
Desykacja ziemniaków 

Celem produkcji ziemniaka jest uzyskanie plonu handlowego o wysokiej jakości, 

spełniającego określone kryteria zależne od kierunku użytkowania. W nowych 

technologiach uprawy ziemniaka jadalnego i przemysłowego przygotowanie plantacji do 

zbioru maszynowego jest poprzedzone wieloma etapami prac przygotowawczych, 

związanych głównie z poprawą dojrzałości, jakości i zdrowotności bulw. Jednym z ostatnich 

zabiegów na plantacjach ziemniaka jest desykacja polegająca na niszczeniu zielonej naci. 

Desykacja naci ziemniaka przynosi wiele korzyści. Zapobiega porażaniu bulw 

przez wirusy, zarazę ziemniaka i rizoktoniozę. Poprawia nie tylko zdrowotność ale oraz 

jakość plonu. Przyspiesza i wyrównuje dojrzewanie bulw. Dodatkowo, desykacja sprzyja 

szybszej dojrzałości technologicznej skórki, dzięki czemu bulwy stają się mniej podatne 

na uszkodzenia mechaniczne w trakcie zbioru i transportu. Dzięki opryskowi, oprócz 

naci pozbywamy się zachwaszczenia wtórnego. Ułatwia to zbiór, powoduje zwiększenie 

jego wydajności i pozostawienie czystego stanowiska. 

Istnieją trzy sposoby niszczenia naci ziemniaka: mechaniczny, mechaniczno-

chemiczny i chemiczny. 

Mechaniczne niszczenia naci polega na zastosowaniu specjalnych rozdrabniaczy łęcin (rys. 

1). Są to maszyny, zwykle dwu lub czterorzędowe. Ich elementami roboczymi są łańcuchy 

przymocowane do poziomej wirującej osi. Sposób ten, szczególnie w latach o dużym 

nasileniu zarazy ziemniaczanej może spowodować większe porażenie bulw, ponieważ duża 

ilość zarodników grzyba zalega w resztkach roślinnych i na powierzchni gleby. Podczas 

opadów zarodniki te są spłukiwane i bardzo łatwo przenikają do gleby, a następnie 

przedostają się do bulw. Metoda ta nie wymaga dużych nakładów. Wadą jej jest jednak 

niedokładność rozbijania łęcin, szczególnie nać jest bujna i znaczna część roślin płoży się.  

 

Rys. 1. Niszczenie łodyg przy pomocy rozdrabniacza łęcin (fot. https://www.google.pl) 

Metoda mechaniczno-chemiczna jest kolejnym sposobem niszczenia łętów ziemniaka. W 

pierwszej fazie stosuje się rozdrabniacz łęcin, który rozdrabnia rośliny do wysokości 10 - 20 

cm, a następnie wykonuje się zabieg preparatem chemicznym (Reglone 200 SL lub jego 

zamienniki, preparatem Basta 150 SL albo Beloukha 680 EC) w dawce pełnej lub 

zmniejszonej o 50% przy słonecznej pogodzie. Metoda ta jest skuteczniejsza i pewniejsza niż 



każda z metod stosowanych osobno, szczególnie na plantacjach o silnym wzroście i bujnej 

naci. Może być wykonywana w trakcie jednoczesnego przejazdu ciągnika. Wtedy 

rozdrabniacz zamontowany jest z przodu, a opryskiwacz tyłu ciągnika. W praktyce 

najczęściej rozdrabnia się nać, a następnie w kolejnym przejeździe desykuje chemicznie 

plantację, wykonując oprysk całego pola. Czas od zabiegu mechanicznego do zabiegu 

chemicznego nie powinien być większy niż 24 godzin.  

W chemicznej metodzie desykacji obecnie są stosowane cztery substancje czynne, 

występujące w następujących preparatach: Reglone 200 SL lub jego zamienniki zawierające 

tę samą substancję czynną, Basta 150 SL, Spotlight Plus 060 EO i Beloukha 680 EC. Wadą 
metody chemicznej jest to, że przy dużej masie łęcin i chwastów, nawet po ich zaschnięciu 

zbiór mechaniczny ziemniaków może być utrudniony.  
 

Najpopularniejszym środkiem chemicznym stosowanym do desykacji ziemniaków jest 

Reglone 200 SL. Zawartość substancji czynnej - jon dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 

g w 1 litrze środka. Jest to środek chwastobójczy przeznaczony do desykacji (podsuszania) 

niektórych roślin uprawnych, w tym przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej 

(plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego). Na bazie tej substancji 

aktywnej zarejestrowanych jest aktualnie jeszcze kilka innych środków o następujących 

nazwach handlowych: Barclay D–Quat SL, D–Foliate SL, D–Quatflash SL, Dessicash 20 SL, 

Diqua 200 SL, Diquanet 200 SL, Mission 200 SL, MondaQuat SL, Quad-Glob 200 SL. 

Preparaty z dikwatem mają działanie kontaktowe i przemieszczają się w ograniczonym 

stopniu w roślinie.  

Środek stosować w dawkach dzielonych: 

I zabieg w dawce 2-3 l/ha. 

II zabieg w 4-6 dni po pierwszym zabiegu, w dawce 2 l/ha. 

Termin stosowania środka ustala się w zależności od przebiegu warunków 

agrometeorologicznych w danym rejonie kraju, od grupy wczesności odmiany, przeznaczenia 

ziemniaków, wielkości bulw oraz stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka. 

Uwzględniający zagrożenie chorobami wirusowymi na plantacjach nasiennych - niszczenie 

naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około 2 tygodni po 

głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych). Ze względu na dojrzałość skorki 

zabieg wykonuje się na ogół: 

– odmiany wczesne od III dekady lipca do I dekady sierpnia, 

– odmiany średniowczesne od I do II dekady sierpnia, 

– odmiany późne do końca sierpnia. 

Termin zbioru: - 10-14 dni po zastosowaniu środka Reglone 200 SL. 

Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy, niż 3 tygodnie może 

spowodować odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem 

bulw rizoktoniozą. 
W okresie długotrwałej suszy nie należy wykonywać niszczenia naci. Zabieg przeprowadzać, 
gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte 

rośliny, we wczesnych godzinach rannych). Nie wykonywać niszczenia naci ziemniaczanej, 

gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są widoczne na powierzchni. 

  

Preparat Basta 150 SL jest kolejnym środkiem, który można stosować do niszczenia naci 

ziemniaka. Zawartość substancji czynnej - glufosynat amonowy (związek z grupy 

aminofosfonianów) - 150 g w 1 l środka. Basta 150 SL jest nieselektywnym środkiem 

chwastobójczym o działaniu wgłębnym, występującym w formie koncentratu do sporządzania 

roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, niszczącym zielone części roślin. 



 

Desykację można wykonać następująco: 

Metoda chemiczna 

Pierwszy zabieg - na początku fazy starzenia się roślin ziemniaka, na około 14 dni 

przed planowanym terminem zbioru ziemniaków (zgodnym z długością okresu wegetacji 

danej odmiany), zalecana dawka 2 l/ha, drugi zabieg - 6 dni po pierwszym zabiegu zalecana 

dawka 2,5 l/ha. Nie stosować środka jeżeli: 

- wystąpiły intensywne opady deszczu (30 – 40 mm) w ciągu 5 dni przed planowaną aplikacją 
- po aplikacji spodziewane są intensywne opady deszczu, lub  

- gleba jest silnie uwodniona. 

 

Metoda mechaniczno - chemiczna 

Jednokrotny zabieg w ciągu 24 godzin po mechanicznym zniszczeniu naci. Zabieg jest 

zalecany szczególnie na odmianach o silnym wzroście i na plantacjach nasiennych. Zalecana 

dawka: 3 l/ha. 

Zabiegu desykacji nie wykonywać: 
- na plantacjach nasiennych metodą chemiczną 
- na mokre rośliny ziemniaka 

- nie później niż na 4 godziny przed spodziewanym deszczem 

Słoneczna i bezdeszczowa pogoda zwiększa skuteczność zabiegu. 

Na odmianach o bardzo silnym wzroście i bujnej naci, należy najpierw ściąć nać ziemniaka, 

następnie w ciągu 24 godzin zastosować desykant, przestrzegając następujących zasad: 

- rośliny ziemniaka powinny być starannie ścięte do wysokości 10-20 cm, 

- maszyna ścinająca powinna być umieszczona przed ciągnikiem, aby nie przygniatała naci, 

 

Herbicyd Spotlight Plus 060 EO jest kolejnym środkiem który jest zalecany do niszczenia 

naci ziemniaka. Zawartość substancji czynnej - karfentrazon etylowy (związek z grupy 

triazolinin) - 60 g/l. 

Spotlight Plus 060 EO jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (woda w oleju), 

stosowanym nalistnie, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje 

ziemniaka jadalnego i przemysłowego). Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu 

opryskiwaczy polowych. Preparat działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone 

części roślin, a proces zasychania (niszczenia) łęcin ziemniaka rozpoczyna się od 

wierzchołków wzrostu rośliny. 

Termin niszczenia naci: 

1. Termin fizjologiczny 

Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka, na około 2-3 tygodnie 

przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin 

stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w 

danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia 

ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość 
handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki. 

2. Termin uwzględniający choroby wirusowe 

Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po 

letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych: 

- odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka, 

- odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin 

ziemniaka, 

- odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin 

ziemniaka. 



Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. 

Zalecane dawki dla dwuetapowego zastosowania: 

I zabieg – 0,7 l/ha; 

II zabieg – 0,3 l/ha. 

Zbiór przeprowadzić w 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w 

glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz 

zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą. Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza 

działanie środka. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru 

(najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych). 

Środka nie stosować: 
- na mokre rośliny ziemniaka; 

- gdy do 1 godziny po wykonaniu zabiegu spodziewany jest deszcz; 

- podczas wysokich temperatur; 

- gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są odsłonięte. 

 

Beloukha 680 EC jest kolejnym środkiem który jest zalecany do niszczenia łodyg ziemniaka. 

Zawartość substancji czynnej: kwas nonanowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) – 

680 g/l. 

Beloukha 680 EC jest desykantem i nieselektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym,  

przeznaczonym do stosowania w sadach (zwalczanie chwastów i odrostów), winnicach  

(zwalczania chwastów), na powierzchniach twardych i półprzepuszczalnych (zwalczanie  

mchów) oraz desykacji naci ziemniaka przed zbiorem. Środek niszczy zielone, nadziemne 

części roślin. W kontakcie z roślinami opryskanymi powoduje ich deformację poprzez 

zniszczenie błon komórkowych i ich dehydratacje, a następnie zahamowanie wzrostu i 

zamieranie. 

Przeznaczony do niszczenia naci przed zbiorem na plantacjach ziemniaka jadalnego, 

przemysłowego i nasiennego, metodą mechaniczno-chemiczną. Zalecana dawka środka dla 

jednorazowego zastosowania - 16 l/ha  

Zabieg wykonać po 24 - 48 godzinach od zabiegu mechanicznego niszczenia naci ziemniaka, 

w fazie starzenia się roślin, podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody.  

Rośliny ziemniaka powinny znajdować się w pełni turgoru (obeschnięte rośliny  

lub we wczesnych godzinach rannych, kiedy nie występuje już rosa). Słoneczna i  

bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.  

 

Tabela 1. Środki zarejestrowane i przeznaczone do chemicznej desykacji naci ziemniaka 

Możliwość dzielenia zabiegu Środek Dawka jednorazowa 

(l/ha) I zabieg (l/ha) II zabieg (po 4-6 

dniach od I zabiegu) 

(l/ha) 

Reglone 200 SL* - 2,0 – 3,0  2,0 

Basta 150 SL 3,0  2,0  2,5  

Spotlight Plus 060 

EO 

1,0  0,7  0,3  

Beloukha 680 EC 16,0  - - 

*lub inny środek o takim samym składzie chemicznym 


