
Przechowywanie ziemniaków 

Warunki zbioru ziemniaków mają duży wpływ na ograniczenie strat w okresie 

przechowywania. Przygotowanie plantacji ziemniaków do zbioru polega na mechanicznym 

lub chemicznym zniszczeniu naci. Zabieg ten przyspiesza dojrzewanie bulw, co ułatwia ich 

oddzielanie od stolonów i powoduje zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne. 

Ponadto ułatwia pracę maszyn zbierających i pozwala na większą ich wydajność. Zwiększa 

również odporność bulw na choroby wirusowe i zarazę. Zbiór ziemniaków wykonuje się po 

osiągnięciu przez bulwy pełnej dojrzałości, gdy ich skórka nie ściera się łatwo pod naciskiem 

kciuka. Zbiór należy przeprowadzać w czasie suchej i ciepłej pogody.  Temperatura gleby 

powinna wynosić powyżej 10°C i jej wilgotności nie powinna być większa niż 15%. Im gleba 

jest wilgotniejsza i ma niższą temperaturę tym większa jest podatność bulw na uszkodzenia 

mechaniczne. Przy niskiej temperaturze gleby skórka bulw jest bardziej narażona na 

uszkodzenia przez elementy robocze maszyn zbierających, a także podczas transportu i 

rozładunku. Na uszkodzenie bulw ma także wpływ właściwa regulacja maszyn zbierających – 

odpowiednia głębokość pracy redlic wyorujących i intensywność wstrząsania elementów 

odsiewających. 

Przechowywanie bulw ziemniaka wiąże się ze spadkiem jej wagi w wyniku 

naturalnych procesów fizjologicznych: oddychania, transpiracji i kiełkowania. Poprzez 

stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu przechowalni możliwe jest 

znaczne ograniczenie strat ilościowych plonu. Przyjmuje się, że ubytek masy bulw 

ziemniaków w okresie ich przechowywania nie powinien przekroczyć 5%. Obok ubytków 

naturalnych mogą występować straty masy bulwy ziemniaka powstałe w wyniku działania i 

rozwoju chorób przechowalniczych. Straty tego rodzaju pociągają za sobą oprócz spadku 

ilościowego masy plonu również pogorszenie się jego jakości. 

Okres przechowywania ziemniaków można podzielić na 4 etapy: 

Etap 1- wstępny okres przechowywania, na który składają się osuszenie i zabliźnienie ran 

połączone z korkowaceniem skórki. Długość tego okresu jest różna, ale przyjmuje się, że nie 

powinien trwać około dwa tygodnie w temperaturze 15
o
C. W tym etapie przez 2-3 pierwsze 

doby przechowywania, wietrzenie powinno być bardzo intensywne, aby możliwe było 

usunięcie nadmiaru wilgoci, wydzielanego przez bulwy dwutlenku węgla i ciepła w procesie 

oddychania. 

Etap 2 – schładzanie bulw ziemniaka. W ciągu doby można uzyskać obniżenie temperatury w 

zakresie 0,3-1
o
C przy wilgotności powietrza 90- 95% okres ten może trwać około 4 tygodni 

od momentu rozpoczęcia schładzania. 

Etap 3 - długotrwałe przechowywanie. Na tym etapie istotną rolę odgrywa samo 

przeznaczenie przechowywanych ziemniaków. Ziemniaki jadalne i sadzeniaki powinny być 
przechowywane w temperaturze 2-6

o
C, a przeznaczone do przemysłu skrobiowego w 

temperaturze 6-8
o
C. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 90-95%. 

Etap 4 – przygotowanie ziemniaków do użytkowania, polegające na powolnym podnoszeniu 

temperatury do 10-15
o
C przez okres 2-3 tygodni, zależnie od kierunku użytkowania. 

Podwyższenie temperatury ma na celu zwiększenie odporności bulw na uszkodzenia i obicia 



w czasie rozładunku, sortowania oraz zmniejszenie zawartości cukrów redukujących w 

bulwach.  

Należy podkreślić, że zapewnienie właściwych parametrów przechowywania w 

poszczególnych etapach jest możliwe jedynie w pomieszczeniach z wymuszoną wentylacją. 

Tabela 1. Wymagana temperatura i wilgotność względna powietrza zależnie od etapu 

przechowywania i kierunku użytkowania ziemniaków. 

Etapy przechowywania 

 
Rodzaj użytkowania 

Temperatura 

w ° C 

Wilgotność 
względna 

powietrza w % 

Dojrzewanie bulw 

osuszanie 

zabliźnianie uszkodzeń 
korkowacenie skórki 

wszystkie odmiany, 

niezależnie od ich 

użytkowania 

15 

(12-18) 
90-95 

 

Schładzanie 

 

zależnie od odmiany 

i jej przeznaczenia 

stopniowe 

obniżanie 

temperatury (do 4) 

90-95 

sadzeniaki jadalne 

do przerobu na 

produkty 

spożywcze 

2-6 90-95 

pasza 4-6 90-95 

przemysł 

skrobiowy 

6-8 

 
90-95 

Długotrwałe 

przechowywanie 

(aż do zbytu) 

 

 

przemysł 

gorzelniczy 
do 4 90-95 

jadalne do przerobu 

na produkty 

spożywcze 

 

10 

 

90 

(85-95) 

 

Przygotowanie 

ziemniaków przed ich 

użytkowaniem: jadalne 

i na produkty 

spożywcze  

(około 10 dni) 

sadzeniaki na świetle 

3-5 tygodni 

(podkiełkowywanie) 

 

sadzeniaki 
10-15 75-80 

 

Aby ograniczyć straty powodowane przez choroby okresu przechowywania należy: 

 

• Używać zdrowych sadzeniaków (najlepiej z plantacji kwalifikowanych) oraz o 

podwyższonej odporności na choroby.  



• Sadzenie przeprowadzić w terminie optymalnym dla danego rejonu kraju i w 

prawidłowo uprawioną glebę.  
• Stosować jesienne nawożenie organiczne lub uprawę poplonów zielonych ( np. 

gorczyca).  

• Uprawiać ziemniaki na glebach lekko zwięzłych oraz dostosować poziom nawożenia  

      azotowego do potrzeb danej odmiany.  

• Stosować w technologii produkcji ziemniaków szerokich rzędów, co najmniej 75cm.  

• Używać do ostatniego obsypywania urządzeń z profilowaniem redlin.  

• Prowadzić na plantacji prawidłową i dostosowaną do danej odmiany chemiczną 
ochronę przed chwastami, szkodnikami i chorobami.  

• Prawidłowo przygotować plantację do zbioru.  

• Zbiór należy przeprowadzać w warunkach suchych i temperaturze powietrza powyżej 

10°C.  

• Ziemniaki przeznaczone do długotrwałego przechowywania należy przesortować i 
usunąć wszelkie bulwy z widocznymi objawami chorobowymi lub uszkodzone.  

• Bulwy przed przechowywaniem powinny być pozostawione na kilka dni w suchym  

            i przewiewnym miejscu, aby umożliwić zabliźnienie się skórki oraz odparowanie   

            nadmiaru wody.  

• Ziemniaki przechowywać najlepiej w przechowalniach z możliwością kontrolowania  

atmosfery.  

 

Metody  przechowywania  
 

Przechowywanie ziemniaków w kopcach 
 Tereny, na których znajdują się kopce powinny być równe, suche o przepuszczalnym 

podłożu. Na glebach zwięzłych trzeba zadbać o odprowadzenie wód opadowych. Aby kopce 

równomiernie nagrzewały się od słońca a także równomiernie się schładzały powinny być 
usytuowane w kierunku północ-południe. Szerokość kopca powinna wynosić 180 cm. Po 

usypaniu pryzma wymaga wyrównania w formę trójkąta o wysokości 90 cm. Pomiar 

temperatury w kopcu powinien być wykonywany za pomocą termometrów kopcowych lub 

włożyć rurkę z PCV z boku pryzmy na głębokość około 30 cm i do pomiaru temperatury 

wpuszczać zwykły termometr. Kopce okrywa się dwoma warstwami: jesienną i zimową. 
Okrywa jesienna zabezpiecza przed przymrozkami oraz umożliwia łatwiejsze odprowadzenie 

ciepła i wilgoci w pierwszej fazie przechowywania. Okrywa ta składa się z warstwy słomy o 

grubości około 20 cm i warstwy ziemi grubości 5 – 10 cm. Grzbiet kopca o szerokości 30 cm 

nie powinien być obsypany ziemią. Gdy temperatura w kopcu obniży się do 3
o
C i ziemia 

okrywowa kopca zamarznie, należy zastosować okrywę zimową. Składa się ona z dwóch 

warstw: słomy o grubości 10-15 cm i ziemi o grubości 15 cm. Kopiec powinien całkowicie 

zostać obsypany ziemią bez pozostawiania wolnej kalenicy. W przypadku silnych mrozów 

można dodatkowo zabezpieczyć kopiec obsypując go śniegiem. Kontrola kopca powinna 

obejmować ocenę wizualną stanu bulw, szczególnie po pierwszym miesiącu przechowywania. 

Odkrycie kopca i jego rozładunek wykonuje się wiosną, gdy temperatura powietrza na 

wartość powyżej 0
o
C. Okrywę zdejmuje się całkowicie tylko na długości odpowiadającej tej 

części kopca, która podlega rozładunkowi. 

 

Przechowywanie ziemniaków w piwnicach 

 Wszystkie typy piwnic charakteryzują się tym, że wietrzenie pryzmy odbywa się metodą 
naturalną. Chłodne powietrze dostaje się nad pryzmę ziemniaków i od góry wnika w głąb 

pryzmy. Do piwnic zasypywane są ziemniaki o różnej frakcji z dużą ilością ziemi, dlatego 



warunki przepływu powietrza są tam ograniczone. Wymiana powietrza w pryzmie zachodzi 

na głębokość 100-120 cm. Zwiększenie intensywności wietrzenia jest możliwe dzięki 

umieszczeniu na posadzce piwnicy na wysokości 15 cm podłogi ażurowej. Powietrze pod 

podłogę powinno zostać doprowadzone kanałem z zewnątrz piwnicy. Umożliwi to 

usypywanie większych pryzm do 150 cm wysokości oraz skuteczniej osuszy wilgotne 

ziemniaki zasypane do piwnicy. W piwnicy należy umieścić termometr i zależnie od 

temperatury prowadzić wentylację, poprzez otwarcie wywietrzników lub otworów 

zasypowych.  Kontrolowanie ziemniaków przechowywanych w piwnicy polega na pomiarze 

temperatury oraz obserwacji wierzchniej warstwy pryzmy ziemniaków.  

 

Adaptacja budynku na przechowalnię 
 Celem adaptacji jest doprowadzenie budynku do takich cech, jakie posiada przechowalnia, 

czyli wykonanie izolacji termicznej, systemu wentylacji oraz wyposażenia w maszyny do 

załadunku i rozładunku. W gospodarstwach rolnych do adaptacji na przechowalnię nadaje się 
stodoła lub obora. Kontrola warunków przechowywania w przechowalniach gospodarczych i 

budynkach adaptowanych na przechowalnię jest zbliżona do zaleceń w przechowalniach. 

Dodatkowo w małych przechowalniach gospodarczych można stosować przykrycie pryzmy 

ziemniaków słomą lub innym materiałem izolacyjnym, w celu zabezpieczenia wierzchu 

pryzmy przed wychłodzeniem i skropleniem wody, gdyż w mokrych ziemniakach 

intensywniej rozwijają się choroby.  

 

Przechowalnie ziemniaków 
Przechowalnia powinna charakteryzować się niskimi kosztami budowy i eksploatacji 

jednocześnie zapewniając odpowiednie warunki do przechowywania ziemniaków. Zależy to 

min. od właściwej lokalizacji, sposobu składowania i od rozwiązań konstrukcyjnych budynku, 

materiałów zastosowanych do budowy oraz od rozwiązań systemu wentylacyjnego. 

Lokalizacja budynku powinna uwzględniać następujące elementy: 

• dogodny dojazd lub wjazd do przechowalni, 

• budynek nie powinien być usytuowany w zagłębieniu terenu, podłoże powinno być 
suche i przepuszczalne, 

• w przechowalniach zagłębionych poziom wody musi być niżej o 1 m od poziomu 

posadzki, 

• pomieszczenia składowe powinny być lokalizowane od strony północnej a sortownie 

od południowej, 

• czerpnie powietrza najlepiej spełniają funkcję, gdy są usytuowane od strony północnej 

i zachodniej. 

W przechowalniach ziemniaki można składować luzem oraz w paletach skrzyniowych. 

Wysokość składowania luzem waha się od 2 do 5 m. Nad pryzmą ziemniaków na wys. 1-2 m 

musi znajdować się wolna przestrzeń, która umożliwi ruchu powietrza podczas wietrzenia. 

Palety mają pojemność 500 lub 1000 kg ziemniaków. Ustawiane są w pryzmy na wysokość 3 

– 6 palet. Pusta przestrzeń nad paletami powinna wynosić co najmniej 1 m. W celu 

utrzymania wymaganej temperatury i wilgotności powietrza w przechowalniach stosuje się 
systemy wentylacji. Wentylacja może być także wykorzystywana do rozprowadzania 

środków przeciwko kiełkowaniu. Właściwe sterowanie systemem wietrzenia w dużej mierze 

decyduje o dobrym przechowywaniu.  

 

Po zakończeniu sezonu przechowalniczego przechowalnia i piwnica muszą być oczyszczone 

ze wszystkich ziemniaków zdrowych i chorych. Posadzka dokładnie zamieciona i umyta 

strumieniem wody. W przechowalni o składowaniu luzem dodatkowo powinny być umyte 



ściany. Miejsca, gdzie zgniłe ziemniaki zostawiły plamy na ścianach powinny być umyte 

sodą (5%) rozpuszczoną w ciepłej wodzie. W przechowalni o składowaniu w paletach po 

przechowywaniu palety powinny być wystawione na zewnątrz, na działanie mrozu i słońca. 

Palety pozostawione w przechowalni, powinny zostać umyte i pozostawione do dezynfekcji 

całego obiektu. Po kilku dniach od oczyszczenia i umycia przechowalni powinna być 
przeprowadzona dezynfekcja. Ziemniaki odpadowe z kopców i przechowalni powinny być 
wywożone do specjalnie do tego celu wykopanego dołu, następnie przesypane wapnem 

gaszonym lub niegaszonym i przykryte cienką warstwą ziemi. Dezynfekcja w przechowalni 

musi obejmować budynek i maszyny. Środki dezynfekujące mogą być stosowane w formie 

opryskiwania cieczą lub zamgławianiem. Po kilku dniach od zabiegu przechowalnia powinna 

być wywietrzona. Do dezynfekcji należy dobierać środki wg instrukcji zależnie od nasilenia 

poszczególnych mikroorganizmów. Szczególnie w przechowalni, w której jest prowadzony 

obrót różnymi odmianami i partiami ziemniaków, dezynfekcja powinna być wykonywana 

środkiem niszczącym bakteriozę pierścieniową. 

 

 
 

 

 

 


