
 
 
 

SPRAWOZDANIE  

 
z prowadzenia w 2014r. badań podstawowych w zakresie rolnictwa 

ekologicznego 
 

pt. ”Uprawa ziemniaka metodami ekologicznymi” 
 

zawartym w wykazie badań i obszarów badawczych (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada  2013 r. poz. 43): 

Pkt. 3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi – (ziemniak) 

3.1. Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi  

3.3. Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej 

uprawy ekologicznej 

3.4. Określenie dobrych praktyk przy wyborze metod ochrony naturalnych wrogów 

szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i 

chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w 

uprawach polowych 

 

Realizowany przez: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie 

Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka 
 

na podstawie § 10 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 

2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących 
zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 z późn. zm.) 

 

na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia  05 czerwca 2014,  nr HORre-029-15-10/14(68) 

 
Kierownik tematu:     dr Wojciech Nowacki 

 
Wykonawcy:              dr Wojciech Goliszewski 

            dr hab. Zbigniew Czerko  

dr Krystyna Zarzyńska 
dr Cezary Trawczyński 

   mgr Anna Wierzbicka 
   mgr Piotr Barbaś 
   mgr Joanna Jankowska 

   mgr Milena Pietraszko 
 

  



2 

 

Cel i zakres prowadzenia badań 

Do gatunków roślin, które stwarzają generalnie duże trudności w produkcji (uprawie i 
przechowalnictwie), a szczególnie w systemie ekologicznym należy ziemniak. Może dlatego 

aktualnie udział ziemniaka w strukturze zasiewów w gospodarstwach ekologicznych jest 
niższy niż w rolnictwie konwencjonalnym i wynosi około 2,5%. Wysokie ryzyko uprawy 

ziemniaka powoduje, że rolnicy niechętnie uprawiają ten gatunek w swych gospodarstwach a 
przecież jest to podstawowe warzywo Polaków. Wynoszące blisko 112kg/osobę roczne 
spożycie ziemniaka powinno zachęcać producentów do uprawy tego gatunku, także 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 żywności 

ekologicznej są uzyskiwane niższe plony w stosunku do plonów z innych systemów uprawy 

roślin. Powodowane jest to najczęściej zwiększonym zagrożeniem z tytułu występowania 
stresów abiotycznych i biotycznych jakim poddawane są uprawiane gatunki roślin w tym 

także ziemniak.  
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, 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 także ziemniaka jest 
odpowiednie odżywianie roślin. W wykonanych badaniach w ramach projektu podstawą 
nawożenia było stosowanie obornika oraz przyorywanie biomasy uzyskanej z międzyplonów, 

a także odpowiednie sterowanie rozkładem substancji organicznej (nawadnianie) 
pozwalającej na dostarczenie roślinom potrzebnych makro- i mikroelementów. Dlatego też od 

wielu już lat prowadzony jest na obiekcie eksperymentalnym monitoring obiegu składników 
pokarmowych. W 2014 roku kontynuowano taki zakres badań.  

Z dotychczasowych badań wynika, że głównymi przeszkodami w uprawie ziemniaka w 

systemie ekologicznym są: niska skuteczność preparatów biologicznych przeciw stonce 
ziemniaczanej dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, bardzo duże 

ograniczenia w stosowaniu preparatów przeciw Ph. infestans (sprawcy choroby grzybowej 
zarazy ziemniaka) oraz Alternaria solani (sprawcy alternariozy), a także występujący deficyt 
opadów atmosferycznych lub zły ich rozkład w okresie wegetacji. Tym zagadnieniom 

poświęcony był realizowany projekt. 
Kontynuowano badania nad poprawą skuteczności zwalczania stonki ziemniaczanej (zbiór 

chrząszczy, stosowanie naturalnych preparatów i ocena ich skuteczności,), a także 
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 też jednym z 
elementów naszych badań było  wprowadzenie do ochrony przeciwko zarazie ziemniaka 

miedzi koloidalnej oraz  innych preparatów biologicznych ograniczających rozwój tej 
choroby na plantacjach ekologicznych.  

Bardzo ważnym elementem ekologicznej uprawy ziemniaka jest jego nasiennictwo, 

którego celem jest produkcja ekologicznych zdrowych sadzeniaków. Prowadzone na 
ekologicznym polu doświadczalnym badania nad zasiedleniem mszycami roślin ziemniaka 

pozwoliły na określenie stopnia przenoszenia chorób wirusowych ziemniaka oraz 
umożliwienia produkcji sadzeniaków w systemie ekologicznym. Prowadzone były także 
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badania nad zasiedleniem plantacji ekologicznych ziemniaka przez pożyteczne owady 
(biedronki, mszycarze). 

Zabiegiem agrotechnicznym, który może 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 może również 
negatywne konsekwencje. Deszczowanie plantacji ziemniaka może spowodować wzrost 
zagrożenia ze strony zarazy ziemniaka – choroby, która jest najgroźniejszą dla tego gatunku. 

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie w uprawie ziemniaka nawadniania 
kroplującego eliminującego zwilżenia części nadziemnej roślin, a więc ograniczenie rozwoju 

zarodników grzyba Phytophthora infestans. Zbyt intensywne nawadnianie pól uprawnych 
może prowadzić także do nadmiernego wypłukiwania składników pokarmowych ze strefy 
rizosfery do głębszych warstw gleby lub nawet do poziomu wód gruntowych, co może być 

zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia bilansu składników pokarmowych w całym 
płodozmianie. Stosowanie nawadniania w sposób prawidłowy w systemie ekologicznym staje 

się stymulatorem poziomu plonowania roślin zbioru głównego, jak i produkcji biomasy 
międzyplonów będących źródłem składników pokarmowych dostarczanych glebie, a więc 
tworzy się warunki do  utrzymania wysokiej żyzności gleby. 

Kompleksowe w ramach projektu badania nad ziemniakiem zawierały 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. Ważnym elementem w ocenie 
plonu produktów ekologicznych jest ich wartość odżywcza. Dlatego też w ramach projektu 

określano jakość odżywcza i anty-żywieniową bulw ziemniaka poszczególnych odmian 
pochodzących z uprawy ekologicznej i integrowanej.  

Elementem badań w projekcie była także ocena przechowywalności bulw odmian 

ziemniaka oraz weryfikacja wybranych biologicznych metod ograniczających kiełkowanie i 
gnicie bulw podczas przechowywania.  

Planowane oraz zrealizowane badania dały odpowiedź, że produkcja ziemniaka w 
systemie ekologicznym jest możliwa, a gospodarstwo rolne prowadzące produkcje roślinną 
może uzyskać dodatni efekt ekonomiczny ze zmianowań z udziałem ziemniaka.  

W ramach realizacji projektu wykonano także badań rynku ziemniaka ekologicznego 
aglomeracji warszawskiej oraz dokonano analizy struktury uprawy ziemniaka ekologicznego 

w kraju a także dokonano analizy ekonomicznej uprawy ziemniaka w tym systemie na innych 
gatunków rolniczych. 

 

Metodyka prowadzenia ekologicznych eksperymentów polowych 

Zadania projektu były realizowane na dwóch obiektach ekologicznych różniących się 

warunkami glebowo-klimatycznymi, z których jeden jest zlokalizowany w Jadwisinie k. Warszawy a 
drugi w Osinach k. Puław. Badania podstawowe obejmujące przeważającą część projektu 
przeprowadzono na funkcjonującym od 10 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. Gryka + międzyplon z gorczycy białej na przyoranie 

4. Mieszanka łubinu żółtego  (150 kg/ha) z owsem (35 kg/ha) 
5. Żyto ozime z wsiewką seradeli na przyoranie 

W roku badawczym płodozmian zawierał łącznie 5 gatunków roślin zbieranych w plonie 
głównym oraz 3 gatunki stanowiące nawóz zielony na przyoranie.  



4 

 

Taki układ płodozmianu przeznaczony na występujące w Jadwisinie gleby lekkie daje zrównoważony 
stan w strukturze zasiewów oraz w bilansie obiegu składników pokarmowych, pod warunkiem 
stabilnego plonowania roślin plonu głównego i co bardzo ważne – międzyplonów. 
Warto podkreślić, że 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 2014 projekt badawczy w Jadwisinie 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 żytniego dobrego o składzie granulometrycznym piasku gliniastego 
lekkiego (11% części spławialnych) zalegającego na piasku gliniastym mocnym (16% części 
spławialnych). 

 
Struktura zasiewów w 2014 r.: 

- rośliny zbożowe (żyto, owies, gryka) – 60% 

- okopowe (ziemniaki) – 20% 
- mieszanka strączkowo-zbożowa (łubin żółty + owies) – 20%. 

Głównym źródłem składników pokarmowych dla uprawianych roślin był obornik stosowany 
w dawce 14 t/ha pod ziemniaki (pole po przyoranej seradeli) i 14 ton/ha pod owies (pole po 
ziemniakach) a także międzyplony na przyoranie (seradela, groch pastewny, gorczyca biała) oraz 
słoma i resztki pożniwne. 

Ekologiczny obiekt doświadczalny graniczy z trzech stron z otwartymi polami uprawnymi, od 
których jest oddzielony drogą śródpolną i rzędem (pasem) niskich krzewów i bylin poprzedzielanych 
kopczykami kamieni. 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 służąca do nawadniania roślin. 

Położenie pola ekologicznego wraz ze zmianowaniem obrazuje rysunek 1. 
 
 

Zalew Zegrzyński – zbiornik wodny 
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Rys. 1. Schemat usytuowania pola ekologicznego w IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie w 
2014r. 

 
Na połowie powierzchni każdego z pól płodozmiennych przewidziane jest nawadnianie 

roślin stosowane w miarę potrzeby, w krytycznych okresach suszy. W roku badawczym 
przeprowadzono 2 zabiegi nawadniania kroplującego na ziemniakach w łącznej ilości - 37,6 
mm oraz 2 zabiegi deszczowania seradeli po zbiorze żyta – łącznie 14,4 mm. 

 

Czynniki badawcze (kombinacje): 

1. Nawadnianie z I wariantem ochrony ziemniaków* 
2. Nawadnianie z II wariantem ochrony ziemniaków** 
3. Bez nawadniania z I wariantem ochrony ziemniaków 

4. Bez nawadniania z II wariantem ochrony ziemniaków 
Ochrona przed stonką ziemniaczaną i zarazą ziemniaka 
*  -  I wariant: Nowodor – 4 l/ha + Miedzian 50 – 3 kg/ha 
** - II wariant: Spintor 240SC – 0,15 l/ha + Nowodor 75 WG – 1 kg/ha 
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Zestaw badanych odmian ziemniaka na każdej kombinacji: Lord (b. wczesna); Cyprian, 
Ignacy, Michalina – odm. wczesne; Bogatka, Jurata, Malaga, Oberon – odm. średnio 
wczesne. 

 
Terminy zabiegów pielęgnacyjnych i ochrony roślin w ziemniakach 

25.04. – sadzenie ziemniaków i ich obredlenie  
30.04. – rozłożenie linii kroplujących i ich przykrycie (obredlacz) 
12, 22 i 28.05. 2014 r. oraz 05.06. – 4 zabiegi obredlania 

23.05-02.06.– obserwacje nalotu chrząszczy stonki ziemniaczanej. Okres ten 
charakteryzowała się chłodna i deszczową pogodą i w czasie 4-krotnyvh obserwacji 

odnotowano na plantacji tylko 5 chrząszczy tego szkodnika  
4, 9, 11 i 13.06.  – 4-krotne ręczne zbieranie chrząszczy stonki ziemniaczanej 
18.06. oraz 08.07.  – zwalczanie stonki ziemniaczanej preparatami Nowodor i Spintor 240SC 

25.06.; 15.07. i 25.07.- zwalczanie zarazy ziemniaka preparatami Miedzian50 i Nordox75WG 
Nawadnianie kroplujące ziemniaków: 18.07. – 19,8 mm 

                                                              29.07. – 17,8 mm 
Deszczowanie seradeli (międzyplon):  31.07. – 4,7 mm 
                                                              04.08. – 9,7 mm 

9-10.09. zbiór kombajnowy i pobieranie prób do badań. 
 

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. 
 

 
Rys. 2. Przebieg pogody w okresie wegetacji. Jadwisin 2014 r. 

 

 

Po zbiorach stan pola ekologicznego wygląda następująco: 
- pole po mieszance strączkowo-zbożowej (łubin + owies), po wykonanych uprawkach 

pożniwnych zostało zaorane i obsiane żytem ozimym, 

- pole po ziemniakach zwapnowano i stalerzowano a następnie zastosowano agregat 
uprawowy, 

- międzyplony seradeli, grochu pastewnego i gorczycy białej (pola po życie, owsie i 
gorczycy) zostaną przyorane wiosną. 
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Na ekologicznym polu doświadczalnym IUNG-PIB Puławy w Osinach prowadzono badania 
uzupełniające dotyczące doboru odmian ziemniaka w warunkach gleby cięższej i innych warunków 
klimatycznych w stosunku do Jadwisina. Pole to położone na glebach bardziej zwięzłych, kompleksu 
żytniego 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) 

Na polu tym wysadzono 8 odmian ziemniaka o różnej wczesności: Lord (b. wczesna), Cyprian, 
Ignacy, Michalina (wczesne), Bogatka, Jurata, Malaga i Oberon (śr. wczesne). W okresie wegetacji 
przeprowadzono zaplanowane pomiary i obserwacje a podczas zbioru pobrano próby bulw celem 
oceny wysokości plonu oraz jego jakości. 

 

Przebieg i zakres merytoryczny przeprowadzonych  badań: 

W 2014 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 pożytecznych oraz 

ograniczanie zagrożenia 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 oraz udziału plonu handlowego w plonie 
ogólnym w zależności 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. Ocena wartości odżywczej i sensorycznej ziemniaka różnych odmian uprawianych w 
systemie ekologicznym 

10. Przechowywalność odmian ziemniaka oraz ekologiczne metody ograniczania 

kiełkowania bulw 
11. Badania rynkowe oraz ocena ekonomicznej efektywności uprawy i sprzedaży ziemniaka 

ekologicznego. 
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Uzyskane wyniki badań 

Zadanie 1. Ocena morfologiczno- fizjologicznych parametrów rozwoju roślin ziemniaka 

a) Daty występowania faz fenologicznych u poszczególnych odmian w zależności  

od kombinacji. 

W doświadczeniu badano 8 odmian ziemniaka z różnych grup wczesności tj. bardzo 

wczesne, wczesne i średnio wczesne. Zarówno wschody, jak i rozwój roślin były uzależnione 
głównie od długości okresu wegetacji. Odmiany bardzo wczesne i wczesne wschodziły nieco 

wcześniej niż odmiany średnio wczesne. Dotyczyło to również pozostałych faz 
fenologicznych. W roku sprawozdawczym odnotowano bardzo duże różnice odmianowe 
dotyczące braku roślin na poletkach. Najwięcej braków we wschodach stwierdzono u odmian 

Bogatka i Oberon, co miało swoje odzwierciedlenie w plonie końcowym bulw. Dane 
dotyczące dat występowania wschodów jak i braki roślin na poletkach w zależności od 

odmiany  podano w tabeli 1.1. 
 

Tabela 1.1 
 

Odmiana 
Początek 

wschodów (09) 
Pełnia 

wschodów(18) 
Koniec wschodów 

(22) 
Braki roślin na 

poletku (średnio 
z kombinacji) 

Lord 18.05 22.05 26.05 3,2 
Cyprian 18.05 22.05 25.05 4,3 

Ignacy 19.05 23.05 26.05 0,4 
Michalina 16.05 20.05 23.05 6,3 

Bogatka 20.05 25.05 30.05 37,4 
Jurata 22.05 25.05 28.05 2,8 

Malaga 20.05 23.05 26.05 1,3 
Oberon 20.05 24.05 29.05 12,3 

 
b)  Różnice w rozwoju roślin w zależności od kombinacji i odmiany. 

W pełni rozwoju tj. dn. 30.06 dokonano pomiarów roślin odmian bardzo wczesnych i 
wczesnych, a dwa tygodnie później odmian średnio wczesnych. Badania prowadzono na 

wszystkich odmianach. Określano takie parametry jak: wysokość roślin, masę liści, masę 
łodyg, wielkość powierzchni asymilacyjnej i wskaźnik pokrycia gleby przez liście – LAI, oraz 
stopień odżywienia roślin mierzony wskaźnikiem SPAD. Pomiary wykonywano również na 

roślinach tych samych odmian uprawianych w systemie konwencjonalnym. Wyniki badań 
podano w tabeli 1.2  i 1.3. 

 
Tabela 1.2.  

Wartości wybranych parametrów morfologiczno-fizjologicznych roślin  

w zależności od odmiany 

 
Odmiana 

Wysokość roślin 
(cm) 

Liczba 
łodyg 

Masa  
nadziemna (g) 

 
LAI 

 
SPAD 

Lord 46,3 4,3 268,3 1,40 - 
Cyprian 51,3 4,9 385,0 1,76 - 
Ignacy 46,3 4,1 368,3 1,83 35,9 
Michalina 63,7 4,6 510,0 2,18 34,3 
Bogatka 49,3 5,0 328,9 1,33 - 
Jurata 36,6 5,1 535,6 2,54 - 
Malaga 43,7 5,3 348,3 1,40 30,9 
Oberon 61,7 6,2 530,0 1,83 41,1 
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Jak wynika z przedstawionych w tabeli danych odnotowano duże różnice odmianowe 
dotyczące większości badanych parametrów. Najwyższą wysokością wyróżniały się odmiany 
Michalina i Oberon. Najniższe rośliny miała odmiana Jurata. Odmiana Oberon 

charakteryzowała się również największą ilością łodyg. Największą masę nadziemną 
odnotowano u odmian Jurata, Oberon i Michalina. Te odmiany charakteryzowały się również 

największym wskaźnikiem pokrycia gleby przez listowie - LAI. Najniższą wartość tego 
wskaźnika miały odmiany Bogatka, Lord i Malaga. Ocenę stopnia odżywienia roślin SPAD 
wykonywano na 4 odmianach tj. Ignacy, Michalina, Malaga i Oberon. Spośród tych odmian 

najwyższym wskaźnikiem SPAD charakteryzowała się odmiana Oberon, najniższym – 
Malaga. Stwierdzono, że wartości wszystkich badanych parametrów morfologiczno-

fizjologicznych (z wyjątkiem liczby łodyg) były wyższe w systemie konwencjonalnym niż w 
systemie ekologicznym. Rośliny rosnące w systemie konwencjonalnym były istotnie wyższe, 
miały większą masę nadziemną, wyższy wskaźnik LAI i SPAD (tabela 1.3). 

 
Tabela 1.3.  

Wartości wybranych parametrów morfologiczno-fizjologicznych roślin 
w zależności od systemu produkcji. 

System produkcji Wysokość 
roślin (cm) 

Liczba 
łodyg 

Masa 
nadziemna 

(g) 

 
LAI 

 
SPAD 

Ekologiczny 53,9 5,0 439,2 1,81 35,6 

Konwencjonalny 62,8 6,1 690,8 2,82 43,7 

 
 

W obu systemach produkcji monitorowano stopień odżywienia roślin w czasie okresu 
wegetacji. Najmniejsze różnice w wielkości SPAD odnotowano na początku okresu 

wegetacji. Później stopień odżywienia roślin zmniejszał się bardziej w systemie 
ekologicznym. (rys. 1.1). 
 

 

 
 

Rys.1.1. Zmiany stopnia odżywienia roślin w czasie w zależności od systemu produkcji. 
 
 

Wykazane różnice zarówno odmianowe, jak i między systemami produkcji miały swoje 
odzwierciedlenie w wielkości plonu bulw, co przedstawiono w zadaniu dotyczącym plonu 

bulw i jego jakości. 
  

S

P

A

D

 

Terminy pomiarów 

Eko Konw
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Podsumowanie 
W roku sprawozdawczym rośliny ziemniaka osiągały wyższe wartości wskaźników 
morfologiczno-fizjologicznych niezależnie od systemu produkcji niż w roku ubiegłym, co 

miało swoje odzwierciedlenie w plonie końcowym bulw. Odnotowano również duże 
zróżnicowanie odmianowe. Największe różnice stwierdzono jednak między dwoma 

systemami produkcji tj. systemem ekologicznym i konwencjonalnym. Zróżnicowanie to 
wpłynęło na duże różnice w wielkości plonu końcowego bulw i jego strukturze. 
 

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

A. Zachwaszczenie upraw w zmianowaniu (żyto, 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 (19,2szt./m²), najniższą zaś gryki (3,6szt./m²). Podobna zależność wystąpiła na 
obiektach bez nawadniania (tab.2.1). Dominującymi chwastami na obiektach nawadnianych 
w uprawie żyta była chwastnica jednostronna i perz oraz fiołek polny i przymiotno 

kanadyjskie; gryki: fiołek polny i chwastnica; owsa: przymiotno kanadyjskie i tasznik 
pospolity oraz chwastnica jednostronna; mieszanki łubinu z owsem: komosa biała. W 
przypadku obiektów bez nawadniania (żyto) – sytuacja była podobna. W uprawie gryki  zaś, 

dominował perz właściwy i fiołek polny; owsa – fiołek polny; mieszanki łubinu z owsem 
komosa biała i powój polny. Przeprowadzona analiza zachwaszczenia przed zbiorem roślin 

uprawnych (przedplonów ziemniaków) wykazała zwiększenie liczby występujących 
chwastów (tab.2.2). Największy poziom zachwaszczenia na obiektach nawadnianych jak i bez 
nawadniania zanotowano w mieszance łubinu z owsem najniższy zaś w gryce. Najwyższą 

kompensację chwastów (obiekty nawadniane i nienawadniane) w latach 2008-2010 
zanotowano w łubinie, zaś najniższą w życie, co przedstawia wykres 2.1. Lata 2011-2014 

wykazały największe zachwaszczenie w mieszance łubinu z owsem. Najniższe 
zachwaszczenie w tym okresie zanotowano w życie.  
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, Analizę zachwaszczenia wykonano na 3 
odmianach ziemniaków różnych grup wczesności: Lord, Michalina, Jurata. 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 8 dwuliściennych (fiołek polny, iglica pospolita, komosa 

biała, niezapominajka, ostrożeń polny, przymiotno kanadyjskie, tasznik pospolity) (tab.2.3). 
Dominującym gatunkiem jednoliściennym w tym terminie oceny okazała się chwastnica 

jednostronna, natomiast dwuliściennym fiołek polny.  
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Największą kompensację chwastów na obiektach nawadnianych zanotowano u bardzo 
wczesnej odmiany Lord (19,8 szt./m²), najniższą zaś u odmiany Michalina (11,7 szt./m²) 
(tab.2.3).  

Zachwaszczenie na obiektach bez nawadniania kształtowało się w zależności od 
badanych odmian na poziomie 7,0-11,2 szt./m² (tab.2.4). Najliczniej chwasty występowały w 

odmianie Lord, najmniejszą ich liczbę zanotowano w odmianie Jurata. 
Ocena zachwaszczenia w drugim terminie (przed zbiorem ziemniaka) wykazała 

zwiększenie liczby, jak również masy występujących chwastów (tab.2.4). Spośród gatunków 

jednoliściennych najliczniej występował perz właściwy, natomiast dominującym chwastem 
dwuliściennym był tasznik pospolity.  

Na obiektach bez nawadniania liczba chwastów kształtowała się na poziomie 10,3-34,6 
szt./m², natomiast nawadnianych 15,8-40,1 szt./m² (tab.2.4). Zachwaszczenie wtórne było 
najwyższe u  bardzo wczesnej odmiany Lord, która najwcześniej zakończyła okres wegetacji, 

zaś najniższe u średnio-późnej Jurata, gdzie zasychanie łęcin ziemniaka trwało dłużej. 
Poziom zachwaszczenia wtórnego ziemniaka na przestrzeni lat był uzależniony od 

warunków panujących w okresie wegetacji. Największą bioróżnorodność składu 
gatunkowego chwastów w zależności od badanych obiektów doświadczenia (wyk.2.2) 
zanotowano w latach 2009-2010 zaś niższą w okresie 2011-2014. Najliczniej występującym 

chwastem jednoliściennym była chwastnica jednostronna natomiast dwuliściennym fiołek 
polny. 

 
 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

Obiekty nawadniane Obiekty bez nawadniania

lic
zb

a 
ch

w
as

tó
w

 (
sz

t.
/m

2
) 
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Tabela 2.1.  

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

 

Gatunek 

chwastów 

Obiekty nawadniane Obiekty bez nawadniania 

Żyto Gryka Owies 
Łubin + 

Owies 
Żyto Gryka Owies 

Łubin + 

Owies 

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

Chwastnica 

jednostronna 
2,0 1,3 3,0 3,3 1,7 1,0 1,4 2,0 

Perz właściwy 2,0 0,7 2,3 3,3 1,3 1,3 1,4 2,0 

Jednoliścienne  4,0 2,0 5,3 6,6 3,0 2,3 2,8 4,0 

Fiołek polny 2,3 1,3 0,0 2,3 1,7 1,3 1,5 1,7 

Iglica pospolita 0,3 0,3 0,7 2,0 0,3 0,0 0,0 2,3 

Komosa biała 0,7 0,0 1,3 4,3 0,7 0,0 1,1 3,3 

Powój polny 0,3 0,0 0,3 2,0 0,0 0,0 0,2 2,7 

Przymiotno 

kanadyjskie 
1,7 0,0 1,7 0,3 1,7 0,7 0,8 1,3 

Tasznik 

pospolity 
0,7 0,0 1,7 1,7 0,7 0,0 0,2 0,0 

Wyka 

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

Dwuliścienne 7,3 1,6 5,7 12,6 7,3 2,0 4,5 13,0 

Suma 10,7 3,6 11,0 19,2 10,3 4,3 7,3 17,0 
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wykres 2.2 Zmiany składu gatunkowego chwastów (szt./m2) przed zbiorem ziemniaka 
w ekologicznym systemie uprawy (2009-2014) 

Chwastnica jednostronna

Fiołek polny

Gwiazdnica pospolita

Iglica pospolita

Komosa biała

Niezapominajka polna

Ostrożeń polny

Perz właściwy

Powój polny

Przymiotno kanadyjskie

Przytulia czepna

Rdest powojowy

Rumian polny
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Tabela 2.2.  
Zachwaszczenie (szt./m²) oraz świeża masa chwastów (g./m²) średnio obiektów przed zbiorem 

rośliny uprawnej 
 

 
 

Tabela 2.3.  

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

 

Odmiany 
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D
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O
g
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Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Masa 

Lord Obiekty 

nawad-

niane 

5,7 3,0 8,7 3,7 1,0 0,3 3,0 1,0 0,7 0,7 0,7 11,1 19,8 186,7 

Michalina 2,7 3,3 6,0 1,7 0,3 0,3 1,7 0,7 0,3 0,7 0,0 5,7 11,7 113,3 

Jurata 4,7 4,7 9,4 1,7 0,7 0,7 6,3 0,7 0,0 0,3 0,0 11,4 20,8 93,3 

Lord Obiekty 

bez 
nawad-

niania 

3,7 1,7 5,4 2,3 0,7 0,0 1,3 0,3 0,0 0,7 0,3 5,8 11,2 118,3 

Michalina 2,7 2,7 5,4 1,0 0,3 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 8,0 86,7 

Jurata 2,3 3,0 5,3 1,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 7,0 76,7 

 
 

Tabela 2.4.  

Zachwaszczenie – gatunki chwastów (szt./m²) przed zbiorem ziemniaka 
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K
o
m

b
in

ac
ja

 

 

P
er

z 
w

ła
śc

iw
y

 

C
h
w

as
tn

ic
a 

je
d
n
o
st

ro
n
n
a 

Je
d
n
o
li
śc

ie
n
n
e 

F
io

łe
k
 p

o
ln

y
 

Ig
li
ca

 p
o
sp

o
li
ta

 

K
o
m

o
sa

 b
ia

ła
 

N
ie

za
p
o
m

in
aj

k
a 

O
st

ro
że

ń
 p

o
ln

y
 

P
o
w

ó
j 
p
o
ln

y
 

P
rz

y
m

io
tn

o
 

k
an

ad
y
js

k
ie

 

R
d
es

t 
p
o
w

o
jo

w
y

 

T
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Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Masa 

Lord Obiekty 

nawad-
niane 

9,3 8,3 17,6 7,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,3 2,3 1,3 6,3 22,5 40,1 463,3 

Michalina 6,7 3,3 10,0 1,0 0,0 3,3 1,0 0,0 0,3 2,0 1,7 6,7 16,0 26,0 275,0 

Jurata 3,7 4,0 7,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 4,7 8,1 15,8 246,7 

Lord Obiekty 

bez 

nawad-

niania 

6,3 8,3 14,6 5,7 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0 7,7 20,0 34,6 285,0 

Michalina 4,0 1,7 5,7 0,7 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,7 3,7 9,4 15,1 176,7 

Jurata 2,7 2,3 5,0 0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 2,3 5,3 10,3 136,7 

 

Przedplon 

Obiekty nawadniane 

(szt./m
2
) 

Świeża 

masa 

chwastów 

(g./m
2
) 

Obiekty bez nawadniania 

(szt./m
2
) 

Świeża 

masa 

chwastów 

(g./m
2
) 

jedno-

liścienne 

dwu-

liścienne 

razem jedno-

liścienne 

dwu-

liścienne 

razem 

ŻYTO 7,0 10,3 17,3 116,7 4,3 11,3 15,6 80,0 

GRYKA 4,0 4,3 8,3 100,0 4,7 3,7 8,4 50,0 

OWIES 7,0 9,3 16,3 163,3 5,3 7,7 13,0 150,0 

ŁUBIN + 

OWIES 
10,3 13,3 23,6 263,3 6,7 13,3 20,0 263,3 
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Podsumowanie 
1. Przeprowadzona analiza zachwaszczenia w uprawianych przedplonach niezależnie od 

terminu oceny wykazała najwyższą liczbę chwastów w mieszaninie łubinu z owsem, 

najniższą zaś w gryce. Skład florystyczny występujących chwastów w przedplonach był 
zróżnicowany, jednak największą liczbę gatunków zanotowano również w mieszaninie 

łubinu z owsem a dominującym chwastem była komosa biała. 
2. Zachwaszczenie plantacji ziemniaka uzależnione było od uprawianych odmian. 

Największą liczbę występujących chwastów zanotowano u bardzo wczesnej odmiany 

Lord, mniejszą zaś u wczesnej odmiany Michalina i średnio wczesnej Jurata, które dłużej 
zacieniały glebę oraz później skończyły okres wegetacji.  

3. Analiza stanu zachwaszczenia ziemniaka w latach 2009-2014 w warunkach Jadwisina 
wykazała dominację chwastnicy jednostronnej spośród gatunków jednoliściennych oraz 
fiołka polnego – gatunków dwuliściennych. 

 

Zadanie 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 jesienią 2014 

roku, z warstwy 0-25 cm z każdego pola zmianowania, z obiektów: nawadnianego i 
nienawadnianego. Na podstawie tej analizy wykazano, że odczyn gleby na wszystkich polach 

zmianowania był lekko kwaśny (pH w 1n KCl od 5,7 do 6,4), podobnie jak w roku 
poprzednim. Różnice odczynu gleby pomiędzy obiektami nawadnianymi i nienawadnianymi 
stanowiły 0,2-0,3 jednostki, z wyjątkiem pola z uprawą gryki (nie stwierdzono różnic 

pomiędzy obiektami). Na polach po uprawie ziemniaków, żyta, owsa i mieszanki strączkowo-
zbożowej zanotowano wyższy odczyn na obiekcie nienawadnianym. Zawartość fosforu 
przyswajalnego w warstwie ornej gleby była wysoka (od 178 mg.kg-1 gleby) i bardzo wysoka 

(do 235 mg.kg-1 gleby), na polu po uprawie ziemniaków, żyta, owsa i mieszanki strączkowo-
zbożowej większa na obiekcie nawadnianym niż nienawadnianym. Z kolei zawartość potasu 

na wszystkich polach zmianowania była niska i podobnie jak w przypadku fosforu wyższa na 
obiekcie nawadnianym, z wyjątkiem pola po uprawie mieszanki łubinu z owsem i gryki. 
Zawartość magnezu w glebie we wszystkich członach zmianowania była na poziomie 

wysokim lub bardzo wysokim i wyższa na obiektach nienawadnianych niż nawadnianych. 
Analiza w odniesieniu do zawartości przyswajalnych form mikroelementów w glebie 

wykazała, że na poszczególnych polach zmianowania poziom miedzi, manganu i cynku był 
średni, żelaza niski do średniego, natomiast boru niski. Z reguły wyższe zawartości manganu, 
miedzi, cynku i boru odnotowano na obiekcie nawadnianym. Zawartość węgla organicznego 

w glebie utrzymywała się na poziomie niskim i większa była na obiekcie nienawadnianym, z 
wyjątkiem pola po uprawie owsa (tabela 3.1). 
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Tabela 3.1.  
Analiza zawartości makro- i mikroelementów w glebie w zależności od 

uprawianych gatunków roślin i badanych obiektów. IHAR-PIB Jadwisin, 2014 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 

 
5,7 
5,9 

 
220 
207 

 
65 
55 

 
52 
84 

 
122 
157 

 
3,4 
5,2 

 
4,4 
6,3 

 
0,62 
0,38 

 
760 
830 

 
0,55 
0,63 

Żyto 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
6,1 
6,4 

 
224 
199 

 
65 
50 

 
45 
57 

 
139 
147 

 
4,4 
4,9 

 
4,8 
5,6 

 
0,90 
0,44 

 
730 
650 

 
0,55 
0,56 

Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
6,2 
6,4 

 
203 
200 

 
85 
60 

 
79 
84 

 
137 
120 

 
4,1 
4,1 

 
4,3 
4,2 

 
0,76 
0,45 

 
650 
600 

 
0,58 
0,51 

Łubin+Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
6,1 
6,4 

 
235 
230 

 
60 
65 

 
53 
83 

 
128 
173 

 
3,9 
4,4 

 
4,1 
6,7 

 
0,70 
0,55 

 
690 
750 

 
0,58 
0,80 

Gryka 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
5,9 
5,9 

 
178 
201 

 
50 
50 

 
66 
82 

 
132 
130 

 
4,9 
4,9 

 
4,0 
5,5 

 
0,28 
0,48 

 
630 
660 

 
0,49 
0,60 

 

Podsumowanie 
1. Analiza gleby wykazała, że odczyn stwierdzony w bieżącym roku (pH w 1 nKCl od 5,7 do 

6,4) był podobny jak w roku poprzednim i poprawny dla gleby lekkiej. 
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, że 

poziom miedzi, manganu i cynku jest średni, żelaza niski do średniego, a boru na 
wszystkich polach niski.  

4. Analiza gleby wykonywana na przestrzeni lat potwierdza, że zaznacza się lekka tendencja 

wzrostu zawartość węgla organicznego w glebie.  
5. Utrzymuje się zróżnicowanie zawartości makro- oraz mikroelementów w glebie pomiędzy 

analizowanymi obiektami, nawadnianym i nienawadnianym.  
 
Zadanie 4. Monitorowanie rozwoju oraz doskonalenie metod zwalczania chorób grzybowych 

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

w ekologicznym i konwencjonalnym systemie uprawy ziemniaków. 

 Spośród monitorowanych chorób grzybowych wcześniej wystąpiły objawy porażenia 
roślin ziemniaka alternariozą niż zarazą, zarówno na polu ekologicznym jak i w uprawie 

konwencjonalnej. Nasilenie występowania i rozwoju tych chorób było niższe niż w latach 
poprzednich (tab.4.1). 

 Zakażeniu roślin i pojawieniu się objawów zarazy sprzyja wysoka wilgotność powietrza, 
przekraczająca 90% oraz umiarkowana temperatura, rzędu 12-15oC.  
Warunki pogodowe 2014 roku nie sprzyjały rozwojowi zarazy na roślinach ziemniaka. 

Warunki termiczno-wilgotnościowe okresu wegetacji charakteryzowały się podwyższoną 
temperaturą powietrza oraz długotrwałą suszą panującą od drugiej dekady maja do końca 

drugiej dekady czerwca oraz przez cały lipiec. W okresie tym odnotowano opady niższe o 
około 60 mm od średniej z wielolecia.  
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 W drugiej dekadzie lipca po wystąpieniu umiarkowanych opadów, zaistniały względnie 
korzystne warunki dla zakażenia roślin ziemniaka przez Phytophthora infestans. Jednak susza 
panująca w kolejnych dniach lipca w większości przypadków zahamowała rozwój choroby.  

 Rozwój zarazy ziemniaka oceniano na podstawie tempa szerzenia choroby z 
wykorzystaniem 9-stopniowej skali porażenia roślin. Porównywano 6 odmian ziemniaka o 

różnej wczesności, uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. 
 Pierwsze objawy choroby wystąpiły 14 lipca na roślinach ziemniaka dwóch odmian 
wcześniejszych i odmianie średnio wczesnej Michalina uprawianych w systemie 

ekologicznym. Pierwsze objawy zarazy w systemie konwencjonalnym wystąpiły osiem dni 
później, na wszystkich ocenianych odmianach. Dalszy rozwój choroby obserwowano jedynie 

na roślinach odmian Lord i Michalina, o stopniu odporności na zarazę równym 3. Na 
odmianie Ignacy, o równie niskim stopniu odporności na chorobę, nie stwierdzono 
postępowania choroby, podobnie jak w przypadku odmian Jurata, Malaga i Oberon, o stopniu 

odporności 3,5-4. Najwyższe porażenie oraz najszybsze tempo szerzenia zarazy, odnotowano 
u roślin odmiany Michalina uprawianych w systemie ekologicznym, w którym do ochrony 

przed chorobami grzybowymi stosowano preparat Nordox 75 WG. Na podstawie danych 
dotyczących tempa szerzenia zarazy, stwierdzono, że w systemie uprawy konwencjonalnej, w 
którym w sezonie wegetacyjnym wykonano dwa zabiegi preparatami z różnych grup 

chemicznych, choroba postępowała istotnie wolniej niż w uprawie ziemniaka w systemie 
ekologicznym, w którym trzykrotnie zastosowano nie chemiczne zabiegi ochronne (tab.4.2).  

 Podwyższona temperatura powietrza występująca w okresie wegetacji oraz niewielkie 
opady sprzyjały pojawieniu się charakterystycznych objawów alternariozy na roślinach 
ziemniaka. Pierwsze objawy choroby w systemie ekologicznym stwierdzono 16 czerwca na 

roślinach odmiany średnio wczesnej Michalina, 52 dni od sadzenia ziemniaków. Pierwsze 
objawy porażenia alternariozą w systemie konwencjonalnym wystąpiły tydzień później, 56 
dni od sadzenia ziemniaków, również na roślinach odmiany Michalina. Objawy choroby na 

roślinach pozostałych odmian zaobserwowano później, w trzeciej dekadzie czerwca i na 
początku lipca (tab. 4.2). Zarówno w systemie uprawy ekologicznej jak i konwencjonalnej, w 

najwyższym stopniu porażone alternariozą były rośliny odmiany Michalina. 
W czasie największego nasilenia alternariozy (22 lipca), porażenie roślin uprawianych na 

trzech porównywanych obiektach było istotnie zróżnicowane. Najniższe porażenie roślin 

alternariozą odnotowano w konwencjonalnym systemie uprawy (tab.4.2). 
Zastosowanie nawadniania kropelkowego w uprawie ekologicznej nie miało istotnego 

wpływu na porażenie roślin przez zarazę ziemniaka ale determinowało nasilenie 
występowania alternariozy (tab. 4.3). 
Podsumowanie 

 Wyższa od średnich z wielolecia temperatura powietrza w okresie wegetacji oraz 
niedobory opadów w maju, czerwcu i lipcu nie sprzyjały szerzeniu się chorób grzybowych na 

plantacjach ziemniaka i generalnie porażenie roślin ziemniaka tymi chorobami było niskie. 
Jednakże porównując pod tym względem systemy uprawy, porażenie roślin uprawianych w 
systemie ekologicznym, było wyższe niż roślin uprawianych w systemie konwencjonalnym. 

Spośród badanych odmian, zarówno w systemie uprawy ekologicznej jak i konwencjonalnej, 
najbardziej podatną na zarazę i alternariozę była odmiana Michalina.  
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                Tabela 4.1.  
Monitoring występowania zarazy ziemniaka i alternariozy w zależności od systemu uprawy. Jadwisin 2014 

System uprawy 
ziemniaka 

Liczba i data 
zastosowanych 

zabiegów 
Nazwa fungicydu i dawka 

Data wystąpienia 
pierwszych 
objawów 

alternariozy 

Data wystąpienia 
pierwszych 

objawów zarazy 

Średnie porażenie roślin 

Alternarioza 
(stopnie wg 
9-stopniowej 

skali 
porażenia*) -  

22.07 

zaraza 
ziemniaka 

(tempo 
szerzenia**) 

Ekologia I - 
Ochrona przed 

chorobami 
grzybowymi: 

Miedzian 

1 – 25.06 
2 – 15.07 
3 – 25.07 

1 – Miedzian 50 WP, 3kg/ha 

2 – Miedzian 50 WP, 3kg/ha 

3 - Miedzian 50 WP, 3kg/ha 
23.06 14.07 7,3 0,071 

Ekologia II – 
Ochrona przed 

chorobami 
grzybowymi: 

Nordox 

1 – 25.06 
2 – 15.07 
3 – 25.07 

1 – Nordox 75 WG,1kg/ha 
2 – Nordox 75 WG,1kg/ha 
3 – Nordox 75 WG,1kg/ha 

16.06 14.07 7,0 0,071 

Konwencjonalny 
1 – 22.07 
2 – 06.08 
 

1 – Ekonom 72 WP, 2kg/ha 

2 – Revus 250 SC 0,6l/ha 

 
23.06 22.07 8,0 0,015 

* 9 – brak objawów porażenia, 1 – całkowite zniszczenie roślin ziemniaka;  

** tempo szerzenia zarazy obliczone ze wzoru: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

1  x[log
e
 porażenia końcowego – log

e
 porażenia początkowego] 

t2-t1 



17 

 

 

Tabela 4.2.  
Porażenie roślin ziemniaka zarazą i alternariozą w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej. Jadwisin 2014 r. 

Kombinacja Odmiana Wczesność 
Odporność 

na zarazę 

Zaraza ziemniaka Alternarioza 

Liczba dni od 

sadzenia do 

wystąpienia 

objawów 

Tempo 

szerzenia 

zarazy  

Pierwsze objawy 

alternariozy 

Porażenie 

alternariozą* 

Liczba dni od 

sadzenia do ostatniej 

obserwacji 
data 

liczba dni od 

sadzenia 
22.07 

Ekologia – 

Ochrona przed 

chorobami 

grzybowymi: 

Miedzian 

Lord b. wczesna  3 80 0,213 23.06 59 7,5 93 

Ignacy wczesna 3 80 0 23.06 59 7 93 

Michalina śr. wczesna 3 80 0,213 23.06 59 6,5 93 

Jurata śr. wczesna 4 88 0 30.06 64 7,5 101 

Malaga śr. wczesna 3,5 88 0 23.06 59 7,5 101 

Oberon śr. wczesna 3,5 88 0 30.06 64 7,5 108 

Średnia 84 0,071 x 60,7 7,3 98,2 

Ekologia – Ochrona 

przed chorobami 

grzybowymi: 

Nordox 

Lord b. wczesna  3 80 0,213 23.06 59 7,5 93 

Ignacy wczesna 3 80 0 30.06 64 7 93 

Michalina śr. wczesna 3 80 0,213 16.06 52 5 88 

Jurata śr. wczesna 4 88 0 23.06 59 7 101 

Malaga śr. wczesna 3,5 88 0 23.06 59 7,5 93 

Oberon śr. wczesna 3,5 88 0 08.07 80 8 108 

Średnia 84 0,071 x 62,2 7,0 96,0 

Konwencjonalna –  

Ochrona przed 

chorobami 

grzybowymi: 

środki chemiczne   

Lord b. wczesna  3 85 0 30.06 62 8 104 

Ignacy wczesna 3 85 0 30.06 62 8 104 

Michalina śr. wczesna 3 85 0,091 23.06 56 7,5 111 

Jurata śr. wczesna 4 85 0 14.07 77 8,5 125 

Malaga śr. wczesna 3,5 85 0 08.07 71 8 125 

Oberon śr. wczesna 3,5 85 0 08.07 71 8,5 125 

Średnia 85 0,015 x 66,5 8,0 115,7 

NIRP=0,05 dla system uprawy n.i. 0,039 x n.i 0,3 3,3 
* 9 – brak objawów porażenia, 1 – całkowite zniszczenie roślin ziemniaka 
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Tabela 4.3. 

Porażenie roślin ziemniaka przez zarazę i alternariozę na polu ekologicznym 
(8 odmian). Jadwisin 2014 r. 

System uprawy 
ekologicznej 

Tempo szerzenia zarazy 
ziemniaka 

Porażenie roślin alternariozą*  
dnia 22 lipca 

Nawadniane Nienawadniane Nawadniane Nienawadniane 
Ochrona przed 

chorobami 
grzybowymi: 

Miedzian 

 
0,080 

 
0,053 

 
8,0 

 
7,3 

Ochrona przed 
chorobami 

grzybowymi: 
Nordox 

 
0,079 

 
0,053 

 
7,8 

 
7,1 

Wartość średnia 0,080 0,053 7,9 7,2 
NIRP=0,05 n.i. 0,2 

            * 9 – brak objawów porażenia, 1 – całkowite zniszczenie roślin ziemniaka 

 

B. Doskonalenie metod ochrony roślin ziemniaka przed zarazą ziemniaka, bakteriozą 

pierścieniową i innymi chorobami pochodzenia grzybowego i bakteryjnego z 

użyciem koloidalnej miedzi lub innych preparatów pochodzenia biologicznego. 

Głównym celem przeprowadzonych badań na obiekcie mikropoletkwym w IHAR-PIB  

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

biologicznych. 
Doświadczenie zostało założone na 12 mikropoletkach, każde o powierzchni 5,8m2.  

W doświadczeniu uczestniczyła średnio wczesna odmiana Gawin, podatna na Ph. infestans 

(odporność na zarazę- 3). Na każde poletko wysadzono 24 bulwy ziemniaka. Zastosowano 5 
kombinacji ochronnych 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 WP. 
W okresie wegetacji zastosowano różną liczbę zabiegów ochronnych w zależności od 

kombinacji oraz postępowania choroby na roślinach w okresie wegetacji. Najwięcej zabiegów 

zastosowano w kombinacji C (tab.1). Ochronę rozpoczęto 11 czerwca zabiegiem 
profilaktycznym, przed wystąpieniem objawów zarazy. Kolejne zabiegi wykonywano w 

odstępach tygodniowych. Liczba zabiegów zależała od zastosowanego preparatu w 
kombinacji. Przeprowadzano cotygodniowe obserwacje występowania objawów zarazy 
ziemniaka, które oceniano według 9-cio stopniowej skali porażenia (9- oznacza brak 

objawów, 1- całkowite zniszczenie liści i łodyg). Obserwacje rozpoczęto w 43 dniu od 
sadzenia.  

Warunki termiczno-wilgotnościowe sezonu wegetacyjnego 2014 roku nie sprzyjały 
rozwojowi zarazy ziemniaka na obiekcie mikropoletkowym. Lipiec był miesiącem bardzo 
suchym i upalnym, o czym świadczy niska wartość współczynnika Sielianinowa (K) równa 

0,35. Taki rozkład warunków termiczno-wilgotnościowych spowodował zahamowanie 
rozwoju zarazy ziemniaka, na roślinach na których wystąpiły objawy chorobowe. 

Wystąpienie nielicznych objawów zarazy na roślinach ziemniaka w fazie zasychania naci oraz 
zahamowania rozwoju choroby uniemożliwiły ocenę tempa szerzenia zarazy ziemniaka oraz 
skuteczności zastosowanych preparatów.  
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Po zbiorze oceniono plon z każdej kombinacji oraz występowanie chorób grzybowych: 

zarazy, ospowatości i parcha zwykłego na bulwach ziemniaka. Najwyższy plon uzyskano w 
kombinacji C, który charakteryzował się jednakże najwyższym udziałem bulw porażonych 

ospowatością i parchem zwykłym. W pozostałych kombinacjach zaobserwowano znaczne 
ograniczenie występowania chorób grzybowych:  

 parch zwykły w plonie A,  

 ospowatość w plonie D i E. 

W ocenianym plonie nie odnotowano zarazy ziemniaka na bulwach oraz bulw zgniłych. 
Podsumowanie 

W warunkach pogodowych sezonu wegetacyjnego 2014 roku nie zaobserwowano 

rozwoju zarazy ziemniaka na roślinach biorących udział w badaniu, dlatego też nie oceniono 
skuteczności biologicznych preparatów, które obecnie nie są dopuszczone do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym, a których działanie może być wykorzystane do zwalczania zarazy 
ziemniaka. Przypuszcza się, że zastosowane preparaty w kombinacji C korzystnie wpłynęły 
na wysokość i strukturę plonu. 

 
 

Tabela 4.4.  
Liczba wykonanych zabiegów, tempo szerzenia zarazy ziemniaka na obiekcie 

mikropoletkowym, Jadwisin 2014 

Lp. Kombinacja  
Liczba 

wykonanych 

zabiegów 

Liczba dni od 

sadzenia do 
wystąpienia 

pierwszych 
objawów zarazy  

Tempo 
szerzenia 

zarazy 

ziemniaka 

1 A Nanokolid miedzi 2 52 - 

2 B 

Mydło z piołunem 2% + 

bioczos 2%  + denaturat % - po 
wystąpieniu objawów 

0 52 - 

3 C 
Zestaw preparatów firmy 

Himal* - prewencja 
6 52 - 

4 D Miedzian 50 WP 2 52 - 

5 E 
Mieszanina preparatów firmy 

Himal** - prewencja 
3 52 - 

6 F Kontrola 0 50 - 

Objaśnienia: 

*- 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%,  

** - Mydło z piołunem 4% + Bioczos płynny 2% + Wyciąg piołunowy 4%  
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Tabela 4.5. 

Plonowanie, choroby grzybowe skórki na obiekcie mikropoletkowym w sezonie 
wegetacyjnym, Jadwisin 2014 

Kombinacja 
Plon 
 t/ha 

Parch zwykły 
 % 

Ospowatość 
bulw 
% 

Zaraza 
ziemniaka 

% 

Bulwy zgniłe  
% 

A 44,4 18,1 23,5 0,0 0,0 

B 43,9 33,6 15,6 0,0 0,0 

C 47,6 37,6 14,4 0,5 0,0 

D 43,7 33,0 10,7 0,0 0,5 

E 44,5 34,3 11,5 0,0 0,0 

F 38,8 41,9 47,0 0,0 0,0 

 

 Na polu doświadczalnym przeprowadzone zostało doświadczenie którego celem było 
zweryfikowanie przydatności preparatu biologicznego Polyversum WP do ochrony plantacji 

ziemniaka przed chorobami grzybowymi. Substancją czynną preparatu Polyversum WP są 
oospory grzyba Pythium oligandrum. Niepatogeniczny grzyb jest pasożytem niektórych 

gatunków grzybów chorobotwórczych. W doświadczeniu oceniano występowanie objawów 
chorób grzybowych roślin ziemniaka w okresie wegetacji. Obserwacje prowadzono na 11 
odmianach ziemniaka, z różnych grup wczesności, o odporności na zarazę w stopniu 2-6. 

 Skuteczność preparatu biologicznego porównywano z efektywnością chemicznych 
środków fungicydowych stosowanych w uprawie konwencjonalnej. Uwzględniono 

następujące warianty z ochroną przed patogenami: 
 2-krotne opryskiwanie roślin w okresie wegetacyjnym w odstępie 2 tygodni następującymi 

preparatami chemicznymi: Ekonom 72 WP (metalaksyl+mankozeb) w dawce 2kg/ha i 

Revus 250 SC (mandipropamid) w dawce 0,6l/ha. Pierwsze opryskiwanie po zauważeniu 
pierwszych objawów chorobowych na nadziemnej części roślin. 

 Polyversum WP (oospory Pythium oligandrum), zaprawianie bulw w dawce 10 g・kg-1 i 

2-krotne opryskiwanie roślin z tygodniowym odstępem w okresie wegetacji w stężeniu 

0,05%. Pierwsze opryskiwanie po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych na 
nadziemnej części roślin. 

 W kombinacji kontrolnej, roślin nie chroniono przed patogenami. 
 Warunki pogodowe 2014 roku nie sprzyjały rozwojowi chorób grzybowych na roślinach 

ziemniaka. Pierwsze objawy zarazy ziemniaka na roślinach zaobserwowano 22 lipca na 
obiekcie kontrolnym i obiekcie przeznaczonym do ochrony środkami chemicznymi. Tydzień 
później wystąpiły objawy chorobowe na roślinach zaprawianych Polyversum. Średnie 

najniższe porażenie końcowe zarazą ziemniaka odnotowano u roślin uprawianych na obiekcie 
chronionym Palyversum. Porażenie roślin kontrolnych oraz tempo szerzenia zarazy było 

istotnie najwyższe w porównaniu do porażenia roślin z obiektów chronionych. Nie 
stwierdzono istotnych  różnic statystycznych w porażeniu zarazą i tempem jej szerzenia na 
roślinach chronionych środkami chemicznymi i preparatem biologicznym (tab. 4.6). 

 Wystąpienie pierwszych objawów alternariozy dla wszystkich porównywanych obiektów 
nastąpiło w zbliżonym terminie. Choroba rozwinęła się w największym stopniu na roślinach 

niechronionych, u których średni stopień porażenia dnia 22 lipca był bliski 50% powierzchni 
liści. Istotnie niższe porażenie roślin w tym terminie odnotowano na obiektach chronionych. 
Podobnie jak w przypadku porażenia zarazą, nie udowodniono istotnych różnic 

statystycznych w porażeniu alternariozą u roślin chronionych środkami chemicznymi i 
preparatem biologicznym (tab. 4.6). 



 

21 
 

 Nie zaobserwowano na plantacji objawów porażenia roślin ziemniaka rizoktoniozą, 

chorobą pochodzenia grzybowego, której sprawcą jest Rhizoctonia solani. 
  

 
Tabela 4.6 

Porażenie roślin ziemniaka zarazą i alternariozą w uprawie z ochroną konwencjonalną  
i z zastosowanym preparatem biologicznym. Jadwisin 2014 r. 

Kombinacja 

Zaraza ziemniaka Alternarioza 

Data 
wystąpienia 
pierwszych 
objawów 

Końcowy 
stopień 

porażenia* 

Tempo 
szerzenia 

zarazy 

Liczba dni od 
sadzenia do 
wystąpienia 
pierwszych 
objawów 

Porażenie 
alternariozą* 

22.07 

Bez zastosowania 
ochrony przeciwko 

chorobom grzybowym 
22.07 7,7 0,0276 58,9 5,8 

Ochrona chemicznymi 
środkami 

fungicydowymi 
22.07 8,2 0,0083 61,1 7,2 

Ochrona  przeciwko 
chorobom grzybowym 

preparatem 
Polyversum 

29.07 8,3 0,0085 60,4 7,4 

NIRP=0,05 dla system 
uprawy 

x 0,2 0,0165 n.i. 0,4 

* 9 – brak objawów porażenia, 1 – całkowite zniszczenie roślin ziemniaka 
 

Podsumowanie 
 Preparat Polyversum WP w przeprowadzonym badaniu, w warunkach niskiej presji 
infekcyjnej chorób grzybowych w okresie wegetacyjnym, wykazał podobną skuteczność do 

zastosowanych fungicydowych środków chemicznych. 
 

Biologiczne dezynfektanty które mogą być wykorzystywane w zwalczaniu bakteriozy 

pierścieniowej ziemniaka 

 Celem badania było rozpoznanie skuteczności bakteriobójczego działania preparatu 

Huwa San TR 50 na powierzchnie wykonane z rożnych materiałów, skażone Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus (Cms). Doświadczenie przeprowadzono w laboratorium 

kwarantannowego obiektu IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie. 
 Huwa San TR 50 jest biologicznym preparatem mającym właściwości bakteriobójcze i 
dezynfekcyjne, którego substancją aktywną jest 50% nadtlenek wodoru (H2O2) oraz srebro 

koloidalne.  
 W przeprowadzonym doświadczeniu preparat Huwa San porównywano ze standardowym 

dezynfektantem Menno Florades stosowanym przeciwko Cms, którego substancją aktywną 
jest kwas benzoesowy. Do badań włączono także kontrolę pozytywną, używając w miejsce 
preparatu 30 ml wody twardej. Niewielkie nośniki z drewna i plastiku poddano sterylizacji. 

Następnie naniesiono po 100µl wodnych zawiesin bakterii Cms o liczebności 108jtk/ml (w 
dwóch powtórzeniach dla każdego dezynfektanta) i pozostawiono do wyschnięcia w 

temperaturze pokojowej. Powierzchnie zalano 30 ml roztworu preparatu dezynfekcyjnego o 
stężeniu 3%. Po 5 minutach kontaktu skażonej powierzchni z dezynfektantem wyosabniano 
bakterie Cms metodą odciskową, przyciskając każdy z nośników do powierzchni pożywki 

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 
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odciśnięcia. Skuteczność działania środka dezynfekcyjnego określano na podstawie wzrostu 

komórek Cms na płytkach Petriego. W przypadku zmniejszania liczebności bakterii w 
porównaniu z próbą kontrolną, wnioskowano, że preparat wykazał działanie redukujące. 

 Podobnie jak w roku poprzednim, preparat Huwa San TR 50 wykazał silne działanie 
bakteriobójcze i grzybobójcze. W łącznie 4 próbach, z użyciem tego środka jako 
dezynfektanta zaobserwowano tylko jedną, niewielką kolonię bakterii Cms, wyrosłą na 

szalce, na której odciśnięto skażoną Cms powierzchnię plastikową. Na próbach z użyciem 
środka dezynfekcyjnego Menno Florades wyrosłe kolonie bakteryjne charakterystyczne dla 

Cms były przynajmniej dwukrotnie liczniejsze. Oprócz bakterii zaobserwowano tu także silny 
wzrost organizmów grzybopodobnych i pleśni.  
Podsumowanie 

 Preparat Huwa San TR 50 w przeprowadzonym badaniu wykazał wysoką skuteczność 
bakteriobójczą w odniesieniu do bakterii Clavibacter michiganensi ssubsp. sepedonicus. 

 
Zadanie 5. Monitorowanie występowania szkodników ziemniaka i owadów pożytecznych 

oraz ograniczanie zagrożenia szkodnikami poprzez doskonalenie metod ich 

zwalczania. 

a) Mszyce ziemniaczane i owady pożyteczne  

W okresie wegetacji, w odstępach 10-dniowych liczono bezskrzydłe i uskrzydlone morfy 
3 gatunków mszyc ziemniaczanych (mszyca brzoskwiniowa – Myzuspersicae, mszyca 

szakłakowo-ziemniaczana – Aphisnasturtii, mszyca kruszynowo-ziemniaczana – 
Aphisfrangulae) odpowiedzialnych za efektywne przenoszenie i rozprzestrzenianie chorób 

wirusowych ziemniaka. Owady liczono na 100 dolnych, 100 środkowych i 100 górnych 
liściach roślin ziemniaka odmiany Malaga. Celem tych obserwacji jest orientacyjne określenie 
stopnia zagrożenia wirusami bulw ziemniaka w ekologicznej produkcji nasiennej. 

Równolegle prowadzono obserwacje zasiedlenia roślin ziemniaka wrogami naturalnymi 
mszyc takimi jak biedronki i mszycarze. Wyniki obserwacji przedstawiono w tabelach 5.1 i 

5.2. 
 

Tabela 5.1.  

Liczba bezskrzydłych i uskrzydlonych morfów 3 gatunków mszyc ziemniaczanych na 

100 roślinach ziemniaka. Jadwisin 2014 r. 

Kombinacja 
Liczba mszyc w terminach obserwacji Suma 

mszyc 09.06 20.06 30.06 10.07 21.07 31.07 11.08 

System ekologiczny  

z nawadnianiem 
160 144 178 72 22 12 2 590 

System ekologiczny  
bez nawadniania 

350 134 116 58 20 0 0 678 

System integrowany  

bez nawadniania 
46 0 2 0 0 0 0 48 

 
W sezonie wegetacji 2014 r. obserwowano wczesne i znacznie wyższe niż w roku 

ubiegłym zasiedlenie roślin mszycami. 
Przeciętna liczba mszyc na 100 roślinach ziemniaka uprawianych w systemie 

ekologicznym wyniosła w czerwcu ok. 180 osobników. Biorąc pod uwagę niską odporność na 

zakażenie tak młodych stosunkowo roślin, należy uznać taki poziom zasiedlenia mszycami za 
wysoki. 

 Znaczący spadek liczby mszyc na roślinach ziemniaka spowodowany wysokimi 
temperaturami i suszą odnotowano dopiero na początku drugiej dekady lipca. Spadek ten był 
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szczególnie wyraźny na kombinacji bez nawadniania, na której rośliny zaczęły wcześnie 

zasychać (susza). 
Na ziemniakach uprawianych w systemie integrowanym zasiedlenie roślin mszycami 

było znacznie niższe a większą ilość mszyc  odnotowano tylko w pierwszym terminie 
obserwacji (I dekada czerwca). Tak niskie zasiedlenie roślin uprawianych w tym systemie 
było efektem rozpoczętej na początku czerwca chemicznej ochrony roślin przed stonką 

ziemniaczaną, która skutecznie ograniczała również populację mszyc. 
Populacja wrogów naturalnych mszyc na obiekcie ekologicznym mimo że kilkakrotnie 

wyższa niż w roku ubiegłym była jednakże niezbyt wysoka i kształtowała się na poziomie ok. 
7 owadów (prawie wyłącznie biedronki) na 100 roślinach ziemniaka. Nie stwierdzono 
występowania tych owadów na roślinach uprawianych w systemie integrowanym (tab. 5.2). 

 
Tabela 5.2.  

Liczba wrogów naturalnych mszyc na 100 roślinach ziemniaka. 

Jadwisin 2014 r. 

Kombinacja 
Liczba owadów w terminach obserwacji Suma 

owadów 09.06 20.06 30.06 10.07 21.07 31.07 11.08 

System ekologiczny  
z nawadnianiem 

4 0 0 0 0 2 0 6 

System ekologiczny  
bez nawadniania 

2 2 2 2 0 0 0 8 

System integrowany  

bez nawadniania 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
b) Stonka ziemniaczana – pole ekologiczne 

Warunki pogodowe wiosny sezonu wegetacji 2014 r. były bardzo niekorzystne (chłodny 
deszczowy maj oraz pierwsza dekada czerwca) dla rozwoju populacji stonki ziemniaczanej. 

Kilka pojedynczych na roślinach chrząszczy zaobserwowano w okresie 23.05-02.06 (tab. 5.3). 
Właściwy początek nalotu (niewielki) szkodnika na plantację ekologiczną odnotowano 4 
czerwca, a pierwsze pojedyncze złoża jaj dopiero 9 czerwca. Pierwsze, sporadyczne gniazda 

larw L-1 zaobserwowano na początku drugiej dekady czerwca. Aby zapobiec dalszemu 
rozwojowi szkodnika i jego rozprzestrzenianiu się, przeprowadzono dnia 18.06 oprysk 
plantacji ekologicznej preparatami Nowodor i Spintor 240SC. Zabieg powtórzono 8 lipca i na 

tym zakończono ochronę plantacji przed stonką ziemniaczaną 
 

Tabela 5.3.  

Liczba chrząszczy i złóż jaj stonki ziemniaczanej na plantacji ekologicznej.  

Jadwisin 2014 r. 

Wyszczególnienie 
Pas 

doświadczalny 
Data obserwacji 

23.05 02.06 04.06 09.06 13.06 

Liczba zebranych 
chrząszczy 

1 

2 
3 
4 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

12 

31 
17 
24 

23 

8 
19 
22 

11 

16 
5 
2 

Liczba złóż jaj 

1 

2 
3 

4 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

1 

1 
2 

0 

2 

4 
2 

1 
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Stonka ziemniaczana - mikropoletka 

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 założono na 12 mikropoletkach, każde o 
powierzchni 5,8m2. Badania przeprowadzono na odmianie średnio wczesnej Ametyst. Na 

każdym mikropoletku wysadzono 16 bulw ziemniaka. Doświadczenie 2-powtórzeniowe 
składało się z 5 kombinacji różniących się zastosowanymi preparatami i kontroli. Do walki ze 

stonką ziemniaczaną zastosowano preparaty z wyciągami z czosnku i piołunu.  
Wykonano jeden zabieg profilaktyczny przed nalotem chrząszczy i 8 zabiegów 

zwalczających stonkę w postaci oprysków, opryskiwaczem ręcznym ciśnieniowym. 

Harmonogram wykonanych zabiegów i obserwacji stonkowych podano w tabeli 5.4.  
Po zbiorze oceniono plon oraz występowanie uszkodzeń bulw ziemniaka spowodowane 

przez szkodniki glebowe. 
W sezonie wegetacyjnym 2014 na obiekcie mikropoletkowym początek nalotu stonki 

ziemniaczanej zaobserwowano w dniu 19 maja, pierwsze złoża jaj odnotowano dnia 25 maja. 

Pojawienie się gniazd larw L1 nastąpiło ok. dwa tygodnie później, natomiast trzy dni później 
pojawiły się gniazda larw L2 (tab. 5.5). Cykl rozwojowy stonki ziemniaczanej od nalotu do 

pojawienia ostatniego stadium larwalnego L4 trwał znacznie dłużej niż w poprzednich latach, 
na co wpływ miały niekorzystne warunki pogodowe występujące na początku okresu 
wegetacji roślin (chłodna i mokra wiosna). Z kolei sprzyjające warunki pogodowe drugiej 

połowy okresu wegetacji roku 2014 wpłynęły na pojawienie się drugiego pokolenia 
chrząszczy. 

Zastosowane zabiegi przeciwko stonce nie przyniosły oczekiwanych efektów. Nie 
zaobserwowano zmniejszania zasiedlenia chrząszczy i larw na roślinach ziemniaka po 
wykonywaniu kolejnych oprysków. Jednak objawy uszkodzeń rośliny ziemniaka przez stonkę 

w porównaniu do roku poprzedniego nie były tak silne. Podczas prowadzenia doświadczenia 
zaobserwowano częściowo zjedzone liście rośliny. W końcowym efekcie nie odnotowano 

stanu gołożeru czyli naci pozbawionej liści. Częściowe zniszczenie roślin podczas sezonu 
wegetacyjnego nie wpłynęło na obniżenie i zdrobnienie plonu (tab.5.6). Najwyższe plony 
uzyskano w kombinacji E.  

Równocześnie przeprowadzono 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 chęć żerowania 
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 roztworów następujących preparatów: 

1. Zielony Busz 100% 
2. Zielony Busz 50% 
3. Wyciąg piołunowy 100% 

4. Wyciąg piołunowy 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%. Najmniej chętnie zjadane były liście nasączone 

preparatem Zielony Busz w stężeniu 100 i 50%. Liście nasączone tym preparatem były 
zjedzone przez stonkę w najmniejszym stopniu (równym 5%) w porównaniu do pozostałych 

kombinacji. 
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Podsumowanie 

1. Stwierdzony wczesny i o znacznym nasileniu nalot mszyc ziemniaczanych na 
ekologiczną plantację ziemniaka w Jadwisinie może wpłynąć na znaczące obniżenie 

zdrowotności sadzeniaków. 
2. W sezonie wegetacji 2014 r. na ekologicznej plantacji ziemniaków w Jadwisinie 

odnotowano bardzo niewielkie zagrożenie roślin stonką ziemniaczaną. Przeprowadzone 

zabiegi zbierania chrząszczy i 2 zabiegi zwalczania szkodnika pozwoliły na utrzymanie 
populacji stonki ziemniaczanej na poziomie znacznie poniżej progu szkodliwości. 

3. Ochrona biologicznymi preparatami, które aktualnie nie są dopuszczone do stosowania 
w rolnictwie ekologicznym okazała się nieskuteczna w zwalczaniu stonki ziemniaczanej, 
nie ograniczyła występowania i rozwoju szkodnika. 

Niekorzystne dla stonki ziemniaczanej warunki meteorologiczne w początkowym okresie 
wegetacji opóźniły lot zasiedlający chrząszczy i składanie jaj oraz spowolniły rozwój 

stadiów larwalnych szkodnika. W konsekwencji – mimo nieskutecznej ochrony – nie 
stwierdzono silnych uszkodzeń roślin ani wysokich strat w plonie. 
W doświadczeniu laboratoryjnym preparat Zielony Busz okazał się najskuteczniejszy 

w ochronie przed żerowaniem larw szkodnika niż pozostałe badane preparaty. 
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Tabela 5.4.  

Harmonogram wykonanych zabiegów i wyniki obserwacji na obiekcie mikropoletkowym. Jadwisin 2014. 

Terminy zabiegów i zasiedlania 

stonki 

Zabiegi stosowane w zwalczaniu stonki ziemniaczanej 

Prewen-

cyjnieBio

czos, 

następnie 

preparaty 

Himal* 

preparaty 

Himal 

preparaty 

Himal 

preparaty 

Himal 
Bioczos + 

preparaty 

Himal 

Kontrola 

Prewen-

cyjnieBio

czos, 

następnie 

preparaty 

Himal* 

preparaty 

Himal 

preparaty 

Himal 

preparaty 

Himla 
Bioczos + 

preparaty 

Himal 

Kontrola 

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

Terminy zabiegów 

profilaktycznych wykonanych 

przed nalotem chrząszczy 

14.05 
    

 14.05 
    

 

Liczba chrząszczy 19.05 5 6 7 4 4 8 5 7 8 6 3 7 

I termin zabiegu 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05  20.05 20.05 20.05 20.05 20.05  

II termin zabiegu 27.05 27.05 27.05 27.05 27.05  27.05 27.05 27.05 27.05 27.05  

III termin zabiegu 04.06 04.06 04.06 04.06 04.06  04.06 04.06 04.06 04.06 04.06  

Liczba chrząszczy 06.06 3 6 6 4 3 7 4 6 7 4 3 6 

L1 10.06   x   x   x    

IV termin zabiegu 17.06 17.06 17.06 17.06 17.06  17.06 17.06 17.06 17.06 17.06  

L1 -L4 25.06 14 14 17 16 14 20 15 17 20 15 12 21 

V termin zabiegu 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06  25.06 25.06 25.06 25.06 25.06  

Liczba krzaków 

zasiedlonych 

04.07 

4 4 5 2 0 5 2 3 5 0 0 1 

L1 x x x x  x x x x x  x 

L2 x x x x  x x x x x  x 

L3 x  x   x  x x    

L4   x   x       
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VI termin zabiegu 04.07 04.07 04.07 04.07 04.07  04.07 04.07 04.07 04.07 04.07  

Liczba krzaków 

zasiedlonych 

10.07 

4 4 6 6 3 4 1 4 6 2 0 3 

L1 x  x x x   x  x  x 

L2 x  x  x   x x x  x 

L3  x x x x x x x x   x 

L4 x x x   x x x x   x 

VII termin 

zabiegu 
10.07 10.07 10.07 10.07 10.07  10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07  

Liczba krzaków 

zasiedlonych 

17.07 

4 1 3 2 4 4 1 3 2 1 1 3 

Liczba chrząszczy 32 57 29 1 16 61 22 37    15 

L1    x x  x      

L2  x x  x        

L3    x x x x x x x  x 

L4 x  x x x x x x x x x x 

VIII termin 

zabiegu 
17.07 17.07 17.07 17.07 17.07  17.07 17.07 17.07 17.07 17.07 17.07  

Liczba chrząszczy 

24.07 

20 49 50 10 5 100 20 20 82 2 0 20 

L3    x         

L4    x x  x      

Objaśnienia:  

 x – występowanie larw, 

*- preparaty stosowane w kolejnych zabiegach:  Zielony Busz 5%,  Mydło z piołunem 4% + Denaturat 2% + Bioczos Płynny 2%, Mydło z piołunem 4% + Opoka2 1%,   

Zielony Busz 5%, Mydło z piołunem 4% + Denaturat 2% + Bioczos Płynny 2%, Zielony Busz 5%, 
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Tabela 5.5.  

Terminy pojawu stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej na obiekcie  
mikropoletkowym w sezonie wegetacyjnym. Jadwisin 2014. 

Data obserwacji  Zjawisko 

19.05 Nalot stonek 

25.05 Pierwsze jaja  

10.06 Pojawienie się larw L1 

13.06 Pojawienie się L2 

20.06 Pojawienie się L3 

25.06 Pojawienie się L4 

16.07 Drugi nalot chrząszczy  

 
 

Tabela 5.6.  
Struktura plonu na obiekcie mikropoletkowym. Jadwisin 2014. 

Kombinacja 

Struktura plonu [%] 
Plon  
[t/ha] 

Szkodniki 
glebowe 

 [%] < 3,5mm 
36 -50 

mm 

51 – 60 

mm 
> 6mm 

A 4,7 52,3 37,9 5,1 53,3 8,7 

B 5,3 57,6 35,4 1,9 51,2 12,2 

C 6,9 67,3 26,0 0,0 50,4 12,6 

D 4,9 54,9 37,4 2,9 52,3 8,3 

E 5,1 45,2 46,1 3,8 56,5 7,4 

F 5,8 50,5 42,4 1,4 48,4 10,3 

 

 
Zadanie 6. Analiza poziomu plonowania oraz składu chemicznego plonów gatunków zbioru 

głównego (uzupełniające do ziemniaka) oraz stosowanych międzyplonów. 
 Na podstawie analizy statystycznej wykazano istotnie większy plon ziarna i słomy tylko 
w odniesieniu do uprawy żyta oraz plonu słomy w stosunku do mieszanki strączkowo-

zbożowej pomiędzy obiektami, nawadnianym i bez nawadniania. Największy plon główny 
(ziarna) jak i uboczny (słomy), niezależnie od badanych obiektów uzyskano w przypadku 

żyta. Plony główne pozostałych gatunków roślin zmianowania, owsa, mieszanki łubinu 
żółtego z owsem oraz gryki były zbliżone (tabela 6. 1). Wielkości plonów suchej masy roślin 
międzyplonowych wyniosły średnio, w przypadku peluszki – 1,82 t.ha-1, a gorczycy – 1,1 

t.ha-1 i nie różniły się istotnie pomiędzy analizowanymi obiektami, nawadnianym oraz bez 
nawadniania (tabela 6.1). Międzyplonu seradeli w roku bieżącym nie uzyskano z uwagi na 

opóźniony zbiór żyta, w które seradela była wsiewana. 
 Analiza zawartości azotu, fosforu i potasu w ziarnie i nasionach oraz słomie uprawianych 
gatunkach roślin wykazała ich zróżnicowanie w odniesieniu do badanych obiektów. W ziarnie 

żyta większą zawartość azotu stwierdzono na obiekcie nawadnianym, zaś fosforu i potasu na 
obiekcie nienawadnianym. Z kolei w ziarnie owsa i nasionach gryki zawartości wszystkich 

składników większe były na obiekcie nawadnianym, natomiast w nasionach mieszanki 
strączkowo-zbożowej na obiekcie nienawadnianym (tabela 6.2). Niezależnie od badanych 
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obiektów największą zawartością azotu, fosforu i potasu charakteryzowały się nasiona 

mieszanki strączkowo-zbożowej (tabela 6.2). 
 Nieco rozbieżne w stosunku do zawartości w ziarnie i nasionach były zmiany zawartości 

analizowanych składników pomiędzy badanymi obiektami dotyczące plonu ubocznego, czyli 
słomy uprawianych gatunków roślin. W słomie żytniej stwierdzono większą zawartość azotu i 
potasu na obiekcie nawadnianym, a fosforu na obiekcie nienawadnianym. W przypadku owsa 

więcej azotu stwierdzono w słomie pochodzącej z obiektu nawadnianego, a fosforu i potasu z 
obiektu nienawadnianego. Z kolei w słomie gryczanej wykazano większą zawartość azotu i 

potasu na obiekcie nienawadnianym, a fosforu na obiekcie nawadnianym. Jedynie w słomie 
mieszanki strączkowo-zbożowej uzyskano, podobnie jak w przypadku nasion tego gatunku 
większą zawartość wszystkich składników na obiekcie nienawadnianym. Ponadto 

największym poziomem azotu charakteryzowała się słoma mieszanki strączkowo-zbożowej, 
fosforu słoma gryczana, a potasu zbliżoną zawartością słoma gryczana jak i owsiana (tabela 

6.3). 
 

Tabela 6.1.  
Analiza poziomu plonowania uprawianych gatunków roślin zbioru głównego 
i międzyplonów w zależności od badanych obiektów. IHAR-PIB Jadwisin, 

2014 rok. 

Roślina Obiekt 
Plon suchej masy t z ha 

Ziarno/nasiona Słoma Międzyplony 

Żyto ozime 
Nawadniany 4,17 6,56  
Nienawadniany 3,26 5,41  

NIR0,05 0,20 0,80  

Owies 
Nawadniany 2,51 1,75  
Nienawadniany 2,47 1,59  

NIR0,05 r.n. r.n.  

Łubin żółty + Owies 
Nawadniany 2,83 4,59  

Nienawadniany 2,45 3,41  
NIR0,05 r.n. 0,29  

Gryka 
Nawadniany 3,43 3,81  
Nienawadniany 2,89 3,65  

NIR0,05 r.n. r.n.  

Gorczyca 
nawadniany   1,10 

nienawadniany   1,13 
NIR0,05   r.n. 

Peluszka 
Nawadniany   1,93 
Nienawadniany   1,70 

NIR0,05   r.n. 

 
Podsumowanie 
1. Stwierdzono istotne zróżnicowanie wielkości plonu ziarna i słomy żyta oraz plonu słomy 

mieszanki strączkowo-zbożowej pomiędzy badanymi obiektami, nawadnianym i 
nienawadnianym. 

2. Niezależnie od badanych obiektów największym plonem suchej masy ziarna i słomy, 
spośród roślin zbioru głównego charakteryzowało się żyto, natomiast z roślin 
międzyplonowych uzyskano większy plonu suchej masy peluszki niż gorczycy.  

3. Na podstawie analizy składu chemicznego ziarna i nasion oraz słomy uprawianych 
gatunków roślin wykazano zróżnicowanie zawartości azotu, fosforu i potasu pomiędzy 

badanymi obiektami, nawadnianym i nienawadnianym. 
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4. W ziarnie owsa i nasionach gryki stwierdzono większe zawartości wszystkich składników 

na obiekcie nawadnianym, natomiast w nasionach mieszanki strączkowo-zbożowej na 
obiekcie nienawadnianym, co w przypadku tego gatunku potwierdzono też w odniesieniu 

do poziomu NPK w słomie.  
 

Tabela 6.2.  

Analiza zawartości makroelementów w ziarnie i nasion gatunków roślin zmianowania  
w zależności od badanych obiektów. IHAR-PIB Jadwisin, 2014 rok. 

Roślina i Zawartość  % w p.s.m. 

obiekt N P K 
Żyto 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
1,43 
1,13 

 
0,29 
0,31 

 
0,39 
0,40 

Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
1,30 
1,05 

 
0,32 
0,29 

 
0,46 
0,42 

Łubin + Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
2,36 
2,93 

 
0,38 
0,43 

 
0,61 
0,69 

Gryka 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
2,12 
2,06 

 
0,38 
0,36 

 
0,59 
0,55 

 

 

Tabela 6.3.  
Analiza zawartości makroelementów w plonie ubocznym (słoma) gatunków roślin 
zmianowania w zależności od badanych obiektów. IHAR-PIB Jadwisin, 2014 rok. 

Roślina i Zawartość  % w p.s.m. 

obiekt N P K 

Żyto 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
1,19 
0,48 

 
0,13 
0,19 

 
1,01 
0,94 

Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
0,64 
0,48 

 
0,24 
0,26 

 
2,03 
2,35 

Łubin + Owies 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
1,01 
1,08 

 
0,23 
0,25 

 
1,44 
1,56 

Gryka 
Nawadniany 
Nienawadniany 

 
0,91 
0,97 

 
0,33 
0,29 

 
2,09 
1,96 

 
 

Zadanie 7. Ocena wielkości plonu bulw i jego jakości oraz udziału plonu handlowego w 
plonie ogólnym w zależności 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 zależności od 

zastosowanych czynników badawczych tj. nawadniania i zróżnicowanej ochrony roślin i 
odmiany. Porównywano również wielkość i jakość plonu tych samych odmian 
uprawianych w systemie konwencjonalnym.  
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I. Wielkość plonu bulw 

Warunki klimatyczne panujące w roku sprawozdawczym sprzyjały gromadzeniu 
plonu, co miało odzwierciedlenie w jego wielkości. Był on znacznie wyższy  niż w roku 

ubiegłym. Spośród badanych czynników zastosowanych na plantacji ekologicznej  
największy wpływ na wielkość plonu  miał zabieg nawadniania.  Plon bulw kombinacji 
bez nawadniania wynosił średnio dla odmian 33,0 t/ha, zaś kombinacji  nawadnianej 40,2 

t/ha. Wzrost plonu spowodowany tym zabiegiem wyniósł średnio  dla odmian 21,8 %.  
Zastosowanie ochrony zróżnicowanymi preparatami  przeciwko stonce ziemniaczanej i 

zarazie ziemniaka  nie wpłynęło w na wielkość plonu. Badane odmiany różniły się 
wielkością plonu. Średnio dla kombinacji, najwyższy plon uzyskano dla odmian Ignacy i 
Michalina. Najniżej plonowała odmiana Bogatka (tab.7.1). Przyczyną niskich plonów tej 

odmiany były duże braki we wschodach roślin. Najwyższe przyrosty plonu pod wpływem 
nawadniania uzyskano dla odmian: Oberon, Bogatka, Ignacy i Michalina. Najsłabiej 

zareagowały odmiany: Malaga, Cyprian i Lord (tab. 7.2). 
 

Tabela.7.1.  

Wielkość plonu bulw w zależności od badanych czynników 
 
Odmiana 
 

Kombinacja Wariant 
ochrony 

Średnio 
dla 
odmiany Nawadniane Średnio Bez nawadniania Średnio A B 

A B A B 
Lord 34,2 43,8 39,0 29,6 36,7 33,2 31,9 40,2 36,1 

Cyprian 33,7 38,5 36,1 29,0 33,1 31,0 31,4 35,8 33,6 
Ignacy 46,5 47,5 47,0 36,0 38,0 37,0 41,3 42,8 42,1 

Michalina 43,4 48,8 46,1 34,9 38,6 36,8 39,2 43,7 41,5 
Bogatka 29,9 28,7 29,3 23,3 22,7 23,0 26,6 25,7 26,2 

Jurata 43,5 45,3 44,4 37,5 36,4 37,0 44,4 37,0 40,6 

Malaga 44,9 42,0 43,5 36,3 40,0 38,2 40,6 41,0 40,8 
Oberon 42,6 29,7 36,2 33,2 22,6 27,9 37,9 26,2 32,1 

Średnio 39,8 40,5  32,5 33,5  36,2 37,0  
Średni dla 
kombinacji 

     40,2          33,0     - 

A- Novodor+ Miedzian; B- Spintor+Cuproxat 

 
 
 

Tabela 7.2.  

Przyrost plonu bulw badanych odmian  pod wpływem nawadniania 
Odmiana 

 
Nawadniane Bez nawadniania Przyrost plonu 

(t/ha) 
Przyrost plonu 

( %) 
Lord 39,0 33,2 5,8 17,5 

Cyprian 36,1 31,0 5,1 16,5 
Ignacy 47,0 37,0 10,0 27,0 

Michalina 46,1 36,8 9,3 25,3 
Bogatka 29,3 23,0 6,3 27,4 

Jurata 44,4 37,0 7,4 20,0 

Malaga 43,5 38,2 5,3 13,9 
Oberon 36,2 27,9 8,3 29,7 

Średnio 40,2 33,0 7,2 21,8 
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System produkcji w jakim uprawiane były odmiany tj. ekologiczny i konwencjonalny 

wpłynął istotnie na wielkość plonu.  W systemie ekologicznym  średni plon dla odmian 
wynosił  33,0 t/ha , zaś w systemie konwencjonalnym 46,1 t/ha. Różnica na korzyść systemu 

konwencjonalnego wyniosła prawie 40 %. ( tab. 7.3). 
 

Tabela 7.3.  

Wpływ systemu produkcji na wielkość plonu bulw 
Odmiana 

 
System 

ekologiczny 
System 

konwencjonalny 
Różnica  (t/ha) Różnica ( %) 

Lord 33,2 48,0 15,0 45,2 

Cyprian 31,0 43,1 12,1 39,0 
Ignacy 37,0 46,8 9,8 26,5 

Michalina 36,8 56,4 19,6 53,3 
Bogatka 23,0 34,4 11,4 49,6 

Jurata 37,0 43,5 6,5 17,6 

Malaga 38,2 45,8 7,6 19,9 
Oberon 27,9 50,9 23,0 82,4 

Średnio 33,0 46,1 13,1 39,8 

 

II. Struktura plonu bulw 

Nawadnianie plantacji wpłynęło  na zmiany w strukturze plonu. Pod wpływem tego 
zabiegu nastąpił spadek udziału bulw małych i wzrost udziału bulw dużych.  Najmniejsze 

zmiany dotyczyły udziału frakcji handlowej. Badane odmiany różniły się  udziałem bulw 
poszczególnych frakcji. Najwięcej bulw dużych (> 60mm) zanotowano u  odmian Cyprian i 
Michalina. Największe zdrobnienie bulw wystąpiło u odmian Jurata i Malaga (tab. 7.4). 

 
 

Tabela 7.4.  
Struktura plonu bulw w zależności od nawadniania plantacji 

Odmiana <35m 35-60mm >60 mm 

Naw Bez naw Naw Bez naw Naw Bez naw 
Lord 2,3 3,3 87,2 93,0 10,5 3,5 

Cyprian 1,5 1,8 54,9 69,8 43,6 28,4 
Ignacy 2,0 2,9 89,1 91,6 8,9 5,5 

Michalina 1,0 2,0 57,4 84,8 41,6 13,2 
Bogatka 4,3 6,0 83,1 91,8 12,6 2,2 

Jurata 4,5 3,8 91,4 90,9 4,1 5,3 
Malaga 2,9 6,1 89,7 92,5 7,4 1,4 

Oberon 4,0 6,7 80,2 90,1 15,8 3,2 
Średnio 2,8 4,1 79,1 88,1 18,1 7,8 

 

Podobne zależności dotyczyły wielkości plonu bulw poszczególnych frakcji. Największe 
różnice w plonie pod wpływem nawadniania uzyskano dla frakcji bulw dużych (tab. 7.5). 
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Tabela 7.5.  

Plon bulw poszczególnych frakcji w zależności  od nawadniania. 
Odmiana <35m 35-60mm >60 mm 

Naw Bez naw Naw Bez naw Naw Bez naw 

Lord 0,9 1,0 34,1 30,7 4,1 1,4 

Cyprian 0,5 0,5 19,6 22,0 16,0 8,8 
Ignacy 0,5 1,1 42,0 34,0 4,0 2,0 

Michalina 0,4 0,8 26,4 31,1 19,3 5,0 
Bogatka 1,2 1,4 24,3 21,1 3,7 0,6 

Jurata 2,0 1,4 40,7 33,8 1,8 1,8 
Malaga 1,3 2,2 39,1 35,4 3,2 0,4 

Oberon 1,4 1,8 29,3 25,2 5,5 0,9 

Średnio 1,0 1,3 31,9 29,2 7,2 2,6 

 

Zróżnicowana ochrona roślin nie wpłynęła  na strukturę plonu. Udział poszczególnych 
frakcji bulw był prawie identyczny w obu wariantach ochrony (tab. 7.6) 

Porównując strukturę plonu bulw pochodzących z systemu ekologicznego i 

konwencjonalnego,  największe różnice stwierdzono przypadku udziału i plonu bulw dużych. 
Udział tej frakcji bulw wynosił w systemie ekologicznym tylko 7,8 % zaś w systemie 

konwencjonalnym 25,2 %. Plon bulw tej frakcji był prawie pięciokrotnie większy w systemie 
konwencjonalnym  niż w ekologicznym (tab.7.7). 
 

 

Tabela 7.6.  

Wpływ zróżnicowanej ochrony na strukturę plonu 
Odmiana <35m 35-60mm >60 mm 

A B A B A B 

Lord 3,4 2,1 92,1 88,1 4,5 9,8 
Cyprian 1,3 2,0 59,7 65,0 39,0 33,0 

Ignacy 3,3 1,7 90,3 90,5 6,7 7,8 

Michalina 1,2 1,8 69,7 72,3 29,1 25,3 
Bogatka 5,4 5,0 86,2 88,5 8,4 6,5 

Jurata 3,8 4,7 90,7 91,5 5,5 3,8 
Malaga 5,3 3,8 89,8 92,3 4,9 3,8 

Oberon 4,3 6,5 87,2 83,2 8,6 10,5 
Średnio 3,5 3,5 83,2 83,9 13,3 12,6 

 

 

Tabela 7.7.  
Udział i plon bulw dużych  w zależności od systemu produkcji 

Odmiana Udział bulw dużych( >60 mm) Plon bulw dużych ( >60 mm) 

Eko Konw. Eko Konw. 
Lord 3,5 31,3 1,4 15,0 

Cyprian 28,4 48,4 8,8 21,0 
Ignacy 5,5 11,7 2,0 5,5 

Michalina 13,2 70,0 5,0 39,5 
Bogatka 2,2 13,8 0,6 4,7 

Jurata 5,3 6,7 1,8 2,9 
Malaga 1,4 13,4 0,4 6,1 

Oberon 3,2 6,0 0,9 3,1 

Średnio 7,8 25,2 2,6 12,2 
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III. Jakość  plonu bulw 

Nawadnianie plantacji w największym stopniu wpłynęło na porażenie bulw parchem 
zwykłym. Na plantacji  nawadnianej porażenie bulw było o prawie  60 % niższe niż na 

plantacji  nie poddanej temu zabiegowi. Nawadnianie  zmniejszyło również  udział bulw 
spękanych i uszkodzonych przez szkodniki. Pod wpływem nawadniania stwierdzono 
natomiast niewielki wzrost  porażenia bulw ospowatością i udziału bulw zielonych (tab. 7.8). 

 
 

Tabela 7.8. 
Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw w zależności od nawadniania plantacji 

Oceniana wada 
 

Nawadniane Bez 
nawadniania 

Parch zwykły ( %) 19,1 30,4 

Ospowatość ( %) 9,5 6,6 

Deformacje ( %) 7,0 7,6 

Spękania ( %) 2,2 3,2 

Zazielenienia ( %) 3,6 2,8 

Uszkodzenia przez szkodniki ( %) 0,6 1,3 

Rdzawość miąższu (szt/20 bulw) 0,3 0,3 

Pustowatość (szt/20 bulw) 0 0 
 

 

Zróżnicowana ochrona roślin tj. zastosowanie preparatu Spintor przeciwko stonce 
ziemniaczanej i Cupraxatu przeciwko zarazie ziemniaka wpłynęła na zwiększenie udziału 
bulw porażonych parchem zwykłym i ospowatością. Wpływ ten  należy uznać jednak za 

bardziej przypadkowy. Udział pozostałych  wad bulw nie był uzależniony od sposobu 
ochrony roślin (tab. 7.9). 

 
Tabela 7.9.  

Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw w zależności 

od ochrony 
Oceniana wada Ochrona A Ochrona B 
Parch zwykły ( %) 12,2 39,3 

Ospowatość ( %) 7,7 10,3 

Deformacje ( %) 6,9 7,4 
Spękania ( %) 3,2 2,4 

Zazielenienia ( %) 2,6 3,8 
Uszkodzenia przez szkodniki (%) 1,2 0,7 

Rdzawość miąższu (szt/20 bulw) 0,3 0,3 
Pustowatość (szt/20 bulw) 0 0 

 

System produkcji wpłynął na większość  ocenianych wad bulw. W systemie ekologicznym 

odnotowano  jedynie większe porażenie bulw parchem. Udział pozostałych wad był większy 
w systemie konwencjonalnym (tab. 7.10).  
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Tabela 7.10.  

Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw w zależności od systemu produkcji 
Oceniana wada 

 
System 

ekologiczny 
System 

konwencjonalny 
Parch zwykły ( %) 26,0 12,0 

Ospowatość ( %) 9,0 20,0 
Deformacje ( %) 7,2 17,1 

Spękania ( %) 2,9 7,2 
Zazielenienia ( %) 3,1 13,5 

Uszkodzenia przez szkodniki (%) 1,0 1,4 

Rdzawość miąższu (szt/20 bulw) 0,4 0,3 
Pustowatość (szt/20 bulw) 0,06 0,0 

 
 

Badane odmiany różniły się  udziałem poszczególnych wad bulw. Największe porażenie 

parchem zwykłym odnotowano u odmian Michalina i Malaga. Na korzyść wyróżniała się 
odmiana Cyprian. Mniejsze różnice wystąpiły w przypadku  porażenia bulw ospowatością. 

Udział bulw porażonych kształtował się od 2,4 % u odmiany Malaga do 15,6 % u odmiany 
Jurata. Największym udziałem bulw zdeformowanych charakteryzowały się odmiany: Jurata, 
Cyprian i Bogatka. Najmniej tej wady wystąpiło u odmiany Malaga.  Udział bulw spękanych 

był generalnie niewielki. Jedynie u odmiany Cyprian odnotowano ok. 10% bulw z tą wadą. 
Największym udziałem bulw zielonych charakteryzowała się odmiana Oberon, najmniejszym 

Jurata i Lord. Udział bulw uszkodzonych przez szkodniki był znikomy u wszystkich odmian. 
U większości odmian nie odnotowano również wad wewnętrznych bulw. Pojedyncze bulwy 
ze rdzawą plamistością miąższu wystąpiły u odmian: Michalina, Bogatka i Jurata. 

Pustowatość odnotowano jedynie u odmiany Oberon (tab. 7.11). 
 

 

Tabela 7.11.  
Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw w zależności od odmiany  

(system ekologiczny) 
 

Odmiana 
 

Parch 
(%) 

Ospo- 
watość 

(%) 

Defor- 
macje 
(%) 

Spę- 
kania 
(%) 

Zazie- 
lenienia 

(%) 

Uszkodzenia 
przez 

szkodniki 
(%) 

Rdza- 
wość 

(szt/20 
bulw) 

Pusto- 
watość 
(szt/20 
bulw) 

Lord 18,2 7,3 6,0 1,9 1,6 0,8 0 0 

Cyprian 0,7 11,0 13,2 9,5 2,0 0,8 0 0 
Ignacy 30,8 14,0 4,7 1,0 3,7 0,9 0 0 

Michalina 42,3 13,4 2,5 1,7 3,7 0,6 1,5 0 
Bogatka 25,7 4,1 11,1 1,0 4,1 1,9 1 0 

Jurata 29,5 15,6 13,2 3,8 1,5 0,0 0,5 0 
Malaga 36,0 2,4 1,7 3,4 2,5 1,3 0 0 

Oberon 25,3 4,0 4,9 0,9 5,8 1,8 0 0,5 

Średnio 26,1 9,0 7,2 2,9 3,1 1,0 0,4 0,06 

 

 

W ramach zadania określono także udział plonu handlowego w plonie ogólnym badanych 
odmian ziemniaka w dwóch miejscowościach uprawianych w systemie ekologicznym oraz 
porównawczo w systemie zrównoważonym zbliżonym do IP lecz bez certyfikacji. 

Udział plonu handlowego w plonie ogólnym ziemniaka jest najistotniejszym czynnikiem 
decydującym o rentowności produkcji tego gatunku. Pod pojęciem plonu handlowego 
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rozumiano tą część plonu ogólnego, która pozostaje po odrzuceniu wszystkich bulw z wadami 

ich wyglądu jako dyskwalifikujące do sprzedaży ziemniaków jadalnych. Są to bulwy drobne, 
silnie zdeformowane, zazielenione, silnie porażone parchem zwykłym i ryzoktoniozą, 

uszkodzone przez szkodniki glebowe i rozłogi chwastów. W ten sposób określony plon 
handlowy  odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu MRiRW dotyczącym 
jakości handlowej ziemniaka jadalnego zbioru głównego. W tabeli poniżej zestawiono 

uzyskane wyniki badań. 
 

 
Tabela 7.12.  

Plon (t/ha) oraz udział plonu handlowego w plonie ogólnym (%) badanych odmian 

ziemniaka w zależności od miejsca uprawy i systemu gospodarowania w 2014 r. 
Odmiana System ekologiczny System IP 

IHAR Jadwisin* IUNG Osiny IHAR Jadwisin IUNG Osiny 

t/ha  % t/ha % t/ha % t/ha % 

Lord 39,0 86,5 22,5 85,5 57,3 70,3 33,0 84,8 
Cyprian 36,1 85,6 13,0 83,7 42,0 63,1 24,5 71,6 

Ignacy 47,0 87,6 22,5 71,8 58,7 78,2 30,6 68,7 
Michalina 46,1 86,6 27,3 82,8 57,7 86,4 37,2 71,1 

Bogatka 29,3 83,5 6,6 78,2 44,8 80,1 12,3 66,0 
Jurata 44,4 83,7 16,0 85,9 46,1 58,3 31,6 92,8 

Malaga 43,5 83,5 14,2 78,1 46,3 74,1 31,0 87,6 
Oberon 36,2 91,1 12,1 81,3 50,5 84,2 28,7 86,9 

Średnio 40,2 86,0 16,8 80,9 50,4 74,3 28,6 78,7 
*kombinacja z nawadnianiem      

 

Sezon 2014 roku był sprzyjający uzyskaniu wysokiego  plonu handlowego (wartości 
powyżej 80%) w systemie ekologicznym w obydwu miejscowościach. Przy wysokim plonie 

bulw w systemie ekologicznym w Jadwisinie, wskaźnik ten wyniósł nawet 86% co jest 
wartością bardzo wysoką, rzadko spotykaną w praktyce. Dość niski wskaźnik udziału plonu 

handlowego w plonie ogólnym (74,3%) stwierdzono natomiast w Jadwisinie przy bardzo 
wysokim plonie ogólnym bulw (50,4t/ha) w systemie IP w kombinacji z nawadnianiem. Było 
to spowodowane prawdopodobnie nierównomiernym uwilgotnieniem gleby wynikającym z 

wadliwego i niedostatecznego nawadniania plantacji w końcu lipca, kiedy trwały wysokie 
temperatury i odnotowano deficyt opadów.  We wszystkich analizowanych kombinacjach 

stwierdzono znaczne różnice odmianowe udziału plonu handlowego.  
Podsumowanie 

− Warunki klimatyczne panujące w roku sprawozdawczym sprzyjały gromadzeniu plonu, co 
miało odzwierciedlenie w jego wielkości. Był on ponad dwukrotnie wyższy niż w roku 

ubiegłym i wynosił średnio dla odmian 33t/ha. Jest to jeden z najwyższych plonów 
uzyskanych w naszych badaniach w ostatnim dziesięcioleciu.  

− Spośród badanych zabiegów agrotechnicznych zastosowanych na plantacji ekologicznej 

największy wpływ na wielkość plonu miał zabieg nawadniania. Wzrost plonu spowodowany 
tym zabiegiem wyniósł średnio 21,8 %. zastosowanie ochrony zróżnicowanymi preparatami 

przeciwko stonce ziemniaczanej i zarazie ziemniaka nie wpłynęło w sposób istotny na 
wielkość plonu.  

− Spośród 8 badanych odmian 4 wydały plon ponad 40 t/ha. Odmiany te to: Ignacy, Michalina, 

Jurata i Malaga. Najwyżej plonującą odmianą była odmiana Bogatka. Plon bulw tych samych 
odmian uprawianych w systemie konwencjonalnym był o 40% wyższy niż w systemie 

ekologicznym.  



 

37 
 

− Największe zmiany w strukturze plonu dotyczyły udziału i plonu bulw dużych. Brak 

nawadniania i ekologiczny system uprawy wpłynęły na zdrobnienie plonu.  
− Sezon 2014 roku był sprzyjający uzyskaniu wysokiego plonu handlowego w systemie 

ekologicznym. 
− Największe różnice w jakości plonu dotyczyły porażenia bulw parchem zwykłym. Zabieg 

nawadniania spowodował zmniejszenie udziału bulw porażonych. Porównując 2 systemy 

produkcji większe porażenie parchem odnotowano w systemie ekologicznym.  
− Przydatność badanych odmian do uprawy w systemie ekologicznym należy oprzeć w roku 

sprawozdawczym głównie na wielkości uzyskanego plonu, ponieważ jakość plonu bulw 
była zbliżona u wszystkich odmian. Biorąc pod uwagę głównie ten wskaźnik, do uprawy 
ekologicznej można polecać odmiany: Ignacy, Michalina, Jurata i Malaga nie wykluczając 

pozostałych odmian  
 

Zadanie 8. Weryfikacja prowadzonych na glebach lekkich (Jadwisin) badań nad 
przydatnością odmian ziemniaka do uprawy ekologicznej w innych warunkach 
klimatyczno-glebowych (IUNG Osiny) 

Celem badań prowadzonych na ekologicznym polu doświadczalnym IUNG-PIB Puławy 
(Osiny) jest ocena przydatności do uprawy ekologicznej kilku odmian ziemniaka 

uprawianych na glebach cięższych, charakteryzujących się wyższą zwięzłością i wilgotnością 
w porównaniu do gleb lekkich (Jadwisin). Podstawowym kryterium oceny jest wysokość i 
jakość plonu. 

Ekologiczne pole doświadczalne w Osinach jest założone na glebach płowych, 
kompleksu żytniego 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) 

 

Zestaw badanych odmian ziemniaka 

Odmiana Wczesność 

Odporność w skali 1-9* 

zaraza 
ziemniaka 

wirus Y (PVY) wirus L (PLRV) 

Lord 

Cyprian 
Ignacy 

Michalina 
Bogatka 
Jurata 

Malaga 
Oberon 

bardzo wczesna 

wczesna 
wczesna 

wczesna 
średnio wczesna 
średnio wczesna 

średnio wczesna 
średnio wczesna 

3 

5 
3 

3 
3,5 
4 

3,5 
3,5 

7 

5-6 
7 

7 
8 
8 

8 
9 

7 

5-6 
7 

3-4 
5-6 
5-6 

7 
5-6 

* - 1 – odporność najniższa; 9 – odporność najwyższa 

 
Przy doborze odmian do prowadzonych badań brano pod uwagę jak najwyższą odporność 

na wirusy (szczególnie na najgroźniejszy obecnie PVY) w aspekcie produkcji nasiennej oraz 

możliwie jak najwyższą odporność na zarazę ziemniaka w odniesieniu do odmian 
późniejszych (odmiany średnio wczesne). 
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W okresie wegetacji dokonano oceny wtórnego zachwaszczenia plantacji oraz porażenia 

roślin zarazą ziemniaka i alternariozą. Podczas zbioru pobrano próby bulw dla określenia 
wysokości i jakości plonu. 

Różnice odmianowe dotyczące zachwaszczenia plantacji 
Zachwaszczenie wtórne określano na 3 odmianach ziemniaków (Lord, Michalina, Jurata). 

Ochrona chemiczna plantacji ziemniaka w integrowanym systemie gospodarowania 

zmniejszyła liczbę występujących chwastów w porównaniu do ekologicznego systemu 
uprawy. Liczba chwastów w tym systemie uprawy kształtowała się na poziomie 6-18,3 

szt./m2, zaś ekologicznym 17-29 szt./m2. Niezależnie od systemu uprawy najwyższym 
zachwaszczeniem odznaczała się odmiana Lord, która wcześniej zakończyła okres wegetacji, 
co miało duży wpływ na poziom zachwaszczenia wtórnego plantacji ziemniaka. Najniższy 

poziom zachwaszczenia w systemie integrowanym zanotowano u średnio wczesnej odmiany 
Jurata, zaś ekologicznym odmiany Michalina. Zachwaszczenie w ekologicznym systemie 

gospodarowania można uszeregować następująco: Michalina < Jurata < Lord, zaś w systemie 
integrowanym Jurata < Michalina < Lord. 

Różnice w poziomie zachwaszczenia poszczególnych odmian przedstawiono na 

poniższym rysunku. 
 

 

 
Porażenie roślin chorobami grzybowymi 

Warunki pogodowe drugiej połowy sezonu wegetacji 2014 r. były mało korzystne dla 
zarazy ziemniaka natomiast sprzyjały rozwojowi alternariozy. Znalazło to odzwierciedlenie w 
wynikach przeprowadzonych obserwacji, które w uprawie ekologicznej wykazały małe 

porażenie roślin zarazą ziemniaka (nieco wyraźniejsze objawy u odmian Michalina i Jurata) a 
znacznie wyższe alternariozą – szczególnie roślin odmian Ignacy, Bogatka i Oberon (tab. 

8.1). 
Niższe porażenie roślin ziemniaków chorobami grzybowymi obserwowane w uprawie 

integrowanej było wynikiem stosowanej w tym systemie produkcji ochrony chemicznej.  
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Tabela 8.1.  

Porażenie roślin chorobami grzybowymi w ekologicznej i integrowanej uprawie ziemniaka 
(Osiny 2014 r.) 

Odmiana 

Porażenie roślin w skali 1-9* 

System ekologiczny System integrowany 

zaraza ziemniaka alternarioza zaraza ziemniaka alternarioza 

23.07 12.08 23.07 12.08 23.07 12.08 23.07 12.08 

Lord 
Cyprian 
Ignacy 

Michalina 
Bogatka 

Jurata 
Malaga 
Oberon 

9 
9 
9 

9 
9 

9 
9 
9 

8 
8 
8 

7 
8 

7 
8 
8 

8 
8 
7 

8 
7 

7 
7 
7 

6,5 
5,5-6 

4 

6 
4,5 

5 
5 
4 

9 
9 
9 

9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 
9 

9 
9 
9 

8,5 
8 
8 

8,5 
7,5 

8 
9 
9 

7 
4,5-5 

5 

7 
5,5 

6 
7 
8 

* 1 – porażenie najwyższe (wszystkie liście zniszczone, pędy zasychające lub zaschnięte) 

    9 – rośliny zdrowe 

 

Plon bulw badanych odmian 
Chłodna i mokra wiosna roku 2014 (lokalne podtopienia redlin) wpłynęła bardzo 

niekorzystnie na wzrost i rozwój roślin większości badanych odmian na plantacji 
ekologicznej, w efekcie czego plony bulw z tego obiektu były generalnie niskie (tab. 8.2). W 
przypadku odmiany Bogatka, główną przyczyną niskich plonów (oprócz niekorzystnych 

warunków pogodowych) była słaba obsada roślin spowodowana złą jakością zakupionych 
sadzeniaków. Z badanych odmian uprawianych w systemie ekologicznym, zadowalające 
plony odnotowano tylko u Michaliny, Lorda i Ignacego. 

 
Tabela 8.2.  

Plon ogólny bulw 8 badanych odmian ziemniaka uprawianych w 2 systemach produkcji 
(Osiny 2014 r.) 

System 
uprawy 

Plon bulw (t/ha) Średnio 

Lord Cyprian Ignacy Michalina Bogatka Jurata Malaga Oberon 
Ekologiczny 22,6 13,0 22,6 27,4 6,6 16,0 14,2 12,1 16,8 
Integrowany 33,0 24,5 30,6 37,3 12,3 31,7 31,1 28,8 28,6 

Średnio 27,8 18,7 26,6 32,3 9,5 23,8 22,6 20,4  
NIR dla systemów uprawy - 1,4 

NIR dla odmian  - 2,8 

NIR dla współdziałania - 3,9 

 

W uprawie integrowanej plonowanie badanych odmian było znacznie wyższe (lepsze 
warunki wilgotnościowe – pole na lekkim skłonie zbocza) a ich przeciętny plon za wyjątkiem 

Bogatki kształtował się na poziomie 31 ton z 1 ha. Podobnie jak w uprawie ekologicznej 
najwyżej plonowały odmiany Michalina, Lord i Ignacy. 
Struktura plonu 

Przeprowadzona ocena wielkości bulw w plonie wykazała nieco wyższy (ok. 3%) w 
uprawie ekologicznej udział w plonie bulw małych (<35 mm) i niższy o ok. 9% udział w 

plonie bulw dużych (>60 mm) - tab. 8.3. Najwięcej bulw małych niehandlowych z uprawy 
ekologicznej stwierdzono u odmian Oberon, Bogatka i Malaga a najmniej u odmiany Lord. 
Generalnie udział frakcji handlowych bulw w plonie przekracza 90%, co należy uznać za 

bardzo dobre osiągnięcie produkcyjne. 
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Tabela 8.3.  
Struktura plonu bulw w ekologicznej i integrowanej uprawie ziemniaków.  

Osiny 2014 r. 

Odmiana 

Procentowy udział frakcji bulw w plonie 

System ekologiczny System integrowany 

<35 mm 35-60 mm >60 mm <35 mm 35-60 mm >60 mm 

Lord 
Cyprian 

Ignacy 
Michalina 

Bogatka 
Jurata 
Malaga 

Oberon 

3,6 
5,9 

7,9 
5,0 

10,0 
4,8 
9,4 

12,9 

90,4 
87,1 

87,6 
87,2 

90,0 
95,2 
90,6 

86,3 

6,0 
7,0 

4,5 
7,8 

0,0 
0,0 
0,0 

0,8 

1,9 
1,5 

4,5 
2,4 

12,1 
2,0 
4,6 

6,0 

90,3 
76,0 

86,0 
85,6 

84,9 
81,5 
85,2 

74,8 

7,8 
22,5 

9,5 
12,0 

3,0 
16,5 
10,2 

19,2 

Średnio 7,4 89,3 3,3 4,4 83,0 12,6 

 
Jakość plonu – zewnętrzne i wewnętrzne wady bulw 

W pozbiorowej ocenie jakościowej plonu określono ilość bulw z wadami zewnętrznymi 
(deformacje, ospowatość, parch zwykły, spękania, zazielenienia, uszkodzenia przez 
szkodniki) i wewnętrznymi (rdzawość miąższu, pustowatość serc). Wyniki oceny 

przedstawiono w tabeli 8.4. 
Wyraźnie najgorszą jakość bulw stwierdzono u odmiany Bogatka, która charakteryzowała 

się największą ilością wad zewnętrznych a ponadto praktycznie jako jedyna zawierała w 
plonie bulwy z rdzawością miąższu i pustowatością serc. Zła jakość bulw w połączeniu z 
uzyskanym niskim plonem, dyskredytuje tę odmianę do uprawy w systemie ekologicznym. 

Najlepszą jakością plonu bulw charakteryzowała się odmiana Oberon oraz Jurata i Malaga. 
Dobrze pod tym względem prezentowała się odmiana Lord, która poza wadą ospowatości 

wykazywała niewiele bulw z innymi wadami. 
 

Tabela 8.4.  
Wady zewnętrzne i wewnętrzne bulw odmian uprawianych w ekologicznym systemie 

produkcji (Osiny 2014 r.) 

Odmiana 

Procentowy udział 
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Lord 

Cyprian 
Ignacy 
Michalina 

Bogatka 
Jurata 

Malaga 
Oberon 

9,3 

10,1 
8,8 

10,4 

21,5 
6,6 

11,7 
6,1 

11,6 

8,2 
15,8 
3,0 

6,2 
13,2 

5,3 
0,7 

0,2 

1,7 
8,1 
9,9 

11,1 
1,6 

3,6 
4,1 

0,6 

6,8 
7,9 
5,6 

6,8 
1,2 

3,4 
0,0 

0,0 

1,8 
0,6 
0,5 

4,5 
0,5 

1,0 
4,8 

6,0 

4,2 
0,7 
1,6 

1,7 
0,0 

0,2 
5,5 

0,0 

0,0 
0,3 
0,0 

3,7 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,7 
0,0 

0,0 
0,0 

 
  



 

41 
 

Podsumowanie 

1. Niekorzystne warunki pogodowe wiosny sezonu wegetacji 2014 wyraźnie ograniczyły 
plonowanie większości badanych odmian. 

2. W oparciu o wyniki badań roku 2014, do uprawy ekologicznej na glebach cięższych 
(Osiny) można ze względu na uzyskany plon i jego jakość polecać odmianę Lord oraz ze 
względu na najwyższe plonowanie odmianę Michalina. Można też założyć, że w 

korzystniejszych warunkach wilgotnościowych gleby, do tego typu uprawy będą również 
przydatne odmiany: Jurata, Malaga i Oberon charakteryzujące się wysoką jakością plonu.  

 
Zadanie 9. Ocena wartości odżywczej i sensorycznej ziemniaka różnych 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 
Ziemniaki ze względu na swój skład chemiczny mają wysoką wartość odżywczą.  

Są niskokaloryczne, zawierają witaminę C, składniki mineralne, suchą masę, skrobię i 

karotenoidy, ale są również źródłem polifenoli takich jak: kwasy fenolowe i flawonoidy –
cennych substancji o podobnym charakterze jak witaminy. Oprócz składników odżywczych w 

ziemniaku znajdują się składniki antyodżywcze, które ograniczają bądź uniemożliwiają 
wykorzystanie składników odżywczych. Zaliczamy do nich glikoalkaloidy i azotany. W 2014 
roku oceniono wartość odżywczą i sensoryczną ośmiu odmian: Bogatka, Cyprian, Ignacy, 

Jurata, Lord, Malaga, Michalina i Oberon,  pochodzących z plantacji nawadnianych i bez 
nawadniania. W 2013 zastosowano nawadnianie plantacji w  ilości – 91 mm, w 7 dawkach w 

terminie od 9.07 do 8.08.2013, a w 2014 w ilości – 37,6 mm, w dwóch dawkach w terminach: 
18.07 i 29.07.2014 
Analizy dotyczące makro- i mikroelementów, karotenoidów i polifenoli ze względu na 

zimowy termin wykonania podawane są za 2013 rok (tab. 2–4 i 8–11).  
Sucha masa, skrobia (tab. 9.1) 

Zawartość suchej masy i skrobi ma duże znaczenie dla wartości odżywczej, smakowej, 
konsystencji bulw surowych i przetworzonych, a także w odporności na uszkodzenia 
mechaniczne. W suchej masie ponadto znajdują się sole mineralnych, niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ilość suchej masy kształtowała się w zakresie od 
18,6 do 22,3%, a skrobi: od 14,3 do 17,0%.  Wpływ odmian i nawadniania na zawartość tych 

związków był istotny. Najmniej suchej masy i skrobi zawierała odmiana Bogatka – 18,6; 
14,3%, a najwięcej Jurata  – 22,3; 17,0%. Ziemniaki bez nawadniania zawierały więcej suchej 
masy (21,3%) i skrobi (15,9%) od ziemniaków nawadnianych (20,2% i 14,8%). 

Zawartość makro i mikroelementów (tab. 9.2 i 9.3) 
Makro- i mikroelementy wchodzą w skład soli mineralnych organizmu człowieka i 

podobnie jak witaminy muszą one być dostarczone z pożywieniem. Średnie zawartości 
makroelementów takich jak: azot, fosfor, potas, magnez, wapń wynosiły odpowiednio: 1,20; 



 

42 
 

0,36; 2,16; 0,15 i 0,03% suchej masy. Bulwy ziemniaka zawierały najwięcej potasu, który jest 

odpowiedzialny za utrzymanie gospodarki wodno-elektrolitowej. Jego ilość była różnicowana 
przez czynnik odmianowy i wahała się w przedziale od 1,94 do 2,29%. Wpływ odmian na 

pozostałe makroelementy był nieistotny. Ważnym pierwiastkiem będącym głównym 
składnikiem białka jest azot, którego zawartość w bulwach była niewielka i wynosiła średnio 
1,20%, co po przeliczeniu (%Nog x 6,25) daje 7,5% białka ogółem w suchej masie. Wartość 

odżywcza białka zawartego w ziemniaku, wynika nie z ilości, a z obecności w nim 
aminokwasów egzogennych, czyli takich, których organizm nie może syntetyzować 

samodzielnie. Z mikroelementów w badanych kombinacjach oznaczono: miedź, żelazo, 
mangan, cynk i bor. Bulwy ziemniaka najwięcej zawierały żelaza, którego zawartość wahała 

się u odmian od 51,85 do 64,75 mg kg-1 suchej masy (różnice nieistotne), natomiast odmiany 

różnicowały istotnie zawartość miedzi mieszczącej się w zakresie: 5,54–7,63 mg kg-1 suchej 

masy. Pozostałe mikroelementy: mangan, cynk i bor wynosiły średnio: 7,46; 14,35; 5,91 

mg kg-1 suchej masy. Nawadnianie nie miało istotnego wpływu na zawartość makro i 

mikroskładników w bulwach.  
Azotany i glikoalkaloidy (tab. 9.4) 

Zawartość azotanów kształtowała się na bardzo niskim poziomie i wynosiła średnio 31,5 

mg NO3 w kg świeżej masy bulw. Azotany są niepożądanym składnikiem w ziemniakach 
przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji i do przetwórstwa tylko wtedy, gdy 

przekraczają one dopuszczalną ilość – 200 mg NO3·kg-1 świeżej masy bulw, co w bulwach 
ekologicznych w czasie kilku lat badań nie zdarzyło się. Na kumulację azotanów wpływa w 
dominujący sposób nawożenie azotem mineralnym, nie stosowane  w rolnictwie 

ekologicznym. Zastosowanie obornika oraz nawozów zielonych utrzymuje zawartość 
azotanów na niskim poziomie, która wahała w zależności od odmiany w granicach: 16,3 – 

46,8  mg  NN0033 kg-1 świeżej masy. Glikoalkaloidy (inaczej TGA) są to toksyczne związki 
obecne w komórkach roślinnych w postaci alkaloidu zawierającego grupę aminową. 

Najwięcej jest ich w zielonych częściach roślin: łodygach i liściach, gdzie spełniają rolę 
związaną z odpornością na choroby i owady. Przyjmuje się, że ich zawartość w bulwach 

ziemniaka nie powinna przekraczać 200 mg kg-1 świeżej masy, a przeważnie mieści się w 

zakresie 10 – 150 mg kg-1 świeżej masy, ale zdarzają się również odmiany, które kumulują 

większą ich ilość. W bulwach ekologicznych odmiana Cyprian zawierała najwięcej 

glikoalkaloidów – 174,0, a najmniej odmiana Bogatka – 50,6 mg kg-1 świeżej masy. 

Udowodniono istotny wpływ nawadniania i odmian na zawartość tych związków. Ziemniaki 
nawadniane zawierały mniej glikoalkaloidów, a więcej azotanów niż bez nawadniania. 
Zawartość związków o właściwościach antyoksydacyjnych: witaminy C (tab. 9.1), 

karotenoidów i polifenoli (tab. 9.4). 
Antyoksydacyjne właściwości tych związków polegają na ich zdolności do neutralizacji 

wolnych rodników (uszkadzających strukturę i funkcję komórek) przez obecne grupy 
funkcyjne (karbonylową i hydroksylową) oraz sprzężone wiązania podwójne. Zróżnicowanie 
odmian pod względem witaminy C było istotne. Odmiana Jurata zawierała jej najwięcej – 

23,2, a odmiana Bogatka najmniej – 20,3 mg% świeżej masy. 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 żółtej), 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 2013 r. wahała się od 29,7 do 37,3 μg 100 g-1 świeżej masy, a zawartość 

luteiny od 128,8 do 146,7 μg 100 g-1 św. m. Wykazano istotne różnice w zawartości beta 

karotenu pomiędzy odmianami. Nawadnianie istotnie zmniejszało zawartość beta karotenu w 
bulwach, a na zawartość luteiny nie wpływało istotnie. Inną grupę antyoksydantów obecną w 

ziemniaku stanowiły polifenole. W ziemniaku oznaczono sumę kwasów fenolowych, w tym 
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kwas chlorogenowy, który stanowi średnio: 77% sumy kwasów. Na pozostałe 23% składają 

się kwasy: galusowy i p-kumarynowy (niewykazywane w sprawozdaniu).  Zawartość kwasów 

fenolowych wahała się od 144,4 do 202,0 mg 100 g-1 a flawonoidów od 11,5 do 20,2 mg 100 

g-1 świeżej masy. Udowodniono istotny wpływ odmian tylko na zawartość flawonoidów, 
natomiast nie stwierdzono wpływu nawadniania na badane składniki polifenoli.  

Ocena sensoryczna i stopień ciemnienia miąższu bulw po ugotowaniu (tab. 9.5, 9.6) 
Ocenę ciemnienia wykonano dla 8 odmian 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 poza odmianą Cyprian, która 
ciemniała najbardziej. Ciemnienie miąższu zależało w największym stopniu od odmiany. Nie 

udowodniono wpływu nawadniania na ciemnienie miąższu bulw po ugotowaniu. 
Smakowitość oceniono dla odmian w skali 1–9, gdzie 9 oznacza ocenę najlepszą. 
Rozgotowanie, konsystencję i strukturę oceniono w skali od 1 do 4, (wyjaśnienie pod tabelą 

5).  Do najsmaczniejszych odmian ziemniaka zaliczono te, których ocena była większa lub 
równa 7,5 tj.: Lord  – 8,3; Oberon – 8,3; Michalina – 7,9; Jurata – 7,8. Średnią smakowitością 

odznaczały się odmiany: Malaga –7,4 i Ignacy – 7,3, a najniższą ocenę smakowitości 
otrzymały odmiany: Cyprian i Bogatka – 7,0.  
Porównanie składu chemicznego bulw ziemniaka wybranych odmian systemu 

ekologicznego i konwencjonalnego (tab. 9.7–9.11) 
Porównanie przeprowadzono dla trzech odmian ziemniaka: Ignacy, Michalina i Oberon w 

2014 roku i dla pięciu: Bursztyn Gustaw Gwiazda Legenda Viviana w 2013 r. Ziemniaki 
ekologiczne charakteryzowały się lepszą wartością odżywczą niż konwencjonalne, gdyż   
zawierały istotnie więcej suchej masy, skrobi, witaminy C, beta karotenu, luteiny, kwasów 

fenolowych i flawonoidów niż ziemniaki konwencjonalne. Zawartość substancji 
niepożądanych – azotanów była znacznie mniejsza w bulwach ekologicznych niż 

konwencjonalnych, natomiast  glikoalkaloidów było więcej w bulwach ekologicznych 
zwłaszcza u odmiany Cyprian, której zawartość przekraczała wartość bezpieczną 150 mg 

mg kg-1 świeżej masy (174 mg kg-1). W ekologicznych ziemniakach udowodniono istotnie 

większą zawartość fosforu i żelaza, niż w ziemniakach konwencjonalnych. W przypadku 
pozostałych makro- i mikroelementów różnice były nieistotne.  

 
Tabela 9.1.  

Skład chemiczny bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym w zależności 
od nawadniania i odmiany w Jadwisinie, 2014 r. 

 
Czynniki 

Sucha masa 
[%] 

Skrobia 

[%] 

Witamina 
C [mg % 
św. m.] 

Azotany 
[mgN03 kg

-1
 

św.m.] 

Gliko-
alkaloidy 

[mg kg
-1

] 

Nawadniane 20,2 14,8 21,2 35,3 96,7 
Bez nawadniania 21,3 15,9 21,3 27,8 109,0 
NIR(0,05) 0,4 0,6 n.s. 6,6 1,9 

Bogatka 18,6 14,3 20,4 22,3 50,6 
Cyprian 21,4 15,9 21,9 46,8 174,0 
Ignacy 21,5 16,2 21,0 16,3 156,6 
Jurata 22,3 17,0 23,2 34,8 83,6 
Lord 20,6 15,0 20,3 26,5 81,8 
Malaga 19,8 14,9 20,7 42,3 106,9 
Michalina 20,4 14,7 21,4 37,3 96,4 
Oberon 20,9 14,7 21,0 26,0 73,3 

średnia 20,7 15,3 21,2 31,5 102,9 

NIR(0,05) 1,2 1,8 0,4 21,6 5,9 
n.s. – nie stwierdzono istotnych różnic 
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Tabela 9.2.  
Zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka systemu ekologicznego w zależności 

od nawadniania i odmiany w 2013 r. 

Czynniki MAKROELEMENTY % suchej masy 
AZOT FOSFOR POTAS MAGNEZ WAPŃ 

Nawadniane 1,16 0,36 2,17 0,15 0,03 
Bez nawadniania 1,24 0,36 2,15 0,15 0,03 
NIR(0,05) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bursztyn  1,12 0,34 2,15 0,15 0,03 
Gustaw 1,25 0,40 2,29 0,13 0,03 
Gwiazda 1,18 0,38 2,15 0,16 0,03 
Legenda 1,15 0,36 2,28 0,16 0,03 
Viviana 1,30 0,35 1,94 0,14 0,03 

średnio 1,20 0,36 2,16 0,15 0,03 
NIR(0,05) n.s. n.s. 0,35 n.s. n.s. 

 

 

Tabela 9.3.  
Zawartość mikroelementów w bulwach ziemniaka systemu ekologicznego 

w zależności od nawadniania i odmiany w 2013 r. 

Czynniki 
MIKROELEMENTY mg/kg suchej masy 

MIEDŹ ŻELAZO MANGAN CYNK BOR 
Nawadniane  6,30 58,98 7,58 13,56 5,83 
Bez nawadniania 6,51 56,28 7,34 15,14 5,98 

NIR(0,05) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Bursztyn  5,54 53,90 6,03 11,95 5,61 
Gustaw 7,63 64,75 8,18 16,60 5,93 
Gwiazda 6,40 57,35 6,97 13,10 6,01 
Legenda 5,94 60,30 7,68 16,50 6,36 
Viviana 6,53 51,85 8,45 13,60 5,64 
średnia 6,40 57,63 7,46 14,35 5,91 

NIR(0,05) 1,93 n.s. n.s. n.s. n.s. 
 
 

Tabela 9.4.  
Zawartość karotenoidów i polifenoli w ziemniakach ekologicznych w zależności od nawadniania  

i odmiany w 2013 r. 

 Badany parametr 

KAROTENOIDY 
[µg/100g św.m.] 

POLIFENOLE 
[mg/100g św.m.] 

Beta 
karoten 

Luteina 

Kwasy fenolowe  Flawonoidy 
(suma) Suma 

kwasów 
Kwas 

chlorogenowy 

Nawadniane 31,9 133,3 
139,0 

180,6 137,0 14,4 
Bez nawadniania 35,2 175,2 133,7 17,3 

NIR(0,05) 2,6 n.s. n.s. n.s. n.s. 
Bursztyn   35,0 136,0 179,7 135,6 14,9 
Gustaw 35,6 138,9 183,9 136,9 11,7 
Gwiazda 30,7 133,5 166,7 130,6 13,1 
Legenda 
Michalina 

37,3 
33,0 

146,7 
133,0 

190,7 
202,0 

149,4 
150,1 

20,2 
23,7 

Viviana 29,7 128,8 144,4 109,5 11,5 

średnia 33,6 136,2 177,9 135,3 15,8 

NIR(0,05) 6,9 n.s. n.s. n.s. 9,1 
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Tabela 9.5.  
Ocena sensoryczna odmian ziemniaka. Jadwisin 2014 r. 

Odmiany 
SMAKOWITOŚĆ

1
 

ROZGOTO 
-WANIE

2
 

KONSYSTE- 
NCJA

2
 

STRUKTURA
2
 

Bogatka 7,0 1,5 2,3 2,5 
Cyprian 7,0 2,8 3,0 1,5 
Ignacy 7,3 2,8 1,5 2,0 
Jurata 7,8 2,0 2,8 2,3 
Lord 8,0 1,3 2,0 1,0 
Malaga 7,4 3,0 2,0 3,0 
Michalina 7,9 2,5 2,0 1,5 
Oberon 8,0 1,3 1,5 1,5 

średnia 7,6 2,4 2,4 1,9 
1w skali od 1 do 9 (9 – ocena najlepsza)  2w skali od 1 do 4,  (1 oznacza brak rozgotowania, 4 rozgotowanie całkowite; 1 

oznacza konsystencję zwięzłą, 4 konsystencję miękką i rozsypującą się, 1 oznacza strukturę delikatną, 4 strukturę szorstką) 

 
Tabela 9.6.  

Ciemnienie miąższu bulw po ugotowaniu w zależności  od nawadniania 
i odmiany. Jadwisin 2014 r. 

Czynniki CIEMNIENIE
1
 

 Po 10 min Po 2 godz. Po 24 godz. 

Nawadniane 8,8 8,7  8,7 
Bez nawadniania 8,8 8,7 8,7 

średnia 8,8 8,7 8,7 
Odmiana    
Bogatka 9,0 9,0 9,0 
Cyprian 8,2 7,9 7,9 
Ignacy 9,0 9,0 9,0 
Jurata 9,0 9,0 9,0 
Lord 9,0 9,0 9,0 
Malaga 8,8 8,6 8,6 
Michalina 8,8 8,5 8,5 
Oberon 8,8 8,9 8,9 

średnia 8,8 8,7 8,7 
1w skali od 1 do 9 (9 – brak ciemnienia)  

 
Tabela 9.7.  

Skład chemiczny bulw odmian ziemniaka w zależności od systemu uprawy 
Jadwisin 2014 r. 

System uprawy Odmiany 

Sucha masa 

[%] 

Skrobia 

[%] 

Witamina 
C  

[mg% 
św.m.] 

Azotany 

[mgN03/kg 
św.m.] 

Gliko-
alkaloidy 

[mg/kg 
św.m.] 

Ekologiczny 

Ignacy 21,1 16,1 20,9 17,0 159,1 

Michalina 21,4 15,7 21,4 27,0 104,4 
Oberon 21,9 15,5 21,1 18,5 68,5 

średnia 21,5 15,7 21,1 20,8 110,6 

Konwencjonalny 
 

Ignacy 20,1 13,7 20,0 62,0 104,9 
Michalina 19,3 12,3 20,3 107,0 94,3 

Oberon 20,4 14,6 21,5 122,0 49,0 
średnia 20,0 13,5 20,6 97,0 82,7 

NIR(0,05) 0,7 0,6 0,4 14,7 11,2 
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Tabela 9.8.  
Zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka w zależności od systemu uprawy 

Jadwisin 2013 r. 

System 
uprawy 

Odmiany 
MAKROELEMENTY % suchej masy 

AZOT FOSFOR POTAS MAGNEZ WAPŃ 

Ekologi-
czny 

Bursztyn   1,16 0,34 2,25 0,13 0,03 
Gustaw 1,28 0,40 1,65 0,16 0,03 

Gwiazda 1,19 0,37 2,09 0,15 0,03 
Legenda 1,16 0,38 2,28 0,14 0,03 

Viviana 1,40 0,33 2,02 0,16 0,03 
średnia 1,24 0,36 2,06 0,15 0,03 

Konwen-
cjonalny 
 

Bursztyn   1,07 0,27 1,97 0,12 0,03 

Gustaw 1,19 0,29 2,04 0,12 0,03 
Gwiazda 1,37 0,29 1,84 0,13 0,03 

Legenda 1,37 0,39 2,08 0,15 0,03 
Viviana 1,10 0,29 1,65 0,13 0,03 

średnia 1,22 0,31 `1,92 0,13 0,03 
NIR(0,05) n.s. 0,05 n.s. n.s. n.s. 

 
 

Tabela 9.9.  
Zawartość mikroelementów w bulwach ziemniaka w zależności od systemu uprawy 

Jadwisin 2013 r. 

System 
uprawy 

Odmiany 
MIKROELEMENTY mg/kg suchej masy 

MIEDŹ ŻELAZO MANGAN CYNK BOR 

Ekologi-
czny 

Bursztyn   5,59 46,90 5,54 11,40 5,58 
Gustaw 7,95 59,10 8,09 18,00 6,02 

Gwiazda 6,73 66,10 7,15 13,50 5,61 
Legenda 5,53 54,80 7,12 18,80 6,70 

Viviana 6,75 54,50 8,82 14,00 6,01 
średnia 6,51 56,30 7,34 15,14 5,98 

Konwen-
cjonalny 
 

Bursztyn   9,86 42,10 7,61 14,40 5,93 
Gustaw 3,52 51,50 6,02 14,70 6,21 

Gwiazda 8,07 35,50 5,35 14,30 6,16 

Legenda 5,47 36,90 6,90 18,20 6,58 
Viviana 2,89 25,40 7,39 13,50 6,09 

średnia 5,96 38,20 6,65 15,02 6,19 
NIR(0,05) n.s. 12,23 n.s. n.s. n.s. 
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Tabela 9.10.  
Zawartość karotenoidów i polifenoli w bulwach ziemniaka w zależności od systemu 

uprawy. Jadwisin 2013 r..   

System uprawy Odmiany 

KAROTENOIDY 
[µg/100g św.m.] 

POLIFENOLE 
[mg/100g św.m.] 

  Kwasy fenolowe 
Flawonoi

dy 
(suma) 

Beta 
karoten 

Luteina 

Kwasy 
fenolowe 
(suma) 

 Kwas 
chlorowe-

nowy 

Ekologiczny 

Bursztyn 35,0 131,9 138,9 111,4 19,6 
Gustaw 36,2 136,9 185,2 140,6 15,2 

Gwiazda 32,6 141,4 179,4 126,9 14,4 

Legenda 38,5 145,8 170,7 138,9 16,0 
MIchalina 38,0 146,8 218,4 163,6 28,0 

Viviana 30,8 131,1 158,8 120,6 10,8 
średnia 35,2 139,0 175,2 133,7 17,3 

Konwencjo-
nalny 

 

Bursztyn 30,1 130,4 75,8 48,7 15,0 
Gustaw 25,5 128,5 97,1 77,8 8,1 

Gwiazda 28,3 123,5 186,5 153,5 7,7 
Legenda 33,3 138,0 107,0 81,5 15,8 

Michalina 30,4 130,7 206,5 179,4 13,0 
Viviana 29,0 125,1 112,3 80,5 8,1 

średnia 29,5 129,4 130,9 103,6 11,3 
NIR(0,05) 2,4 6,6 18,4 20,2 2,6 

 
 

Tabela 9.11.  
Smakowitość i ciemnienie  miąższu bulw ugotowanych w zależności od systemu uprawy.   

Jadwisin 2014  r. 

System uprawy Odmiany Smak 
Ciemnienie  

Po 10 min Po 2 godz. Po 24 godz. 

Ekologiczny 

Ignacy 7,3 9,0 9,0 9,0 

Michalina 7,9 8,7 8,7 8,7 
Oberon 8,0 8,8 8,8 8,8 

średnia 7,8 8,8 8,8 8,8 

Konwencjonalny 
 

Ignacy 7,1 9,0 
9,0 
9,0 

9,0 
9,0 
8,9 

9,0 
9,0 
8,9 

Michalina 7,6 
Oberon 8,0 

średnia 7,6 9,0 9,0 9,0 

 

Podsumowanie 
1. Zawartość większości badanych składników w bulwach zależała głównie od odmiany.  

2. Nawadnianie w 2014 roku wpływało istotnie na zmiany zawartości: suchej masy, skrobi 
azotanów i glikoalakaloidów, a nie spowodowało zmian w zawartości  witaminy C.  

3. W 2013 roku nawadnianie istotnie wpłynęło na zawartość: beta karotenu, natomiast nie 

miało wpływu na zawartość: polifenoli oraz  makro- i mikroelementów. 
4. Badane odmiany odznaczały się wysoką smakowitością (> 7) i niską skłonnością do 

ciemnienia miąższu bulw ugotowanych (> 8,5), jedynie odmiana Cyprian ciemniała 
najbardziej, a jednocześnie zawierała zbyt dużo glikoalkaloidów.  

5. Ziemniaki ekologiczne charakteryzowały się lepszą wartością odżywczą niż 

konwencjonalne, gdyż zawierały istotnie więcej: suchej masy, skrobi, witaminy C, beta 
karotenu, luteiny, kwasów fenolowych i flawonoidów niż ziemniaki konwencjonalne. 
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6. Nie stwierdzono różnic w ciemnieniu miąższu bulw ugotowanych pochodzących z systemu 

uprawy ekologicznej i konwencjonalnej oraz pod wpływem nawadniania. 
 

Zadanie 10. Przechowywalność odmian ziemniaka oraz ekologiczne metody ograniczania 
kiełkowania bulw 

Metodyka 

Do oceny strat przechowalniczych przygotowano 16 odmian pochodzących z uprawy 
ekologicznej. Ziemniaki przechowywano w temperaturze 3oC i 5oC.  Ocenę strat 

przechowalniczych (ubytki naturalne, choroby przechowalnicze i kiełkowanie) dokonano za 
długotrwały okres przechowywania (17.10.2013-19.03.2014). 

Wybrano 8 odmian z uprawy ekologicznej które zostały porównane z uprawą 

integrowaną 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, Bursztyn, Stasia, Hubal przechowywane w temperaturze 8oC. Oprysk 
inhibitorami naturalnymi rozpoczęto w fazie rozpoczęcia kiełkowania i powtarzano po 7 lub 

14 dniach zależnie od intensywności wzrostu kiełków. Zastosowano dawkę środka w ilości 
0,18 ml na 5 kg ziemniaków. 

Wyniki 

Ubytki naturalne 
Średnie ubytki naturalne 16 odmian za okres przechowywania (5 miesięcy)  wyniosły 

4,7% w temperaturze 3oC i 4,4% w temperaturze 5oC (tab.1 i 2). Najniższymi ubytkami 
charakteryzowały się odmiany: Gawin, Vineta, Michalina, Gwiazda a najwyższymi ubytkami 

odmiana Gustaw, Hubal.  
Choroby przechowalnicze 

W sezonie przechowalniczym 2013/14 porażenie chorobami przechowalniczymi  było 

bardzo małe. Tylko na odmianie Gawin wystąpiła mokra zgnilizna (0,5%), pozostałe odmiany 
nie były porażone chorobami przechowalniczymi (tab. 10.1 i 10.2).  

 
Tabela 10.1.  

Straty ziemniaków z upraw ekologicznych w Jadwisinie po przechowywaniu 

w temperaturze 3oC (19.03.2014 
 
Lp. 

 
Odmiana 

Ubytki 
(%) 

Kiełki 
(%) 

Choroby 
(%) 

Suma strat 
(%) 

1 Gawin 2,1 0 0 2,1 

2 Vineta 2,9 0 0 2,9 
3 Michalina 3,7 0 0 3,7 

4 Ametyst 4,0 0 0 4,0 
5 Gwiazda 4,0 0 0 4,0 

6 Lord 4,2 0 0 4,2 

7 Stasia 4,3 0,36 0 4,7 
8 Finezja  4,5 0 0 4,5 

9 Bursztyn 4,9 0,14 0 5,0 
10 Jurata 4,9 0 0 4,9 

11 Tetyda 4,9 0 0 4,9 
12 Medea 5,5 0 0 5,5 

13 Viviana 5,6 0 0 5,6 
14 Hubal  6,8 0 0 6,8 

15 Legenda 7,2 0 0 7,2 
16 Gustaw 7,7 0 0 7,7 

Średnio 4,7 0,03 0 4,8 
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Tabela 10.2.  

Straty ziemniaków z upraw ekologicznych w Jadwisinie po przechowywaniu  
w temperaturze 5oC (19.03.2014 

 
Lp. 

 
Odmiana  

Ubytki 
(%) 

Kiełki 
(%) 

Choroby 
(%) 

Suma strat 
(%) 

1 Gwiazda 2,6 0 0 2,6 

2 Gawin 2,8 0 0,5 3,3 

3 Michalina 2,9 0,29 0 3,2 
4 Finezja  3,1 0 0 3,1 

5 Vineta 3,3 0,10 0 3,4 
6 Tetyda 3,5 0,07 0 3,6 

7 Jurata 3,6 0,07 0 3,7 
8 Bursztyn 3,7 0,64 0 4,1 

9 Stasia 3,7 0,71 0 4,4 
10 Medea 4,1 0,14 0 4,2 

11 Lord 4,2 0,14 0 4,3 
12 Viviana 4,2 0 0 4,2 

13 Legenda 4,8 0,08 0 4,9 
14 Gustaw 6,5 0 0 6,5 

15 Ametyst 7,1 0 0 7,1 
16 Hubal  9,6 0 0 9,6 

Średnio 4,4 0,14 0 4,5 

 

Kiełkowanie 
Straty w wyniku kiełkowania zależały od temperatury przechowywania. Średnio po 

przechowywaniu w temperaturze 3oC wynosiły poniżej 0,03% a w temperaturze 5oC wyniosły 
0,14% (tab.10.1 i 10.2). Większość odmian przechowywanych w temperaturze 3oC nie 

rozpoczęło kiełkowania. Największe straty w wyniku kiełkowania miały odmiany: Stasia i 
Bursztyn. W wyższej temperaturze (5oC) intensywne kiełkowanie wystąpiło na odmianach: 
Stasia, Bursztyn, Michalina, Lord, a najmniejsze na odmianach: Gwiazda, Gawin, Finezja, 

Viviana, Gustaw, Hubal, Ametyst.   
Suma strat 

Straty ogółem średnio dla 16 odmian w temperaturze 3oC wynosiły 4,8% a w 
temperaturze 5oC 4,5%. Najniższe średnie straty przechowalnicze ogółem po 
przechowywaniu w temperaturze 3oC i 5oC wystąpiły w odmianach Gawin - 2,7%, Vineta -

3,2%, Gwiazda - 3,3% i Michalina - 3,5%. Najwyższe straty wystąpiły średnio u odmian: 
Hubal - 8,2%, Gustaw - średnio 6,6%. 

Porównanie strat odmian z uprawy ekologicznej i integrowanej 
Porównując poziom strat przechowalniczych 6 odmian z uprawy ekologicznej i 

integrowanej z Puław nie wykazano istotnych różnic we wszystkich rodzajach strat tj. ubytki 

naturalne, choroby, kiełkowanie i straty ogółem (tab. 10.3 i 10.4). Także termin rozpoczęcia 
kiełkowania nie różnił się istotnie  między uprawą ekologiczną i integrowaną (tab. 10.5) 

Odmiany Viviana i Vineta miały istotnie niższe straty w stosunku do pozostałych odmian 
po przechowywaniu w temperaturze 3oC i w 5oC  z uprawy ekologicznej i  integrowanej.  
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Tabela 10.3.  

Zestawienie strat przechowalniczych 6 odmian ekologicznych  
i integrowanych z Puław przechowywanych w 3oC i 5oC 

Sposób uprawy 
i temp. przechow. 

 
Odmiana 

Ubytki 
( %) 

Kiełki 
(%) 

Choroby 
(%) 

Suma strat 
(%) 

Ekologiczne 
 3

o
C 

Eugenia 1,8 0,79 0 2,6 
Finezja  4,7 0 0 4,7 

Gustaw 4,4 0 0 4,4 
Medea 4,6 0,14 0 4,7 

Vineta 0,9 0 0 0,9 

Viviana 1,6 0 0 1,6 

Średnio 3,0 0,15 0 3,2 

Integrowane 
3

o
C 

Eugenia 1,6 0,79 0 2,4 
Finezja  3,3 0 0 3,3 

Gustaw 4,7 0 0 4,7 
Medea 5,9 0,14 0 6,0 

Vineta 0,9 0 0 0,9 
Viviana 1,3 0 0 1,3 

Średnio  3,0 0,16 0 3,1 
Ekologiczne 

5
o
C 

Eugenia 2,0 2,29 0 4,3 

Finezja  3,5 0 0 3,5 
Gustaw 3,5 0 0 3,5 

Medea 3,1 0,79 0 3,9 
Vineta 0,6 0,14 0 0,7 

Viviana 1,2 0 0 1,2 

Średnio  2,3 0,54 0 2,8 
Integrowane 

5
o
C 

Eugenia 1,6 1,86 0 3,5 

Finezja  2,5 0 0 2,5 
Gustaw 3,1 0 0 3,1 

Medea 3,4 0,57 0 4,0 
Vineta 0,6 0,11 0 0,7 

Viviana 0,9 0,07 0 1,0 

Średnio  2,0 0,44 0 2,4 

 NIR 0,45 0,23 0 0,54 

 

 
Tabela 10.4. 

Porównanie strat przechowalniczych uprawy ekologicznej i integrowanej  

6 odmian w Puławach po przechowywaniu w 3oC i 5oC 

Sposób 
uprawy 

Tempera
-tura 

Ubytki 
( %) 

Kiełki 
(%) 

Choroby 
(%) 

Suma 
strat 
(%) 

Ekologiczna  3oC 3,0 0,15 0 3,2 

Ekologiczna  5oC 2,3 0,54 0 2,8 

Integrowana  3oC 3,0 0,16 0 3,1 

Integrowana  5oC 2,0 0,44 0 2,4 

Ekologiczna Średnio 2,7 0,30 0 3,0 

Integrowana Średnio 2,5 0,30 0 2,8 

 NIR 0,45 0,23 0 0,54 
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Tabela10.5.  

Terminy kiełkowania 6 odmian uprawianych w Puławach ekologiczne  
i integrowane oraz Jadwisin ekologiczne po przechowywaniu w 3oC 

i 5oC (w Jadwisinie brak Eugeni, dodano do wyliczenia średniej 

L.p. Odmiana  EKO Puławy INTEG Puławy EKO Jadwisin 

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

1 Eugenia 3 I 1 XII 3 I 1 XII -(3 I) - (1 XII) 

2 Finezja  1 IV 2 III 1 IV 3 III 2 IV 3 III 

3 Gustaw 1 IV 2 III 1 IV 3 III 2 IV 2 III 

4 Medea 2 III 2 XII 3 III 1 II 3 III 2 II 

5 Vineta 3 III 1 III 1 IV 2 III 3 III 2 III 

6 Viviana 2 III 2 III 1 IV 2 III 3 III 3 III 

Średnio 2 III 3 II 2 III 3 II 3 III 3 II 

 
Zaprawianie inhibitorami naturalnymi 

Odmiany przygotowane do zaprawiania Bursztyn, Stasia, Gustaw, Gwiazda, Hubal mimo 

że charakteryzują się dużym zróżnicowaniem terminu rozpoczęcia kiełkowania, to w sezonie 
2013/14. przechowywane w temperaturze 8oC rozpoczęły kiełkowanie dosyć wcześnie. 

Odmiana Stasia rozpoczęła kiełkowanie w 3 dekadzie października, a najpóźniej kiełkująca 
Gwiazda w 1 dekadzie grudnia. W tych samych terminach rozpoczęto opryski inhibitorami 
kiełkowania  

 Z dwóch użytych inhibitorów naturalnych większy efekt hamujący kiełkowanie 
otrzymano stosując olejek z kminku niż z mięty. Średni procent bulw nieskiełkowanych po 

użyciu kminku po przechowywaniu (18.05.2014) wyniósł 43%, a po użyciu mięty 33% (tab. 
10.6). Największy efekt hamujący kiełkowanie po użyciu kminku wystąpił na odmianie Stasia 
(60,5% bulw nieskiełkowanych) i Hubal (56,1%). Podobny efekt wystąpił na odmianie 

Bursztyn (59,3%) po użyciu mięty.  
 

Tabela 10.6.  

Termin rozpoczęcia kiełkowania i procentowy udział bulw skiełkowanych  
(zaprawianych kminkiem i miętą) po przechowywaniu w temperaturze 8oC (18.05.14) 

 
Środek 

 
Odmiana  

 
Termin 

kiełkowania 

Kiełkowanie po przechowywaniu 

Brak 0-5 
mm 

6-10 
mm 

% % % 

Kminek Bursztyn 2d XI 27,2 16,3 56,5 

Gustaw 2d XI 44,9 14,1 41,0 
Gwiazda 1d XII 26,5 8,2 65,3 

Hubal  2 dXI 56,1 19,8 24,1 
Stasia 3d X 60,5 8,4 31,1 

Średnio  43,0 13,4 43,6 

Mięta Bursztyn 2d XI 59,3 19,8 20,9 

Gustaw 2d XI 19,5 15,0 65,5 

Gwiazda 1d XII 28,6 8,2 63,2 

Hubal  2d XI 19,2 21,7 59,1 

Stasia 3d X 38,2 16,3 45,5 

Średnio  33,0 16,2 50,8 
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 Zabiegi środkami kminek i mięta przeciwko kiełkowaniu wykonywano w okresie od 30 

października do 9 maja. Ilość zabiegów (oprysku) zależała od odmiany, ale głównie w 
pierwszym okresie przechowywania bo od 11 grudnia wszystkie odmiany wymagały 

zabiegów w tych samych terminach. Najwięcej zabiegów wykonano  na odmianie Stasia -18 a 
najmniej na odmianie Gwiazda-16 (tab. 10.7). 
 

Tabela 10.7. 

Terminy stosowania inhibitorów naturalnych (kminek, mięta) 

 
Lp. 

 
Data 

Odmiany 

Stasia Gustaw Hubal Bursztyn Gwiazda 

K M K M K M K M K M 

1 30.10.13 + +         

2 13.11.13 + + + + + + + +   

3 27.11.13 + + + + + + + +   

4 04.12.13       +  + + 

5 11.12.13 + + + + + + + + + + 

6 18.12.13 + + + + + + + + + + 

7 31.12.13 + + + + + + + + + + 

8 08.01.14 + + + + + + + + + + 

9 16.01.14 + + + + + + + + + + 

10 05.02.14 + + + + + + + + + + 

11 12.02.14 + + + + + + + + + + 

12 19.02.14 + + + + + + + + + + 

13 26.02.14 + + + + + + + + + + 

14 05.03.14 + + + + + + + + + + 

15 19.03.14 + + + + + + + + + + 

16 03.04.14 + + + + + + + + + + 

17 16.04.14 + + + + + + + + + + 

18 30.04.14 + + + + + + + + + + 

19 09.05.14 + + + + + + + + + + 

Ilość zabiegów 18 18 17 17 17 17 18 17 16 16 
 

Zadanie 11. Badania rynkowe oraz ocena ekonomicznej efektywności uprawy i sprzedaży 

ziemniaka ekologicznego 
Miarą oceny efektywności stosowania ekologicznej metody produkcji ziemniaka jest jej 

opłacalność. O rentowności produkcji poszczególnych gatunków decydują z jednej strony 

koszty uprawy, na które składają się: koszty zużycia materiałów (nasion lub sadzeniaków, 
biologicznych środków ochrony roślin, nawozów), koszty użycia maszyn i sprzętu oraz 

koszty pracy, a z drugiej  strony przychody z tytułu sprzedaży plonu całkowitego, w tym 
plonu handlowego i ubocznego. Ważnym elementem decydującym o wysokości przychodu 
rolnika jest cena  płacona rolnikowi  a nie  wysokość ceny detalicznej.  

Uzyskane efekty produkcyjne dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych (w tym 
ziemniaka) w płodozmianie ekologicznym w postaci uzyskanych plonów przeliczano na 

wartości wg aktualnych cen rynkowych z 2014 roku. 
Analiza kosztów sporządzona była prowadzona  w oparciu o rzeczywiście poniesione 

nakłady materiałów, energii, zużycia sprzętu oraz robocizny w eksperymentach polowych w 

Jadwisinie w 2014 roku, a do kalkulacji ekonomicznej wykorzystano normatywy wydajności i 
koszty użycia sprzętu według istniejących metodyk.  
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Dla uprawy ziemniaka sporządzono analizę efektywności ekonomicznej dla 

poszczególnych odmian. Do oceny ekonomicznej efektywności służyły następujące 
wskaźniki: koszty uprawy z uwzględnieniem poszczególnych zabiegów uprawowych, wartość 

plonu handlowego i ogólnego oraz nadwyżka bezpośrednia z jednostki powierzchni i 
jednostki masy. 

W ramach zadania prowadzono także badania rynkowe nad ekologicznym ziemniakiem 

w wybranych placówkach sklepowych aglomeracji warszawskiej. Analizowano  takie 
elementy jak: 

 Ocena oferty handlowej (odmiany, opakowania i informacja o produkcie, wygląd bulw, 
cena detaliczna) 

 Preferencje i motywacje konsumentów (kupujących) ziemniaki ekologiczne i inne 
produkty ekologiczne 

 Opinie sprzedawców o produktach ekologicznych (czego oczekują handlowcy a czego 
kupujący, formy pozyskiwania towaru, itp.) 

W ramach zadania przeprowadzono także (na podstawie danych IJHARS) analizę skali i 

struktury produkcji oraz potencjalnej podaży ziemniaka jadalnego w skali całego kraju.  
Uzyskane wyniki:  

Plon handlowy i uboczny poszczególnych odmian wyliczono na podstawie danych 
dotyczących % udziału plonu handlowego w plonie ogólnym zawartych  opracowanych w 
zadaniu nr 7. Wysokie plony  całkowite większości odmian ziemniaka uzyskane w bieżącym 

sezonie na ekologicznym polu doświadczalnym w IHAR – PIB w Jadwisinie oraz wysoki 
wskaźnik udziału plonu handlowego  spowodowały także wysoki plon handlowy 

przekraczający średnio dla badanych odmian 34t/ha. Plon uboczny (bulw odpadowych) 
wyniósł dla badanych odmian 5,6t/ha. 

 

Tabela 11.1.  
Plon ogólny, handlowy i uboczny odmian ziemniaka uprawianych 

w systemie ekologicznym. Jadwisin 2014 (kombinacja: odmiany nawadniane) 

Odmiana Plon ogólny  
 t/ha 

Plon handlowy 
t/ha 

Plon uboczny  
t/ha 

Lord 

Cyprian 
Ignacy 
Michalina 

Bogatka 
Jurata 

Malaga 
Oberon 

39,0 

36,1 
47,0 
46,1 

29,3 
44,4 

43,5 
36,2 

33,7 

30,9 
41,2 
39,9 

24,5 
37,2 

36,2 
33,0 

5,3 

5,2 
5,8 
6,2 

4,8 
7,2 

7,3 
3,2 

Średnio dla 

odmian 
40,2 34,6    5,6 

 
Bieżący sezon 2014 roku w produkcji konwencjonalnej ziemniaka jadalnego w Polsce 

cechuje się bardzo niskimi cenami hurtowymi na poziomie 250 – 400zł/t. Zupełnie inna 
sytuacja cenowa jest w produkcji ziemniaka ekologicznego. Niska podaż tego towaru 
powoduje wysokie ceny hurtowe i detaliczne.  

Obliczając wartość zebranego ekologicznego plonu   badanych odmian ziemniaka 
przyjęto cenę kalkulacyjną dla sezonu 2014 roku  w wysokości 1200zł/t w obrocie hurtowym, 

a więc cenę płaconą rolnikowi – procentowi ziemniaków jadalnych. Cena ta stanowi tylko 
około 30% ceny detalicznej ziemniaków jadalnych sprzedawanych w sklepach z żywnością 
ekologiczną.  
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Nie więc prawdziwy, a często formułowany pogląd, że ziemniaki ekologiczne są droższe 

od konwencjonalnych tylko o około 50%. Przedstawiona w tabeli poniżej uzyskana wartość 
plonu ziemniaków  jest bardzo wysoka i zawiera się w przedziale 30-50tys.zł z ha w 

zależności od badanej odmiany. Najwyższą wartość plonu uzyskano u odmian Ignacy i 
Michalina, a najniższą u odmiany Bogatka. Główną przyczyną tak wysokiej wartości  
zbiorów ziemniaka były uzyskane bardzo wysokie plony oraz odpowiednia jakość bulw,  a 

tym samym wysoki plon handlowy.   
Tabela 11.2.  

Wartość plonu zebranych bulw odmian ziemniaka uprawianych  
w systemie ekologicznym. Jadwisin 2014 (kombinacja: odmiany nawadniane) 

 

Odmiana 

Wartość plonu 

handlowego – zł/ha 

Wartość plonu 

odpadowego – zł/ha 

Ogółem wartość 

plonu – zł/ha 

Lord 
Cyprian 
Ignacy 

Michalina 
Bogatka 

Jurata 
Malaga 
Oberon 

40440 
37080 
49440 

47880 
29400 

44640 
43440 
39600 

1590 
1560 
1740 

1860 
1440 

2160 
2190 
960 

42030 
38640 
51180 

49740 
30840 

46800 
45630 
40560 

Średnio 41520 1680 43200 

Przyjęto do kalkulacji: - cena plonu handlowego płacona producentowi - 1200zł/t 

                                   - cena plonu ubocznego – 300zł/t 

 

Analizując koszty produkcji poszczególnych gatunków roślin uprawnych występujących 
w 5-członowym płodozmianie  na ekologicznym polu w Jadwisinie należy stwierdzić, że 
zdecydowanie najwyższe koszty dotyczą uprawy ziemniaka. W uprawie ziemniaka  wszystkie 

kategorie kosztów są wyższe w stosunku do pozostałych gatunków roślin uprawnych. Jest 
więc to gatunek wysokiego ryzyka ekonomicznego w uprawie i produkcji. Całkowity koszt 

uprawy ziemniaka wyniósł 11647zł/ha a pozostałych gatunków nie przekroczył 2 tys. zł/ha. 
 

Tabela 11.3. 

Szacunkowe koszty uprawy wszystkich gatunków uprawianych 
w systemie ekologicznym – zł/ha. Jadwisin 2014 – kombinacja nawadniana 

 
Gatunek 

 
Materiały 

Użycie 
maszyn 

 
Energia 

 
Robocizna 

 
Razem koszty 

Ziemniak 
Żyto 

Owies 
Gryka 

Łubin+owies 

6750 
170 
180 
410 
330 

1284 
349 
357 
346 
348 

2580 
763 
805 
747 
789 

1060 
105 
100 
110 
130 

11674 
1387 
1442 
1613 
1597 

 

Uwzględniając uzyskane plony, ich wartość rynkową oraz koszty uprawy w tabeli 

poniżej zilustrowano nadwyżkę kalkulacyjną wyrażającą rentowność uprawy poszczególnych 
gatunków roślin uprawnych w rolnictwie ekologicznym. Z przeprowadzonych badan i 

obliczęń wynika, że ziemniak jest  gatunkiem przynoszącym wysoki dochód dla rolnika 
prowadzącego gospodarstwo ekologiczne pod warunkiem uzyskiwania wysokich i dobrej 
jakości plonów  oraz odpowiednio wysokich cen.  Nadwyżka kalkulacyjna dla uprawy 

ziemniaka wyniosła w przeprowadzonych badaniach ponad 30tys. zł/ha, a pozostałych 
gatunków rolniczych była zdecydowanie mniejsza. Podwyższoną rentowność odnotowano 

przy uprawie gryki. 
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Tabela 11.4.  

Opłacalność uprawy poszczególnych gatunków roślin rolniczych 
w systemie ekologicznym. Jadwisin 2014 

 
Gatunek 

Uzyskany 
plon  

 (t/ha) 

Wartość plonu  
(zł/ha) 

Koszt uprawy  
(zł/ha) 

Nadwyżka 
kalkulacyjna  

(zł/ha) 

Ziemniak 40,2 43200 11674 31526 
Żyto 4,17 3336 1387 1949 

Owies 2,51 2008 1442 566 
Gryka 3,43 8575 1613 6962 

Łubin+owies 2,83 2547 1597 950 
Przyjęto ceny sprzedaży hurtowej: 1 t ziemniaków- 1200zł (handlowy), 300zł (uboczny) 

                    1 t żyta   – 800 zł,  1 t owsa   – 800 zł, 1 t łubinu   – 1000 zł, 1 t gryki  – 2500 zł 

 

Pomimo jednoznacznych wyników badań wykazujących  na wysoką rentowność uprawy 
ziemniaka w gospodarstwach ekologicznych, to w rzeczywistości popularność tego gatunku w 

systemie ekologicznym jest bardzo niska. Wykorzystując udostępnioną na użytek projektu 
bazę danych IJHARS o produkcji ekologicznej w Polsce, przeanalizowano dane dotyczące 
uprawy ziemniaka metodami ekologicznymi.  Uzyskane dane wskazują, że ziemniak w 

obecnie funkcjonujących gospodarstwach ekologicznych jest uprawiany bardzo rzadko. 
Całkowita powierzchnia uprawy tego gatunku w kraju w 2012 roku wynosiła nieco ponad 

1800 ha co stanowi 0,5% całkowitego areału uprawy ziemniaka. W kilku województwach 
ziemniak ekologiczny stanowi nieco większy udział w zasiewach (małopolskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie). Najmniej popularny 

jest w województwach: wielkopolskim, opolskim i śląskim. Pozytywne zjawisko  
odnotowano w woj. podlaskim, gdzie bardzo dużo  uprawy ziemniaka w okresie konwersji.  

 
Tabela 11.5.  

Powierzchnia uprawy ziemniaka ogółem (2013) oraz w systemie ekologicznym w 2012 roku 

w Polsce wg województw. (dane GUS i IJHARS) 
 
 

Województwa 

Pow.  uprawy ziemniaka ogółem Pow. uprawy ziemniaka 
ekologicznego (c+k) 

tys. ha % zasiewów ha % ogółu 
ziemniaka 

Polska 
Dolnośląskie 
Kujawsko-pomorskie 
Lubelskie 
Lubuskie 
Łódzkie 
Małopolskie 
Mazowieckie 
Opolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie 
Śląskie 
Świętokrzyskie 
Warmińsko-mazurskie 
Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 

337,1 
19,2 
18,2 
26,4 
4,0 
38,2 
25,3 
45,9 
7,5 
25,8 
23,6 
19,9 
8,5 
16,9 
12,9 
33,2 
11,5 

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

1824,87 
61,22 
52,89 
92,06 
21,13 
29,58 
233,49 
137,38 
9,170 
188,44 
284,91 
50,89 
12,72 
242,40 
227,45 
27,51 
153,65 

0,54 
0,32 
0,29 
0,35 
0,53 
0,08 
0,92 
0,30 
0,12 
0,73 
1,20 
0,26 
0,15 
1,43 
1,78 
0,08 
1,34 
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Na zarejestrowanych ponad 26 tys. ekologicznych gospodarstw w 2012 roku w Polsce, 

tylko w około 4 tys. z nich produkowano ziemniaki. Średnia wielkość plantacji ekologicznych 
ziemniaka jest niższa niż ziemniaka konwencjonalnego i wynosiła średnio w kraju 0,47ha. 

Najwięcej gospodarstw ekologicznych uprawiających ziemniaki odnotowano w 
województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.  

 

Tabela 11.6.  
Charakterystyka gospodarstw ekologicznych uprawiających ziemniaka  

w Polsce w 2012 roku. 

 
Województwa 

Liczba 
gospodarstw 

ekologicznych 
ogółem 

w tym liczba 
produkujących 

ziemniaki 

 
% ogółu 

 

Średnia 
wielkość 

plantacji 
(ha) 

Polska 26376 3863 14,6 0,47 

Dolnośląskie 
Kujawsko-pomorskie 

Lubelskie 
Lubuskie 

Łódzkie 
Małopolskie 
Mazowieckie 

Opolskie 
Podkarpackie 

Podlaskie 
Pomorskie 
Śląskie 

Świętokrzyskie 
Warmińsko-mazurskie 

Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 

1336 
406 

2222 
1363 

537 
2132 
2476 

95 
1971 

2932 
913 
257 

1301 
3803 

1032 
3600 

137 
58 

307 
45 

66 
957 
300 

11 
613 

107 
77 
37 

487 
472 

37 
152 

10,3 
14,3 

1,4 
3,3 

12,3 
44,9 
12,1 

11,6 
31,1 

3,6 
8,4 
14,4 

37,4 
12,4 

3,6 
4,2 

0,45 
0,91 

0,30 
0,47 

0,45 
0,24 
0,46 

0,83 
0,31 

2,66 
0,66 
0,34 

0,50 
0,48 

0,74 
1,01 

 
Konsekwencją małej popularności uprawy ziemniaka ekologicznego są także niskie 

zbiory tego gatunku. W całym kraju zbiory te wyniosły w 2012 roku tylko nieco ponad 14 tys. 
ton. Nie są to całkowite zbiory ziemniaka ekologicznego, a tylko te, które są przeznaczone na 

sprzedaż jako produkt ekologiczny. W przeliczenia na powierzchnię uprawianych 
ziemniaków ekologicznych możemy operować pojęciem produktywności rynkowej 
ekologicznych upraw ziemniaka w skali całego kraju jak i w poszczególnych 

województwach. Najkorzystniejszy wskaźnik urynkowienia produkcji ziemniaka dotyczył 
woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.  

Przeprowadzone w ramach projektu badania rynkowe  dotyczące sprzedaży produktów 
ekologicznych w tym ziemniaka ekologicznego w specjalistycznych sklepach  aglomeracji 
warszawskiej wykazały, że segment ten  będący kanałem dystrybucji nie najlepiej 

funkcjonuje. W Warszawie i okolicach jest dość dużo sklepów z żywnością ekologiczną. Ale 
ich  oferta  dotyczy określonej grupy produktów wysoko przetworzonych o długotrwałym 

okresie spożycia. Bardzo mała jest jednak oferta świeżych warzyw i owoców. Wyjaśnień dla 
takiego stanu oferty handlowej dostarczyły zebrane opinie u sprzedawców prowadzących 
sklepy.  
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Tabela 11.7.  

Oferta rynkowa ziemniaka produkowanego w systemie ekologicznym 
w Polsce w 2012 roku 

 

Województwa 

Zbiory ekologicznego 

ziemniaka  
(t) 

Produktywność rynkowa  

ekologicznych upraw ziemniaka 
(t/ha) 

Polska 

Dolnośląskie 
Kujawsko-pomorskie 
Lubelskie 

Lubuskie 
Łódzkie 

Małopolskie 
Mazowieckie 
Opolskie 

Podkarpackie 
Podlaskie 

Pomorskie 
Śląskie 
Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie 
Wielkopolskie 

Zachodniopomorskie 

14218,8 

489,2 
872,8 
470,8 

248,9 
290,2 

1695,4 
1188,7 

52,1 

1735,3 
258,7 

427,7 
143,8 

2213,2 

2151,6 
371,4 

1609,0 

7,79 

7,99 
16,20 
5,11 

11,77 
9,81 

7,26 
8,65 
5,68 

9,21 
0,91 

8,40 
11,31 
9,13 

9,46 
13,5 

10,47 

 
Stwierdzono także, że ceny oferowanych produktów ekologicznych są bardzo wysokie 

(wielokrotnie wyższe od analogicznych produktów konwencjonalnych) co może być dla 

wielu klientów barierą kreującą popyt.  
 

Tabela 11.8.  
Opinie sprzedawców o sprzedaży produktów ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

ziemniaków jadalnych (najczęściej wypowiadane) 

Formułowane opinie 

 Świeże warzywa w tym ziemniaki są kłopotliwe w sprzedaży bo przy ograniczonym 
popycie szybko tracą zachęcający wygląd (zielenienie bulw, utrata turgoru), 

 Lepiej od warzyw sprzedają się owoce (krajowe i importowane) 

 Wyższe ceny produktów ekologicznych od konwencjonalnych  niektórych klientów 

zniechęcają przy zakupie, innych nie,  

 Cena detaliczna za ekologiczne ziemniaki jadalne stanowi najczęściej 3-krotność ceny 

płaconej producentowi, 

 Trudność pozyskania dostawców ziemniaków ekologicznych określonych odmian i 
zabezpieczających ciągłość dostaw w ciągu całego roku, 

 Łatwe w sprzedaży są ekologiczne produkty suche  (nasiona) lub przetworzone i 
utrwalone (napoje, syropy), 

 Dobrze sprzedają się produkty reklamowane w mediach jako  prozdrowotne (często z 
importu), 

 Istnieje bardzo duże zróżnicowanie klientów pod względem świadomości zakupu 
produktów ekologicznych (klienci stali i okazjonalni) 
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Cechami charakterystycznymi oferty ziemniaków ekologicznych sprzedawanych w 

placówkach sklepowych: 

 Bardzo uboga jest oferta odmian ziemniaka, a najczęściej brak jest oznakowania jaka 

odmiana jest sprzedawana. Sprzedawanie ziemniaków, a nie ich odmian jest bardzo 
poważnym mankamentem ofertowym, ponieważ nie wiadomo dla jakiego celu jest 

dokonywany zakup (typ kulinarny). Pod tym względem oferta ziemniaków 
konwencjonalnych jest bardziej atrakcyjna niż ziemniaków ekologicznych. 

 Dominujące w ofercie sprzedawanych ziemniaków są małe opakowania 1kg z siatki lub 

bezpośrednio sprzedawane luzem. 

 Dostawcami ziemniaków ekologicznych do aglomeracji warszawskiej są gospodarstwa 

dość odległe (z woj. kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego, rzadko z mazowieckiego). 

 Cena detaliczna jest bardzo wysoka i wielokrotnie wyższa od ziemniaków sprzedawanych 

jako towar konwencjonalny. Cena detaliczna w przeprowadzonych badaniach dochodziła 
do 6zł/kg, podczas gdy w sklepach z żywnością konwencjonalna najczęstsza cena w tym 

samym czasie wynosiła około 1zł/kg. Wysokie ceny są prawdopodobnie przyczyną małej 
ich sprzedaży. Świadczy o tym oferta produktów przeterminowanych o obniżonej cenie. 

 Wygląd bulw ziemniaka nie jest zachęcający do ich zakupu. Bulwy są z wadami wyglądu 

(spękane, uszkodzone przez drutowce, zbyt drobne), a bardzo często są także zazielenione. 
Bulwy zazielenione zawierające glikoalkaloidy są trujące i powinny być wycofane ze 

sprzedaży. 

 Według opinii  klientów dokonujących zakupy żywności w sklepach ekologicznych, lepszą 

formą sprzedaży warzyw w tym ziemniaków są targowiska  miejskie z żywnością 
ekologiczną.  Miejsc takich jest jednak mało w aglomeracji warszawskiej.  

 

Tabela 11.9.  

Oferta handlowa ekologicznych ziemniaków sprzedawanych w sklepach  
z żywnością ekologiczną w aglomeracji warszawskiej w sezonie 2014 roku 

 
l.p. 

 
Placówka sprzedaży 

Oferowana 
odmiana 

ziemniaków 

Rodzaj i 
wielkość 

opakowania 

Cena detaliczna 
zł/kg/opakowanie 

1. 
 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7.  
8.  
9.  

10. 
11. 

12. 
13 
14. 

Delikatesy Organic Farma 
Zdrowia Atrium Targówek 

Centrum zdrowej diety 
online 
Delisam 

Delisam 
Delisam 

Delisam 
Natka Legionowo 
Eko kraina 

Smak Natury 
Smak Natury 

Smak Natury 
Delikatesy ekologiczne 
Organiczny sklepik 

Ekolandia 24 

brak nazwy 
 

brak nazwy 
Lord 
Denar 

Tajfun 
Irga 

bez nazwy 
bez nazwy 
bez nazwy 

bez nazwy 
bez nazwy 

bez nazwy 
Viviana 
bez nazwy 

2kg siatka 
 

Luzem 
1kg siatka 
1kg siatka 

1kg siatka 
1kg siatka 

1kg siatka 
1kg siatka  
1kg siatka 

2kg siatka 
3kg siatka 

0,5kg siatka 
1kg siatka 
2kg siatka 

5,99 zł/opak. 
 

3zł/kg 
2,69zł/kg 
6,09zł/kg 

2,69zł/kg 
5,09zł/kg 

3,80zł/kg 
5,50zł/kg 
2,99zł/kg 

5,99zł/opak. 
8,99zł/opak. 

1,27zł/opak. 
3,30zł/opak. 
3,89zł/opak. 
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Podsumowanie 

Z analizy ekonomicznej wynika, że ziemniak ekologiczny powinien być atrakcyjnym 
towarem w produkcji i sprzedaży. Praktyka ekologiczna tego nie potwierdza. Ziemniak nie 

jest popularną rośliną w gospodarstwach ekologicznych,  a jego oferta rynkowa w sprzedaży 
jest bardzo uboga.  
 

Wnioski z przeprowadzonych badań  

1. Udowodniono, że  ziemniak w systemie ekologicznym jest mało popularnym gatunkiem 

uprawianym w gospodarstwach rolnych. Duży udział w strukturze ekologicznych upraw 
ma produkcja pasz bez jednoczesnego prowadzenia produkcji zwierzęcej.  

2. W roku sprawozdawczym rośliny ziemniaka osiągały wyższe wartości wskaźników 

morfologiczno-fizjologicznych niezależnie od systemu produkcji niż w roku ubiegłym, 
co miało swoje odzwierciedlenie w plonie końcowym bulw. Odnotowano również duże 

zróżnicowanie odmianowe.  
3. Największe różnice stwierdzono jednak między dwoma systemami produkcji tj. 

systemem ekologicznym i konwencjonalnym. Zróżnicowanie to wpłynęło na duże 

różnice w wielkości plonu końcowego bulw i jego strukturze. 
4. Poziom zachwaszczenia plantacji ziemniaka w przeprowadzonym doświadczeniu 

uzależniony był od uprawianej odmiany. Największą liczbę, jak i świeżą masę chwastów 
zanotowano u bardzo wczesnej odmiany Lord, która wcześniej zakończyła okres 
wegetacji, niższą zaś u odmian Michalina i Jurata. 

5. Zachwaszczenie przedplonów uzależnione było od uprawianej rośliny uprawnej. 
Najniższą liczbę chwastów zanotowano w uprawie gryki, która była siana najpóźniej, co 

pozwoliło na odpowiednie doprawienie gleby przed siewem i eliminację zachwaszczenia 
wtórnego przed zbiorem. Najliczniej chwasty niezależnie od terminu oceny 
zachwaszczenia występowały w uprawie mieszanki łubinu z owsem. 

6. Analiza gleby wykazała, że odczyn stwierdzony w bieżącym roku (pH w 1 nKCl od 5,7 
do 6,4) był podobny jak w roku poprzednim i poprawny dla gleby lekkiej. 

7. Zawartości analizowanych makroelementów, fosforu i magnezu, zgodnie z kryteriami 
oceny gleby, utrzymują się na poziomie wysokim do bardzo wysokiego, natomiast niska 
jest zawartość potasu. 

8. W odniesieniu do kryteriów oceny zawartości mikroelementów w glebie wykazano, że 
poziom miedzi, manganu i cynku jest średni, żelaza niski do średniego, a boru na 

wszystkich polach niski.  
9. Analiza gleby wykonywana na przestrzeni lat potwierdza, że zaznacza się lekka 

tendencja wzrostu zawartość węgla organicznego w glebie.  

10. Utrzymuje się zróżnicowanie zawartości makro- oraz mikroelementów w glebie 
pomiędzy analizowanymi obiektami, nawadnianym i nienawadnianym. 

11. Stwierdzony w sezonie wegetacji, w Jadwisinie, wczesny i o znacznym nasileniu lot 
zasiedlający mszyc ziemniaczanych oraz stosunkowo duże zasiedlenie roślin ziemniaka 
przez mszyce w okresie czerwca i połowy lipca, może znacząco obniżyć zdrowotność 

sadzeniaków. 
12. Niekorzystne warunki pogodowe wiosny 2014 r. wyraźnie ograniczyły plonowanie 

większości badanych odmian uprawianych w systemie ekologicznym na glebach 
zwięźlejszych. 

13. Ochrona biologicznymi preparatami, które aktualnie nie są dopuszczone do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym (Zielony Busz, wyciąg piołunowy, wyciąg z liści dębu) okazała 
się nieskuteczna w zwalczaniu stonki ziemniaczanej. 
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14. Stwierdzono istotne zróżnicowanie wielkości plonu ziarna i słomy żyta oraz plonu słomy 

mieszanki strączkowo-zbożowej pomiędzy badanymi obiektami, nawadnianym i 
nienawadnianym. 

15. Niezależnie od badanych obiektów największym plonem suchej masy ziarna i słomy, 
spośród roślin zbioru głównego charakteryzowało się żyto, natomiast z roślin 
międzyplonowych uzyskano większy plonu suchej masy peluszki niż gorczycy.  

16. Na podstawie analizy składu chemicznego ziarna i nasion oraz słomy uprawianych 
gatunków roślin wykazano zróżnicowanie zawartości azotu, fosforu i potasu pomiędzy 

badanymi obiektami, nawadnianym i nienawadnianym. 
17. W ziarnie owsa i nasionach gryki stwierdzono większe zawartości wszystkich 

składników na obiekcie nawadnianym, natomiast w nasionach mieszanki strączkowo-

zbożowej na obiekcie nienawadnianym, co w przypadku tego gatunku potwierdzono też 
w odniesieniu do poziomu NPK w słomie.  

18. Warunki klimatyczne panujące w roku sprawozdawczym sprzyjały gromadzeniu plonu, co 
miało odzwierciedlenie w jego wielkości. Był on ponad dwukrotnie wyższy niż w roku 
ubiegłym i wynosił średnio dla odmian 33t/ha. Jest to jeden z najwyższych plonów 

uzyskanych w naszych badaniach w ostatnim dziesięcioleciu.  
19. Spośród badanych zabiegów agrotechnicznych zastosowanych na plantacji ekologicznej 

największy wpływ na wielkość plonu miał zabieg nawadniania. Wzrost plonu spowodowany 
tym zabiegiem wyniósł średnio 21,8 %. zastosowanie ochrony zróżnicowanymi preparatami 
przeciwko stonce ziemniaczanej i zarazie ziemniaka nie wpłynęło w sposób istotny na 

wielkość plonu.  
20. Spośród 8 badanych odmian 4 wydały plon ponad 40 t/ha. Odmiany te to: Ignacy, 

Michalina, Jurata i Malaga. Najwyżej plonującą odmianą była odmiana Bogatka. Plon bulw 
tych samych odmian uprawianych w systemie konwencjonalnym był o 40% wyższy niż w 
systemie ekologicznym.  

21. Największe zmiany w strukturze plonu dotyczyły udziału i plonu bulw dużych. Brak 
nawadniania i ekologiczny system uprawy wpłynęły na zdrobnienie plonu.  

22. Sezon 2014 roku był sprzyjający uzyskaniu wysokiego plonu handlowego w systemie 
ekologicznym. 

23. Największe różnice w jakości plonu dotyczyły porażenia bulw parchem zwykłym. Zabieg 

nawadniania spowodował zmniejszenie udziału bulw porażonych. Porównując 2 systemy 
produkcji większe porażenie parchem odnotowano w systemie ekologicznym.  

24. Przydatność badanych odmian do uprawy w systemie ekologicznym należy oprzeć w 
roku sprawozdawczym głównie na wielkości uzyskanego plonu, ponieważ jakość plonu 
bulw była zbliżona u wszystkich odmian. Biorąc pod uwagę głównie ten wskaźnik, do 

uprawy ekologicznej można polecać odmiany: Ignacy, Michalina, Jurata i Malaga nie 
wykluczając pozostałych odmian  

25. Zawartość większości badanych składników w bulwach zależała głównie od odmiany.  
26. Nawadnianie w 2014 roku wpływało istotnie na zmiany zawartości: suchej masy, skrobi 

azotanów i glikoalakaloidów, a nie spowodowało zmian w zawartości  witaminy C.  

27. W 2013 roku nawadnianie istotnie wpłynęło na zawartość: beta karotenu, natomiast nie 
miało wpływu na zawartość: polifenoli oraz  makro- i mikroelementów. 

28. Badane odmiany odznaczały się wysoką smakowitością (> 7) i niską skłonnością do 
ciemnienia miąższu bulw ugotowanych (> 8,5), jedynie odmiana Cyprian ciemniała 
najbardziej, a jednocześnie zawierała zbyt dużo glikoalkaloidów.  

29. Ziemniaki ekologiczne charakteryzowały się lepszą wartością odżywczą niż 
konwencjonalne, gdyż   zawierały istotnie więcej: suchej masy, skrobi, witaminy C, beta 

karotenu, luteiny, kwasów fenolowych i flawonoidów niż ziemniaki konwencjonalne. 
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30. Nie stwierdzono różnic w ciemnieniu miąższu bulw ugotowanych pochodzących z 

systemu uprawy ekologicznej i konwencjonalnej oraz pod wpływem nawadniania. 
31. Zawartość większości badanych składników w bulwach zależała głównie od odmiany.  

32. Nawadnianie w 2014 roku wpływało istotnie na zmiany zawartości: suchej masy, skrobi 
azotanów i glikoalakaloidów, a nie spowodowało zmian w zawartości  witaminy C.  

33. W 2013 roku nawadnianie istotnie wpłynęło na zawartość: beta karotenu, natomiast nie 

miało wpływu na zawartość: polifenoli oraz  makro- i mikroelementów. 
34. Badane odmiany odznaczały się wysoką smakowitością (> 7) i niską skłonnością do 

ciemnienia miąższu bulw ugotowanych (> 8,5), jedynie odmiana Cyprian ciemniała 
najbardziej, a jednocześnie zawierała zbyt dużo glikoalkaloidów.  

35. Ziemniaki ekologiczne charakteryzowały się lepszą wartością odżywczą niż 

konwencjonalne, gdyż   zawierały istotnie więcej: suchej masy, skrobi, witaminy C, beta 
karotenu, luteiny, kwasów fenolowych i flawonoidów niż ziemniaki konwencjonalne. 

36. Nie stwierdzono różnic w ciemnieniu miąższu bulw ugotowanych pochodzących z 
systemu uprawy ekologicznej i konwencjonalnej oraz pod wpływem nawadniania. 

37. Sezon przechowalniczy 2013/14 charakteryzował się małymi stratami tak w uprawie 

ekologicznej jak i integrowanej.  
38. Porównanie strat przechowalniczych odmian uprawianych w systemie ekologicznym z 

systemem integrowanym wskazuje na nie istotne różnice w ubytkach naturalnych, 
porażeniu chorobami i kiełkowaniu. 

39. Po przechowywaniu ziemniaków z uprawy ekologicznej jak i integrowanej z Puław nie 

zanotowano bulw porażonych chorobami przechowalniczymi. 
40.  Olejki z kminku istotnie ograniczyły wzrost kiełków, szczególnie u odmiany Stasia i 

Hubal. 
41. Olejki z mięty podobnie ograniczyły wzrost kiełków u odmiany Bursztyn. 
42. Zastosowanie inhibitorów naturalnych na ziemniakach ekologicznych powinno być 

powiązane z niską temperaturą przechowywania i doborem odmian o długim okresie 
spoczynku.  

43. Udowodniono, że produkcja ekologicznych ziemniaków może być rentowna pod 
warunkiem uzyskania wysokich plonów i dobrej ich jakości pod względem wyglądu.  

44. Bardzo uboga jest oferta odmian ziemniaka, a najczęściej brak jest oznakowania jaka 

odmiana jest sprzedawana. Sprzedawanie ziemniaków, a nie ich odmian jest bardzo 
poważnym mankamentem ofertowym, ponieważ nie wiadomo dla jakiego celu jest 

dokonywany zakup (typ kulinarny). Pod tym względem oferta ziemniaków 
konwencjonalnych jest bardziej atrakcyjna niż ziemniaków ekologicznych. 

45. Dominujące w ofercie sprzedawanych ziemniaków są małe opakowania 1kg z siatki lub 

bezpośrednio sprzedawane luzem. 
46. Dostawcami ziemniaków ekologicznych do aglomeracji warszawskiej są gospodarstwa 

dość odległe (z woj. kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego, rzadko z 
mazowieckiego). 

47. Cena detaliczna ekologicznych ziemniaków jest bardzo wysoka i wielokrotnie wyższa od 

ziemniaków sprzedawanych jako towar konwencjonalny. Cena detaliczna w 
przeprowadzonych badaniach dochodziła do 6zł/kg, podczas gdy w sklepach z żywnością 

konwencjonalną najczęstsza cena w tym samym czasie wynosiła około 1zł/kg. Wysokie 
ceny są prawdopodobnie przyczyną małej ich sprzedaży. Świadczy o tym oferta 
produktów przeterminowanych o obniżonej cenie. 

48. Wygląd bulw ziemniaka w sklepach nie jest zachęcający do ich zakupu. Bulwy są z 
wadami wyglądu (spękane, uszkodzone przez drutowce, zbyt drobne), a bardzo często są 

także zazielenione. Bulwy zazielenione zawierające glikoalkaloidy są trujące i powinny 
być wycofane ze sprzedaży. 
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49. Według opinii  klientów dokonujących zakupy żywności w sklepach ekologicznych, 

lepszą formą sprzedaży warzyw w tym ziemniaków są targowiska miejskie z żywnością 
ekologiczną.  Miejsc takich jest jednak mało w aglomeracji warszawskiej.  

 

Wnioski dla praktyki 

1. Wykonana w ramach projektu analiza struktury upraw ekologicznych w gospodarstwach 
ekologicznych w 2012 roku dowodzi, że dominującym kierunkiem użytkowania gruntów 

są użytki zielone i uprawy przeznaczone na paszę, a znikomy jest jednocześnie zakres 
ekologicznej produkcji zwierzęcej. Subwencje do rolnictwa ekologicznego powinny być 

oparte głównie o produkcję żywności ekologicznej, a nie o samo ekologiczne użytkowanie 
gruntów. 

2. Ziemniak nie jest gatunkiem powszechnym w uprawie ekologicznej w gospodarstwach 

rolnych. Wynika to z wysokiego stopnia trudności uprawy tego gatunku i ryzyka 
ponoszonego w systemie ekologicznym. Jest to jednak warzywo o wielkiej jeszcze 

popularności i wysokiego spożycia  w Polsce i dlatego należy czynić wiele dla przekonania 
rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne do uprawy tego gatunku w większej 
skali. Potrzebny jest efektywny transfer wiedzy z IHAR – PIB do gospodarstw 

ekologicznych aby przekonać rolników, że  uprawa ekologicznego ziemniaka jest możliwa 
i może przynosić wysokie zyski.  

3. W produkcji ekologicznej plon bulw jest w większej mierze uzależniony od warunków 
atmosferycznych panujących w okresie wegetacji  niż w produkcji konwencjonalnej, 
dlatego też  nie można sobie pozwolić na  jakiekolwiek uchybienia agrotechniczne tj. 

 rygorystycznie przestrzegać terminów agrotechnicznych, 

 w doborze odmian kierować się głównie ich odpornością na patogeny i wartością 

użytkową ale również wybierać odmiany o większej masie nadziemnej 
(konkurencyjność w stosunku do chwastów) 

 należy stosować bardzo dobrej jakości sadzeniaki aby nie dopuścić do braku wschodów, 
co w konsekwencji bardzo odbija się na plonie bulw 

 ważnym zabiegiem agrotechnicznym na plantacjach ekologicznych jest nawadnianie 
plantacji, powinno ono jednak uwzględniać rozwój zarazy ziemniaka 

 należy pamiętać, że nawadnianie plantacji  nie tylko zwiększa plon bulw ale również 
poprawia jego strukturę 

 nawadnianie ma wpływ na jakość bulw tj. wpływa korzystnie głównie na ograniczenie 

parcha zwykłego ale może zwiększać udział bulw zielonych 
4. Plon bulw tych samych odmian uprawianych w jednakowych warunkach klimatyczno-

glebowych w systemie konwencjonalnym jest ok. 30-40 % wyższy, dlatego też do uprawy 
ekologicznej należy wybierać odmiany o większym potencjale plonowania. Spośród 

przebadanych w roku sprawozdawczym odmian można wymienić następujące:  Ignacy, 
Jurata, Malaga, Michalina. 

5. Nawet przy tak niskiej presji porażenia roślin zarazą ziemniaka, daje się zauważyć wyższą 

skuteczność preparatów stosowanych w uprawie konwencjonalnej niż preparatów 
miedziowych dozwolonych do stosowania w uprawie ekologicznej. 

6. W zmianowaniu 5-polowym (ziemniak, owies + poplon z grochu pastewnego, gryka, 
mieszanka strączkowo-zbożowa, żyto + wsiewka seradeli) systemu produkcji ekologicznej 
na glebie lekkiej, przy możliwie największym wzbogaceniu gleby w biomasę organiczną 

(przyorywanie słomy wszystkich uprawianych gatunków roślin, stosowanie międzyplonów 
i obornika 2 razy w rotacji płodozmianu) właściwe jest zaopatrzenie roślin w składniki 

pokarmowe, co pozwala utrzymać średni ich poziom w glebie. Przy tym rodzaju gleby i 
stosowanym nawożeniu oraz uprawianych w płodozmianie gatunkach roślin (z udziałem 
ziemniaka) deficytowym składnikiem może być jednak potas. Aby nie doprowadzić do 
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deficytu potasu dla uprawianych roślin i obniżenia poziomu w glebie można rozważyć 

zastosowanie tego składnika w formie dopuszczanych do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym nawozów potasowych pochodzących z naturalnych kopalin. 

7. Najlepsze z uwagi na wierność plonowania i wartość stanowiska oraz najmniej kłopotliwe 
agrotechnicznie w warunkach gleby lekkiej są uprawy roślin zbożowych uzupełnione 
międzyplonami z roślin motylkowatych, np. żyto + seradela, owies + groch polny.  

8. Redukcja zachwaszczenia w ekologicznej uprawie ziemniaka możliwa jest jedynie przy 
zastosowaniu pielęgnacji mechanicznej. Dlatego ważne jest odpowiednie doprawienie 

gleby przed sadzeniem, jak również intensywna (jak najczęstsza) międzyrzędzi od 
posadzenia do zwarcia rzędów ziemniaka. Wybór odpowiedniej odmiany może także 
decydować o poziomie zachwaszczenia plantacji. Uprawa odmian o liściowym pokroju 

krzaka i później kończących okres wegetacji zapewnia większe zacienienie międzyrzędzi, 
co ma zwłaszcza decydujące znaczenie o wtórnym zachwaszczeniu ziemniaka. 

9. W roku o niewielkim zagrożeniu stonką ziemniaczaną  (3 zabiegi zbierania chrząszczy i 2 
zabiegi zwalczania szkodnika preparatami Novodor i Spintor 240SC na plantacji 
ekologicznej), pozwalają utrzymać populację stonki ziemniaczanej na poziomie progu 

szkodliwości. 
10. W oparciu o jednoroczne badania przeprowadzone w niekorzystnych warunkach 

wilgotnościowych wiosny 2014 r. do uprawy ekologicznej na glebach zwięźlejszych 
można ze względu na zadawalający plon i dobrą jego jakość polecić odmianę Lord oraz ze 
względu na najwyższe z badanych odmian plonowanie, odmianę Michalina. W 

korzystniejszych warunkach wilgotnościowych gleby, do tego typu uprawy mogą być 
również przydatne odmiany: Jurata, Malaga i Oberon charakteryzujące się wysoką jakością 

plonu. 
11. Ziemniaki wyprodukowane w systemie ekologicznym są pożądane w diecie człowieka ze 

względu na obecność związków o właściwościach antyoksydacyjnych: witaminy C, 

karotenoidów i polifenoli, których jest zwykle więcej w bulwach ekologicznych niż 
konwencjonalnych.   

12. Zawierają minimalne ilości azotanów, przy jednoczesnym dobrym zaopatrzeniu w 
składniki mineralne, a zwłaszcza w potas, który jest niezbędny do utrzymania gospodarki 
wodno-elektrolitowej organizmu. 

13. Walory smakowe odmian oraz brak ciemnienia bulw po ugotowaniu są dodatkowym 
wskaźnikiem w doborze odmian do upraw ekologicznych.  

14. Po analizie składu chemicznego odmian: Bogatka, Cyprian, Ignacy, Jurata, Lord, Malaga, 
Michalina i Oberon przydatnych do uprawy ekologicznej jedynie odmiana Cyprian 
odznaczała się większym ciemnieniem miąższu bulw ugotowanych, a jednocześnie 

przekroczeniem dopuszczalnej zawartości (150 mg kg-1) glikoalkaloidów w bulwach, 
dlatego konieczne są badania w następnych latach. 

15. Na dłuższe przechowywanie powinno się przeznaczać odmiany charakteryzujące się 
długim okresem spoczynku. 

16. Temperatura przechowywania ziemniaków ekologicznych powinna zostać obniżona do 
4oC. 

17. W szczególnych przypadkach, ziemniaki, które rozpoczęły kiełkowanie mogą zostać 

potraktowane  naturalnym roślinnym inhibitorem ograniczającym kiełkowanie (np. olej z 
kminku lub mięty). 

18. Oferta rynkowa ziemniaków w sklepach z żywnością ekologiczną produkowanych w 
systemie ekologicznym jest bardzo skromna  i niezbyt atrakcyjna pod względem wyglądu 
bulw. Sprzedawane są najczęściej ziemniaki bez nazwy odmiany, a ich cena jest co 

najmniej 3-krotnie wyższa od ziemniaków pochodzących z systemu konwencjonalnego. 
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Forma wdrożenia i upowszechnienia wyników 

Wyniki badań prezentowane były  na seminariach, szkoleniach i konferencjach oraz 
wykorzystywane w publikacjach popularno-naukowych i naukowych. 
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