
Uprawa ziemniaka 

Ziemniak jest gatunkiem rośliny uprawnej, którego areał uprawy i znaczenie w 

naszym kraju systematycznie maleje. W roku 2014 ziemniaki uprawiane były na powierzchni 

267,1 tys. ha, co stanowiło 2,6% powierzchni zasiewów. Zbiory w skali całego kraju 

wyniosły 7,7 mln ton. Powierzchnia uprawy w roku 2015 była zbliżona, zaś zbiory w skali 

całego kraju szacowane były na 6,2 mln ton. Obecnie głównym kierunkiem użytkowania 

ziemniaków jest bezpośrednia konsumpcja. Ziemniaki są także surowcem do przetwórstwa 

spożywczego i skrobiowego. 

Uprawa roli 

Najlepszymi przedplonami dla uprawy ziemniaka są rośliny strączkowe i motylkowate 

z trawami, a w następnie zboża. W praktyce ziemniaki uprawia się po zbożach, które w 

strukturze zasiewów stanowią ponad 70% powierzchni. 

Ziemniaki wymagają gleb o składzie mechanicznym gliny średniej, gliny lekkiej i 

piasku gliniastego mocnego. Gleby lekkie są odpowiednie pod warunkiem, że rozkład 

opadów w okresie wegetacyjnym jest optymalny. 

Gleby te należą zwykle do II, III i IV klasy bonitacyjnej. Powinny odznaczać się dużą 

zasobnością w składniki pokarmowe, wysoką zawartością próchnicy oraz kwasowością pH 

5,5–6,5. Powinny to być gleby przewiewne, nie zachwaszczone oraz nie zawierające kamieni.  

Dobre właściwości fizykochemiczne gleby zapewniają wysokie plonowanie oraz decydują o 

cechach jakościowych bulw. 

Zabiegi uprawowe pod ziemniaki zależą głównie od przedplonu, rodzaju i kultury 

gleby. Po zbiorze przedplonu wykonujemy uprawki pożniwne. Pożniwna uprawa roli to 

podorywka i zabiegi pielęgnacyjne, które mają zniszczyć chwasty i ograniczyć 

zanieczyszczenie gleby ich nasionami. Po zbożach wskazany jest siew roślin 

szybkorosnących w międzyplonach, takich jak: gorczyca biała, facelia błękitna lub rośliny 

motylkowate. Międzyplony powinny być siane jedynie na polach wolnych od chwastów 

rozłogowych (perzu). Międzyplony chronią glebę przed erozją wodną i wietrzną, 

przyczyniając się również do poprawy warunków fitosanitarnych. Zasiane międzyplony mogą 

wytworzyć ok. 20–25 t masy z 1 ha. Dodatkowym efektem uprawy roślin poplonowych jest 

przemieszczanie makro- i mikroelementów z głębszych do wierzchnich warstw gleby.  

Jesienią wysiewa się nawozy fosforowe i potasowe i wykonuje orkę przedzimową na 

głębokość 25–30 cm. Wskazanym zabiegiem uprawowym jest głęboszowanie, które likwiduje 

podeszwę płużną, poprawia stosunki wodne i strukturę gleby, sprzyja głębszemu ukorzenieniu 

się roślin wykorzystujących wymyte w głąb gleby składniki mineralne. Głęboszowanie 

najlepiej wykonywać po żniwach. Zabieg ten powoduje wzrost plonów do 15%. Należy 

unikać uproszczeń eliminujących niektóre zabiegi uprawowe, gdyż prowadzą one do 

zwiększenia zachwaszczenia pola.  

Wykonywane wiosną zabiegi uprawowe powinny zapewnić: zabezpieczenie i 

ograniczenie strat wody pochodzącej z zapasów zimowych, przyspieszenie ogrzania gleby 



umożliwiającego wczesne sadzenie, zniszczenie kiełkujących chwastów, wprowadzenie i 

dokładne wymieszanie z glebą nawozów azotowych oraz przygotowanie jednorodnej 

spulchnionej warstwy roli, warunkującej dobrą jakość sadzenia. Pierwszym wiosennym 

zabiegiem uprawowym na polach zaoranych jesienią powinno być włókowanie lub 

bronowanie. Zabieg ten przerywa parowanie i przyspiesza ogrzewanie gleby. Bezpośrednio 

przed sadzeniem należy glebę spulchnić przy pomocy kultywatora lub agregatu uprawowego.  

Nawożenie 

Nawożenie ziemniaków ma podstawowe znaczenie na wielkość plonu oraz jego 

jakość. Powinno być dostosowane do wymagań pokarmowych roślin i własności 

agrochemicznych gleby. Określając potrzeby pokarmowe ziemniaków należy przyjąć, że z 

plonem 1 tony bulw wraz z odpowiednią masą łęcin pobiera on 5 kg N, 1,5 kg P2O5 oraz 7 kg 

K2O. Znając potrzeby pokarmowe ziemniaków możemy ustalić ich potrzeby nawozowe, które 

będą zależały od zawartości tych składników w glebie oraz zakładanego plonu. Należy wobec 

tego dokonać w stacji chemiczno-rolniczej analizy gleby. 

Jeżeli nieznana jest nam zasobność gleby w fosfor i potas należy stosować ogólne 

zasady prawidłowego nawożenia, przyjmując, że dla ziemniaków jadalnych proporcje N : P : 

K powinny wynosić jak 1 : 1 : 1,5-2,0, a dla ziemniaków skrobiowych 1 : 1 : 1,3 - 1,5. 

Najpierw należy ustalić dawkę azotu, a następnie w stosunku do niej proporcjonalnie obliczyć 

dawki nawozów fosforowych i potasowych.  

Ustalając dawkę azotu trzeba uwzględnić wymagania nawozowe uprawianych odmian 

ziemniaków. Wyodrębnia się odmiany o małych, średnich i dużych wymaganiach w stosunku 

do azotu. Dla ziemniaków o małych wymaganiach zbieranych po zakończeniu okresu 

wegetacji zaleca się około 100 kg/ha N, o średnich wymaganiach około 120 kg N / ha oraz dla 

odmian o dużych wymaganiach około 140 kg N / ha. W przypadku uprawy ziemniaków bez 

obornika zaleca się zwiększyć te dawki o 20 - 40 kg N/ ha. W przypadku dawek azotu 

przekraczających 60 kg/ha N, przed sadzeniem wysiewamy około 2/3 całkowitej dawki, 

natomiast resztę stosujemy po wschodach. Azot jest składnikiem wpływającym dodatnio na 

wielkość bulw oraz ich skład. Jednak przekroczenie dawek zalecanych dla odmian powoduje, 

oprócz niewykorzystania i strat tego składnika, pogorszenie cech jakości bulw:  spadek 

zawartości suchej masy i skrobi,  zwiększenie skłonności bulw do ciemnienia i brunatnienia 

produktów przeznaczonych do spożycia oraz wzrost uszkodzeń mechanicznych i strat 

przechowalniczych.  

W gospodarstwach dysponujących obornikiem powinien być on stosowany do 

nawożenia ziemniaków. Obornik jest źródłem dostarczającym roślinom nie tylko składników 

pokarmowych, ale również poprawia bardzo korzystne właściwości gleby. Najlepszy termin 

stosowania obornika pod ziemniaki to okres jesienny pod orkę przedzimową. Niekiedy ze 

względów organizacyjnych zachodzi konieczność zastosowania jego w okresie wiosennym, 

dlatego też powinien być on dobrze przefermentowany. Za optymalną dawkę obornika na 1 

ha przyjmuje się 25 ton, która wnosi do gleby średnio 125 kg azotu, 75 kg fosforu i 150 kg 

potasu. W pierwszym roku po zastosowaniu wykorzystanie składników pokarmowych z 



obornika przez ziemniaki może wynieść jedynie do 30 % azotu i fosforu, co odpowiada 40 kg 

N i 20 kg P2O5 oraz do 50 % potasu, czyli około 75 kg K2O. 

W gospodarstwach nie dysponujących obornikiem można zastąpić go pociętą słomą z 

dodatkiem azotu około 50 kg N na ha lub biomasą roślin międzyplonowych. 5 ton słomy 

(przeciętna ilość z 1 ha) zawiera około 30 kg N, 12 kg P2O5, 60 kg K2O, 7 kg MgO, 17 kg 

CaO. Korzystne działanie, przyspieszające rozkład nawozów naturalnych i organicznych, 

wykazują różnego rodzaju użyźniacze glebowe, wzbogacające glebę w pożyteczne 

mikroorganizmy. Zwiększają one dostępność składników mineralnych dla roślin, co 

przyczynia się do zwiększenia plonu bulw o 10–15%. Nawożenie naturalne i organiczne 

wpływa dodatnio na cechy jakościowe bulw ziemniaka. 

W nowoczesnej technologii produkcji ziemniaków coraz częściej stosowane jest 

rzędowe nawożenie podczas sadzenia sadzarką. Sadzarka musi być wyposażona w 

odpowiedni zespół wysiewający. Do nawożenia rzędowego stosuje się nawozy 

wieloskładnikowe lub mocznik. Przy takim aplikowaniu nawozów zwyżka plonu może 

wynosić nawet do 20% w porównaniu do nawożenia tradycyjnego. 

Sadzenie ziemniaków 

Termin sadzenia ziemniaków zależy od temperatury gleby na głębokości 10 cm. 

Powinna ona wynosić co najmniej 10
o
C. Jest to zwykle (zależnie od rejonu) druga lub trzecia 

dekada kwietnia, albo początek maja. Opóźnienie sadzenia wyraźnie obniża plony, powoduje 

zdrobnienie bulw i zniżkę zawartości skrobi. Opóźnienie sadzenia o 2 tygodnie w stosunku do 

terminu optymalnego obniża plony o 5-7%, natomiast o 4 tygodnie – 15 - 20%, Opóźnienie 

sadzenia powoduje również obniżenie zawartości skrobi o 0,5- 1,6%, a w latach o 

korzystnych warunkach wegetacji nawet o 3%. Zwiększonym nawożeniem mineralnym, 

nawet przy nawożeniu dolistnym, nie można nadrobić strat spowodowanych opóźnionym 

sadzeniem.  

Ważnym dla producenta jest wybór odmiany ziemniaka. 

Wybór odmiany do uprawy zależy od: 

• preferencji konsumenta w określonym rejonie odbioru ziemniaka jadalnego (barwa 

miąższu, typ kulinarny, kształt i wielkość bulw), 

• przydatności do określonego kierunku przetwórstwa spożywczego (frytki, chipsy, 

susze, produkty mrożone, skrobia), 

• odporności na choroby wirusowe, 

• odporności na choroby grzybowe, 

• zdolności do przechowywania, 

• wymagań nawozowych,  

• planowanego terminu zbioru (bardzo wczesne, wczesne, itd.)  

Aktualna lista odmian ziemniaków znajduje się na stronie internetowej IHAR. 

Sadzeniaki odmian wrażliwych na zgnilizny lub rizoktoniozę wskazane jest zaprawić 

zalecaną zaprawą grzybową przed pobudzeniem lub podczas sadzenia sadzarką. 



Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich plonów ziemniaka o pożądanym 

kierunku użytkowania jest zdrowotność sadzeniaków i optymalna obsada roślin na jednostce 

powierzchni. Zagęszczenie roślin ziemniaków na plantacji ma istotny wpływ na wysokość 

plonu i jego jakość. Na glebach lekkich o małej zasobności w przyswajalne składniki 

mineralne i w rejonach o niedostatecznej ilości opadów zaleca się rzadsze sadzenie, gdyż 

mniejsza konkurencja o wodę i składniki mineralne korzystnie wpływa na wysokość plonu. 

Na glebach zasobnych, średnio zwięzłych i zwięzłych w rejonach o optymalnej ilości opadów 

wskazana jest większa obsada roślin na jednostce powierzchni. Dla uzyskania plonów 

ziemniaków na tym samym poziomie, sadzeniaki małe należy sadzić gęściej, a duże rzadziej. 

W produkcji nasiennej wysokie plony sadzeniaków uzyska się przy dużym zagęszczeniu 

roślin i bardzo równomiernym sadzeniu. W przeciętnych warunkach glebowo-klimatycznych 

jako optymalne uważa się następujące obsady roślin/ha w zależności od kierunku 

użytkowania: 55-85 tys. przy produkcji nasiennej, 45-55 tys. dla odmian wczesnych 

zbieranych na wczesny zbiór, 40-55 tys. dla ziemniaków jadalnych i przemysłowych, 28-37 

tys. dla ziemniaków przeznaczonych na frytki i chipsy. Na glebach lekkich o małej 

zasobności w składniki mineralne i na gorszych stanowiskach oraz przy dużych sadzeniakach 

należy stosować dolne granice obsady roślin, natomiast na glebach średnio zwięzłych, 

próchnicznych i zasobnych w składniki mineralne przy małych sadzeniakach - górne wartości 

optymalnej obsady roślin. 

Aby uzyskać wysokie plony ziemniaków jadalnych na glebie średnio zwięzłej 

zasobnej w składniki mineralne i średniej wielkości sadzeniaka, należy w rozstawie 

międzyrzędzi 67,5 cm ustawić sadzarkę na gęstość 30 cm, w rozstawie 75 cm na gęstość 25-

28 cm, natomiast w rozstawie 90 cm na gęstość sadzenia 22 cm w rzędzie. Większość 

rolników w Polsce, posiadając stare typy ciągników o rozstawie kół 1250 mm i 1350 mm, 

uprawia jeszcze ziemniaki w rozstawie międzyrzędzi 67,5 cm, a nawet 62,5 cm. Rozstawa 

rzędów zależy od konstrukcji sadzarki. W celu uzyskania wysokich plonów o dobrej jakości 

w każdym kierunku użytkowania ziemniaków wskazane jest zwiększenie szerokości 

międzyrzędzi do 75 cm. Przy tej rozstawie, zachowując optymalną obsadę roślin, uzyskuje się 

wyższe plony w porównaniu z rozstawami węższymi. Przy szerszych redlinach wyższa jest 

efektywność nawożenia mineralnego, w plonie występuje mniej bulw zazielenionych i 

porażonych zarazą ziemniaka. Bardziej skuteczna jest ochrona roślin. Szerokie redliny 

wykazują mniejszą podatność na rozmywanie w przypadku ulewnych opadów 

atmosferycznych, a rośliny mają lepsze warunki zawiązywania bulw. Możliwe jest 

zastosowanie do wszelkich prac mechanicznych ciągników cięższych o szerszym ogumieniu. 

Uzyskuje się zwiększenie wydajności pracy sadzarek, obsypników i kombajnów. Prowadzi to 

do obniżenia kosztów uprawy. W produkcji nasiennej szersze redliny umożliwiają uzyskanie 

wysokiego plonu sadzeniaków o dobrej zdrowotności. 

Głębokość sadzenia sadzeniaków być równa średnicy sadzeniaka powiększonej o 

około 2 cm mierząc od wyrównanej powierzchni gleby. Za płytkie sadzenie powoduje płytkie 

zaleganie bulw i możliwość zazielenienia. Przy głębokim sadzeniu występuje opóźnienie 

wschodów. Zbyt głębokie rozmieszczenie bulw w redlinie utrudnia zbiór i zwiększa jego 

energochłonność. Wysokość obsypywania podczas sadzenia powinna wynosić 4-6 cm nad 

sadzeniakiem; pozwala to ochronić je przed nocnymi przymrozkami i przyspiesza wschody 

roślin.  


