
 

 

 

Ziemniak uprawiany jest z przeznaczeniem do konsumpcji, na paszę oraz 

dla potrzeb przemysłu spożywczego. Odmiany różnią się długością okresu 

wegetacji, od bardzo wczesnych do późnych. Korzenie rosną początkowo prawie 

poziomo, po czym zmieniają kierunek na pionowy, więc system korzeniowy nie 

jest płytki. Plonem są bulwy, które są zgrubiałymi częściami podziemnych łodyg 

- stolonów (nie korzeni). Okres grubienia stolonów (tworzenia się bulw) 

rozpoczyna się tuż przed tworzeniem pąków kwiatowych i trwa w fazie 

kwitnienia. 

Kiełkowanie bulw rozpoczyna się dopiero w temperaturze gleby 8-10ºC; części 

nadziemne wytrzymują przymrozki do -1,5ºC. Ziemniak lubi ciepłą pogodę z 

niezbyt wysokimi, ale równomiernymi opadami. Okres krytyczny na brak wody 

to faza zawiązywania bulw i ich wzrostu. 

Spośród wielu roślin okopowych ziemniaki mają istotne znaczenie dla Polski. 

Podstawową cecha tej uprawy jest jej korzystne znaczenie w zmianowaniu, 

szczególnie w integrowanych systemach produkcji. Wchodzą one w 

zmianowaniu po najgorszych przedplonach, a pozostawiają dobre warunki do 

uprawy innych gatunków roślin rolniczych. W ostatnich latach postępująca 

intensyfikacja w produkcji roślinnej przejawia się wprowadzaniem uproszczeń w 

zmianowaniu, w uprawie gleby oraz stosowaniem w większym zakresie środków 

ochrony roślin, przez co zmniejsza się przyrodnicze znaczenie uprawy ziemniaka. 

Aktualnie jego udział w strukturze zasiewów sięga ok. 10%, co w połączeniu z 

równoczesnym ograniczaniem uprawy roślin strączkowych i motylkowatych 

drobnonasiennych jest zjawiskiem niekorzystnym dla całego rolnictwa. 
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Jednak skala produkcji ziemniaków wynika z aktualnych potrzeb rynkowych. 

Chociaż znaczenie paszowe ziemniaków jest nadal duże, to z każdym rokiem 

zmniejsza się, co wpływa na zmniejszenie powierzchnia uprawy. 

Ziemniaki są gatunkiem tolerancyjnym co do wymagań glebowych i uprawiane 

są na wszystkich typach gleb. 

 

...….……………..…………….…GLEBA……….…..……..………………….. 

 

Ziemniak najlepiej plonuje na glebach lżejszych i przewiewnych. Prawidłowy 

rozwój stolonów i zawiązywanie bulw zależy w dużym stopniu od dostępu 

powietrza, dlatego gleby muszą być bardzo strukturalne. Roślina ta źle plonuje na 

suchych, bardzo lekkich oraz zlewnych glebach gliniastych. Najlepszymi są gleby 

kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego (klasa III i IV), dobrymi - żytnie 

słabe (klasa IV i V) oraz kompleksu pszennego dobrego (średnio ciężkie klasy 

III). Słabo plonuje na glebach kompleksu żytniego najsłabszego (klasa V i VI), 

zbożowo-pastewnego słabego i owsiano-ziemniaczanego górskiego. Wymaga 

gleb o wysokiej kulturze, reaguje spadkiem plonu na duże uproszczenia 

agrotechniczne i zbyt oszczędne technologie. Gleba powinna mieć uregulowany 

odczyn (pH w 1M KCl powyżej 5,1), zawierać jak najwięcej próchnicy i co 

najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. 

Zasobność gleby powinna być taka sama jak dla buraka cukrowego. Nie powinno 

uprawiać się ziemniaka na glebach zaperzonych. 

Wiosną powinno się jak najbardziej uprościć uprawki, by ograniczyć straty 

wody, ale zniszczyć kiełkujące chwasty. Zaleca się wyrównać pole włóką lub 

broną, zastosować nawozy i przykryć je. Uprawa wiosenna powinna być jak 

najpłytsza, najlepiej do głębokości sadzenia, czyli około 5 cm poniżej 

powierzchni gleby. Sadzenie możliwie jak najwcześniej, (temperatura gleby 

powyżej 8ºC) w południowo-zachodnim rejonie do 20 kwietnia, w środkowej 

Polsce 10-30 kwietnia, a w rejonie północno-wschodnim 20-30 kwietnia. 

 

 

 



………………………..……...NAWOŻENIE………………………………... 

 

Zgodne z kodeksem dobrych praktyk rolniczych dla zapewnienia optymalnych 

warunków rozwoju roślin uprawnych konieczne jest w pierwszym rzędzie 

uregulowanie odczynu gleby przez odpowiednie jej zwapnowanie. Następnie 

dawki nawozów powinno się naliczyć na podstawie przewidywanych potrzeb 

pokarmowych rośliny, uwzględniając przy tym zasobność przyswajalnych form 

składników pokarmowych w glebie. Wycenę potrzeb wapnowania oraz ocenę 

zasobności gleby w składniki pokarmowe dokonuje się w oparciu o badania 

chemiczne próbek pobranych z warstwy ornej gleby (0-20cm). Okręgowe stacje 

chemiczno-rolnicze wykorzystują do tego celu ujednolicone (objęte Polską 

Normą) metody analizy chemicznej oraz skalibrowane w badaniach IUNG  klasy 

potrzeb wapnowania i zasobności gleby (tab. 1-2).  

Tabela 1 

Wycena potrzeb wapnowania gleb na podstawie pH w KCl 

Klasa potrzeb wapnowania 
Kategoria agronomiczna gleby 

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie 

Konieczne 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5 

Potrzebne 4,1-5,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 

Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 

Ograniczone 5,01-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 

Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1 

 

Takie podejście do nawożenia jest najczęściej określane jako system 

zrównoważonego nawożenia mineralnego. Dobry jakościowo plon bulw wymaga 

zapewnienia roślinom ziemniaka optymalnego poziomu odżywiania azotem ale 

równocześnie stworzenie  korzystnych warunków dla pobierania pozostałych 

składników pokarmowych przez cały okres ich wzrostu. Szczególnie  duże 

znaczenie ma tu dobre zaopatrzenie w potas. Dlatego obok korzystania z oznaczeń 

chemicznych gleby równie ważne jest prawidłowe oszacowanie wielkości plonu 

ziemniaków, realnie możliwego do uzyskania w warunkach dysponowanego 

przez rolnika stanowiska. Przyjęcie zbyt niskiego plonu ziemniaków spowoduje 

najpewniej niepotrzebne ograniczenie nawożenia, a w konsekwencji niedobory 

składników w okresie formowania się bulw.  

Natomiast uwzględnienie zbyt wysokiego plonu może skutkować nadmiernym 

nawożeniem i pogorszeniem jakości bulw, przy czym w tym przypadku 



szczególne niekorzystny jest nadmiar azotu, a w mniejszym stopniu potasu. Zbyt 

obfite zaopatrzenie w inne składniki pokarmowe wpływa w mniejszym stopniu 

na jakość bulw ziemniaka. Dokładne oszacowanie wielkości przyszłego plonu jest 

bardzo trudne, ponieważ wiąże się z koniecznością uwzględnienia wielu 

zmiennych czynników, przede wszystkim, zmieniających się warunków pogody. 

Dlatego prognozę dotyczącą wielkości przyszłego plonu powinniśmy wykonać 

przynajmniej dwukrotnie, ograniczymy w ten sposób ryzyko nieprawidłowego 

wyznaczenia przyszłego plonu. 

Po raz pierwszy szacowania wielkości plonu ziemniaków powinniśmy dokonać 

przed ich posadzeniem, bezpośrednio przed wysiewem podstawowego nawożenia 

P, K i Mg. Dawki tych składników ustalamy biorąc pod uwagę poziom 

założonego plonu i klasę zasobności gleby. W tych warunkach  plon 

przewidujemy głównie w oparciu o rezultaty uzyskiwane w poprzednich latach. 

Można przy tym uwzględnić pewien przyrost, jednak w granicach plonów 

uzyskiwanych przez wiodących rolników w Polsce. Nie należy jednak nadmiernie 

zwiększać dawek potasu, ponieważ może to doprowadzić do luksusowego 

pobierania tego składnika przez  ziemniaki. Zagrożenie obniżenia parametrów 

jakościowych bulw spowodowane luksusowym nagromadzeniem potasu 

wyraźnie zwiększa się po przekroczeniu poziomu  - 180 kg K2O/ha. Następuje to 

zwłaszcza wtedy, gdy mimo wysokiego poziomu nawożenia potasem nie mamy 

pewności uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu plonu ziemniaków.  

Tabela 12 

Wycena zawartości przyswajalnych form P, K i Mg dla kategorii 

agronomicznych gleby 

Klasa  

zasobności 

Fosfor 

mg 

P2O5/100 g 

gleby 

Potas 

mg K2O/100 g gleby 

Magnez 

mg MgO/100 g gleby 

wszystkie  

kategorie 
lekkie średnie ciężkie lekkie Średnie ciężkie 

Bardzo niska < 5,0 < 5,0 < 7,5 < 10,0 < 2,0 < 3,0 < 4,0 

Niska 5,1-10,0 5,1-10,0 7,6-12,5 10,1-15,0 2,1-3,0 3,1-5,0 4,1-3,0 

Średnia 10,1-15,0 10,1-15,0 12,6-20,0 15,1-25,0 3,1-5,0 5,1-7,0 6,1-5,0 

Wysoka 15,1-20,0 15,1-20,0 20,1-25,0 25,1-30,0 7,1-7,0 7,1-9,0 10,1-14,0 

Bardzo wysoka > 20 > 20,1 < 25,1 > 30,1 > 7,1 > 9,1 > 14,1 

 

 

Materiał przygotowany na podstawie dostępnej literatury branżowej 

W celu poszerzenia wiedzy z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych zachęcamy 

do zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą IUNG –PIB w Puławach w Dziale 

Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu    

 


