlowego i ogólnego oraz nadwyŜka bezpośrednia z jednostki 
powierzchni i jednostki masy. 
Uzyskane wyniki:  

Sezon wegetacji 2013 roku był generalnie w warunkach prowadzenia eksperymentu w 
Jadwisinie bardzo niekorzystny dla plonowania wszystkich gatunków roślin uprawnych. 
Zadecydował  o tym bardzo nierównomierny rozkład opadów w okresie wegetacji. 
Wielokrotnie po intensywnych opadach deszczu w czerwcu  plantacje ekologicznych upraw 
były podtopione pomimo tego, Ŝe obiekt eksperymentalny jest usytuowany jest na glebie 
lekkiej. Plony ziemniaka badanych  odmian kształtowały się tylko w przedziale od ok. 10 t/ha 
do ok. 20t/ha. Z uwagi na niskie opady deszczu w lipcu i sierpniu  była  konieczności 



6611  
  

prowadzenia nawadniania w uprawie ziemniaka. Nie dało to zadowalających juŜ rezultatów w 
postaci zwyŜki plonowania  lub tylko zwyŜki nieznaczne. 

W tabeli 12.1 zestawiono poziom plonowania odmian ziemniaka wszystkich odmian w 
2013 roku a takŜe wyliczono poziom plonu handlowego i ubocznego. NajwyŜszy plon ogólny 
uzyskano dla odmian Vineta, Jurata i Ametyst a najniŜszy u odmian Legenda, Gustaw i 
Medea. Uzyskano takŜe bardzo zróŜnicowanie poziomu plonu handlowego. NajwyŜszy plon 
handlowy stwierdzono u odmian; Vineta, Jurata i Tetyda a najniŜszy plon handlowy 
wyliczono dla odmiany Legenda, Hubal i Viviana.  

Uzyskane dane posłuŜyły z kolei do wyliczenia wartości plonów poszczególnych odmian 
ziemniaka. Przyjęto, Ŝe cena ziemniaków plonu handlowego w sezonie 2012 roku wyniosła 
1500zł/t w obrocie hurtowym a cena ziemniaków plonu ubocznego wynosiła 300zł/t. Jest to 
bardzo wysoki poziom cen rynkowych za ziemniaki jadalne i w konsekwencji takŜe za 
ziemniaki paszowe ( najwyŜszy w ostatnich latach z powodu niskich zbiorów ziemniaka w 
Polsce (spadek powierzchni i niskie krajowe plony). Ilustruje te wartości tabela 12.2. 

NajwyŜszą wartość plonu ogółem (w konsekwencji przychodu z ha) uzyskano dla 
odmian: Vineta, Jurata i Tetyda  a najniŜszą wartość plonu dla odmian: Hubal, Legenda i 
Michalina.  
 

Tabela 12.1  
Poziom plonu ogólnego i handlowego i ubocznego odmian ziemniaka uprawianego  

w systemie ekologicznym. Jadwisin 2012 (kombinacja: obiekt nawadniany,  
gęstość sadzenia 33cm, sadzeniaki niepobudzone) 

Odmiana Plon ogólny - t/ha Plon handlowy – 
t/ha 

Plon uboczny –t/ha 

Lord 
Viviana 
Gwiazda 
Hubal 
Michalina 
Vineta 
Ametyst 
Bursztyn 
Finezja  
Gawin 
Jurata 
Legenda 
Stasia  
Tetyda 
Gustaw 
Medea 

15,2 
13,2 
14,1 
12,3 
13,8 
20,2 
16,3 
15,8 
13,6 
15,4 
17,7 
10,5 
13,8 
15,6 
11,3 
11,0 

7,2 
4,6 
10,4 
2,0 
6,3 
17,4 
4,8 
11,2 
8,1 
8,5 
12,7 
4,5 
11,1 
12,7 
8,0 
9,2 

8,0 
8,6 
3,7 
10,3 
7,5 
2,8 
11,5 
4,6 
5,5 
6,9 
5,0 
6,0 
2,7 
2,9 
3,3 
1,8 

Średnio dla 
odmian 

14,4 8,7 5,7 
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Tabela 12.2  
Wartość plonu bulw odmian ziemniaka systemie ekologicznym. Jadwisin 2013 

(kombinacja: nawadniane, gęstość sadz. 33cm, niepobudzone) 
 

Odmiana 
Wartość plonu 

handlowego – zł/ha 
Wartość plonu 

odpadowego – zł/ha 
Ogółem wartość 
plonu – zł/ha 

Lord 
Viviana 
Gwiazda 
Hubal 
Michalina 
Vineta 
Ametyst 
Bursztyn 
Finezja 
Gawin 
Jurata 
Legenda 
Stasia  
Tetyda 
Gustaw 
Medea 

10800 
6900 
15600 
3000 
9450 
26100 
7200 
16800 
12150 
12750 
19050 
6750 
16650 
19050 
12000 
13800 

2400 
2580 
1110 
3090 
2250 
840 
3450 
1380 
1650 
2070 
1500 
1800 
810 
870 
990 
540 

13200 
9480 
16710 
6090 
11700 
26940 
10550 
18180 
13800 
14820 
20550 
8550 
17460 
19920 
12990 
14340 

Średnio 13003 1708 14711 
Przyjęto do kalkulacji: cena plonu handlowego - 1500zł/t 

               cena plonu ubocznego – 300zł/t 
 

W tabeli 12.3 zestawiono szacunkowe koszty uprawy dla wszystkich gatunków 
uprawianych w ekologicznym eksperymencie. Koszty bezpośrednie skalkulowano według 
ogólnie przyjętej metodyki i na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów związanych ze 
zuŜyciem materiałów (sadzeniaki, ś.o.r.), uŜyciem maszyn, nakładami energii i pracy ludzkiej.  
NajwyŜszymi kosztami bezpośrednimi uprawy we wszystkich kategoriach odznacza się 
ziemniak. W tab. 12.4 przedstawiono opłacalność w uprawie wszystkich badanych gatunków 
roślin rolniczych. Pomimo uzyskanych niskich plonów w bieŜącym sezonie, wszystkie 
uprawy dały dodatnia nadwyŜkę bezpośrednią chociaŜ na bardzo niskim poziomie. 
Największą rentownością odznacza się zawsze ziemniak. W sezonie 2013 roku z uwagi na 
wysokie ceny rynkowe przy bardzo niskich plonach rentowność ta nie jest najwyŜszą, ale w 
dalszym ciągu dodatnią. WyŜszą rentowność  w ekologicznej uprawie  na polu w Jadwisinie 
uzyskano dla Ŝyta  i mieszanki łubinu z owsem. Plony tych gatunków jak na warunki 
ekologiczne były na zadowalającym poziomie.  
 

Tabela 12.3  
Szacunkowe koszty uprawy wszystkich gatunków uprawianych 

w systemie ekologicznym – zł/ha. Jadwisin 2013 
 

Gatunek 
 

Materiały 
UŜycie 
maszyn 

 
Energia 

 
Robocizna 

 
Razem koszty 

Ziemniak 
śyto 
Owies 
Gryka 

Łubin+owies 

6525 
170 
180 
410 
330 

1284 
349 
357 
346 
348 

2363 
763 
805 
747 
789 

790 
85 
80 

1075 
82 

10962 
1367 
1422 
2578 
1549 
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PowaŜnym problemem w ekologicznej produkcji zbóŜ, roślin strączkowych  i gryki 
jest bardzo wysokie zanieczyszczenie zbieranego plonu. Aby przygotować zebrane plony tych 
gatunków konieczne jest ich doczyszczenie  do obowiązujących standardów rynkowych. 
Związane są z tym dodatkowe koszty, jakie rolnik musi ponieść. Dlatego tez warto zwrócić 
uwagę na stosowaną powszechnie technologię kombajnowego zbioru tych gatunków, która 
niezbyt nadaje się do systemu ekologicznego.  Pozostawianie na polu podczas zbioru nasion 
chwastów z roku na rok zasila bank nasion chwastów w glebie i w sprzyjających warunkach 
do ich kiełkowania moŜe prowadzić do powaŜnych utrudnień  w prowadzeniu gospodarstwa 
ekologicznego.  

Tabela 12.4  
Opłacalność uprawy poszczególnych gatunków roślin rolniczych 

w systemie ekologicznym. Jadwisin 2013 
 

Gatunek 
Uzyskany 
plon – t/ha 

Wartość 
plonu – zł/ha 

Koszt 
uprawy – 
zł/ha 

NadwyŜka 
bezpośrednia 

– zł/ha 
Ziemniak 14,4 14711 10962 +3749 
śyto 4,6 3680 1367 +2313 
Owies 3,0 2400 1422 +978 
Gryka 1,1 2750 2578 +172 

Łubin+owies 2,9 2610 1549 +1060 
Przyjęto ceny sprzedaŜy: 1 t ziemniaków- 1500zł (handlowy), 300zł (uboczny) 

                                          1 t Ŝyta              – 800 zł 
                          1 t owsa            – 800 zł 
                      1 t łubinu        – 1000 zł 
                     1 t gryki         – 2500 zł 
 

Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe zaproponowane na gleby lekkie zmianowanie daje 
dodatni wynik ekonomiczny i moŜe być polecane producentom rolnictwa ekologicznego.  
Wnioski 
1. Miarą efektywności prowadzenia produkcji ekologicznej w gospodarstwie rolnym jest 

uzyskiwana dochodowość i zysk. W produkcji roślinnej decydują o tym poniesione 
koszty produkcji, uzyskiwane plony handlowe oraz poziom aktualnych cen rynkowych. 
Sezon 2013 roku był generalnie niekorzystnym  dla poziomu plonowania ziemniaka i 
gryki a dla innych  gatunków  uprawianych na polu ekologicznym na glebie lekkie 
bardziej korzystny. Korzystne za to były ceny sprzedaŜy ziemniaków, mniej Ŝyta, owsa 
i mieszanki łubinu z owsem.  

2. NajwyŜszą opłacalność w produkcji ziemniaka uzyskano dla odmian: Vineta, Jurata i 
Tetyda z uwagi na najwyŜszy plon handlowy tych odmian.  

3. Wysoką rentowność spośród  innych gatunków zmianowania ekologicznego uzyskano 
dla  Ŝyta  z powodu wysokiego plonu tego gatunku w systemie ekologicznym. 

4. PowaŜnym problemem w uprawie jarych gatunków w zmianowaniu jest silne 
zachwaszczenie plantacji a w konsekwencji wysokie zanieczyszczenie zbiorów nasion. 
Prowadzenie czyszczenia takich partii nasion zwiększa koszty ich produkcji.  

 
II wydanie (poprawione i uzupełnione) ksiąŜki pt. „Ekologiczna produkcja ziemniaka” 

W ramach zadania w 2013 roku napisano pełny tekst II wydania, zebrano ilustracje, 
wykonano recenzję wyŜej wymienionego  opracowania, naniesiono poprawki do I wydania i 
przygotowano do druku ksiąŜki pt. ”Ekologiczna produkcja ziemniaka”. Liczy ona 247 stron 
oraz jest ilustrowana wieloma fotografiami. Podręcznik został wydrukowany w wersji 
papierowej. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla producentów ziemniaka w 
gospodarstwach ekologicznych ale takŜe powinien słuŜyć dla doradców rolników w ODR-
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ach, nauczycielom, studentom, dla specjalistów w jednostkach kontrolnych i certyfikujących 
gospodarstwa rolne i dla innych osób związanych z rolnictwem ekologicznym. 

KsiąŜka jest efektem prowadzenia od ponad 10 lat badań nad ekologiczną uprawą 
ziemniaka w IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie przez Zakład Agronomii Ziemniaka. Uzyskane 
wyniki badań wskazują, Ŝe ekologiczna uprawa ziemniaka jest moŜliwa dzięki 
odpowiedniemu doborowi odmian i stosowaniu specjalistycznych zabiegów 
agrotechnicznych. Uzyskiwanie wysokich plonów bulw nawet powyŜej 30 ton z ha pozwala 
na uzyskiwanie dodatniej rentowności tego kierunku produkcji. Zasadniczym celem 
opracowania tej ksiąŜki jest przekazanie wiedzy o tym, Ŝe uprawa ziemniaka jest moŜliwa w 
systemie ekologicznym, jeśli stosuje się określone zasady i zalecenia.  Aktualnie rolnicy w 
kraju rezygnują z uprawy ekologicznej tego gatunku, poniewaŜ jest on uwaŜany jako bardzo 
trudny a wręcz niemoŜliwy bez stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. 

 
Forma wdroŜenia i upowszechnienia wyników 
Wyniki prezentowane są na seminariach, szkoleniach i konferencjach oraz wykorzystywane w 
publikacjach popularno-naukowych i naukowych. 
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