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Wpływ technologii uprawy ziemniaków na struktur� plonu 
 

Streszczenie 
 
W przeprowadzonym do�wiadczeniu polowym porównywano wpływ czterech 
sposobów uprawy roli oraz dwóch g�sto�ci sadzenia ziemniaków na wielko�� i 
struktur� plonu ziemniaków odmiany Bila.  
Plon handlowy bulw był istotnie ró�nicowany przez badane sposoby uprawy roli, 
najwy�sze plony stwierdzono po zastosowaniu gł�boszowania (C) (wi�ksze o 
3,8% w stosunku do kontroli – uprawa tradycyjna), najmniejsze po zastosowaniu 
jesiennego formowania redlin (D) (zmniejszenie o 6,4%). Istotno�� ró�nic 
udowodniono wył�cznie pomi�dzy skrajnymi obiektami (C i D). G�sto�� sadzenia 
nie ró�nicowała istotnie wielko�ci plonu handlowego bulw.  
 Udział frakcji bulw o wielko�ci >60mm był najmniejszy na obiektach 
gł�boszowanych (C) (o 27% w porównaniu do kontroli), natomiast ziemniaki 
uprawiane w rozstawie 32cm, generowały wi�kszy udział bulw du�ych w plonie 
(wzrost o 36% w porównaniu do rozstawy 22cm). W wyniku interakcji 
zachodz�cej pomi�dzy badanymi czynnikami, na obiektach gł�boszowanych (C) 
stwierdzono równie� obni�enie udziału bulw du�ych zarówno przy rozstawie 22 
jak i 32cm.  
 
Słowa kluczowe: system uprawy roli, ziemniaki, plon, struktura plonu. 
 

Wst�p 
 
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nast�piła bardzo wyra�na zmiana w 
wykorzystaniu plonu ziemniaków. Obecnie uzyskiwanemu plonowi stawia si� 
wysokie wymagania dotycz�ce zarówno jego wielko�ci, jako�ci jak i struktury. 
Na znaczeniu zyskuj� technologie produkcji bulw do poszczególnych 
kierunków ich u�ytkowania np. z przeznaczeniem na galanteri� ziemniaczan� 
(�rednica bulw przeznaczanych na frytki powinna przekracza� 5cm, na chipsy 
4 itd. [Gruczek 2000]). Jednocze�nie w całokształcie agrotechniki  ziemniaka 
uprawa mechaniczna roli wykonywana jest w bardzo tradycyjny sposób 
[Marks, Krzysztofik 2003] mino, �e ro�liny wysadzane na optymalnych dla 
nich typach gleb w niewielkim stopniu reaguj� na upraw� mechaniczn� roli. 
Spotykane uproszczenia przewa�nie dotycz� zast�pienia uprawy po�niwnej 
przez kultywatorowanie lub zastosowanie agregatów uprawowych, jesieni� 
jednak tradycyjnie wykonywana jest orka. W literaturze przedmiotu spotyka 
si� pojedyncze doniesienia dotycz�ce uprawy ziemniaków z całkowit� 
eliminacj� orki i zast�pieniem pługa przez np. kultywator lub rototiller [Dzienia, 
Szarek 1996]. Zmniejszenie plonu w nast�pstwie tych zabiegów si�gn�ło 
zaledwie 2%. Zastosowanie natomiast gł�bokiego spulchniania gleby przez 
gł�boszowanie, powoduje wyra�ny wzrost plonu [Dzienia, Szarek 1996] 
szczególnie w latach suchych [Jabło�ski 2000]. Wielko�� bulw jest cech� 
odmianow�, ulegaj�c� jednak pewnym modyfikacjom w nast�pstwie 
zabiegów agrotechnicznych. Zastosowanie zwi�kszonego zag�szczenia 
ro�lin w rz�dzie powoduje zwi�kszenie plonu ogólnego bulw przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ich �redniej wielko�ci [Gruczek, Zarzy�ska2000].  
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Materiał i metody 
 
Dwuczynnikowe do�wiadczenie polowe przeprowadzono w sezonach 
wegetacyjnych 2000 i 2001 na glebie kompleksu �ytniego bardzo dobrego, 
klasy IVa, o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego. 
Do�wiadczenie zostało zlokalizowane w Boninie koło Koszalina. Badaniom 
poddano dwa czynniki: 
I-go rz�du technologie uprawy gleby:  
A - kontrola –podorywka zabronowana, orka przedzimowa, wiosn� 
dwukrotnie agregat kultywator + wał strunowy, 
B- gryzowanie – jesieni� glebogryzarka, wiosn� agregat kultywator + wał 
strunowy,  
C- gł�boszowanie – jesieni� gł�boszowanie i oprysk Roundupem, wiosn� 
glebogryzarka, 
D – jesienne formowanie redlin- po �niwach oprysk Roundupem, jesieni� 
uprawa agregatem podorywkowym i formowanie redlin, wiosn� bez uprawy.  
 
II-go rz�du g�sto�� sadzenia ro�lin: 
1 – co 22cm w rz�dzie, 
2 – co 32cm w rz�dzie. 
 
Ziemniaki wczesne odmiany Bila wysadzano sadzark� w rozstawie rz�dów 
wynosz�cej 75cm na poletkach o powierzchni 60m2 ka�de. Plon ogólny bulw 
okre�lono poprzez wa�enie całej masy bulw uzyskanych z 50 krzaków z 
ka�dego poletka, natomiast do oznaczenia plonu handlowego oddzielono 
bulwy o wielko�ci przekraczaj�cej 35mm. Uzyskane wyniki przeliczono na 
plon z hektara w oparciu o obsad� ro�lin wyst�puj�c� na danym poletku. 
Wielko�� frakcji okre�lono metod� sitow�. Nawo�enie, piel�gnacja oraz 
ochrona plantacji nie były ró�nicowane na poszczególnych obiektach i zostały 
przeprowadzone zgodnie z zasadami poprawnej agrotechniki.  
 
Wyniki 
 
Przeprowadzone badania potwierdzaj� istotny wpływ testowanych sposobów 
uprawy roli na wielko�� plonu ogólnego i handlowego bulw (Tab. 1). Plon 
ogólny bulw uzyskany na poletkach, na których zastosowano jesienne 
formowanie redlin (D) był ni�szy od uzyskanego na kontroli (A) o 8%.  
Tabela 1. Wpływ technologii uprawy ziemniaków na plon bulw 
Table 1. Influence of potato growing technology on the crop structure 
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Technologia uprawy 

 
Plon ogólny 

t/ha 

 
Plon handlowy 

t/ha Uprawa roli Rozstawa ro�lin cm 
 
A – kontrola 

22 44,3 40,4 
32 41,2 37,6 

 
B – gryzowanie 

22 43,4 38,2 
32 41,9 38,6 

 
C – 
gł�boszowanie 

22 42,0 38,2 
32 47,0 42,7 

D – 
formowanie 
redlin 

22 40,7 37,5 
32 37,9 33,5 

NIR α0,05 2,9* 3,2* 
Uprawa roli – niezale�nie od rozstawy 

A – kontrola 42,8 39,0 
B – gryzowanie 42,7 38,4 
C – gł�boszowanie 44,5 40,5 
D –formowanie redlin 39,3 35,5 

NIR α0,05 2,4* 3,8* 
Rozstawa ro�lin – niezale�nie od uprawy roli 

Rozstawa 22 cm 42,6 38,6 
Rozstawa 32 cm 42,0 38,1 

NIR α0,05 1,2 1,3 
 
Natomiast zastosowanie pozostałych sposobów nie ró�nicowało w istotny 
sposób wielko�ci uzyskanego plonu, chocia� po zastosowaniu gł�boszowania 
(C) stwierdzono zwi�kszenie plonu o 4%. Wielko�� plonu handlowego (Tab. 
1) ulegała podobnym tendencjom. Zastosowanie jesiennego formowania 
redlin (D) spowodowało zmniejszenie plonu o 9% w porównaniu do warto�ci 
uzyskanych na poletkach uprawianych tradycyjnie (A). Plony uzyskane na 
obiektach gł�boszowanych (C) były o 3,8% wi�ksze od uzyskanych na 
kontroli (A). Istotno�� ró�nic w poziomie plonowania została potwierdzona 
statystycznie wył�cznie pomi�dzy skrajnymi poziomami plonowania tzn. 
uzyskanymi na obiektach gł�boszowanych (C) i poddanych jesiennemu 
formowaniu redlin (D). Zastosowanie glebogryzarki (B) powodowało 
minimalne zró�nicowanie wielko�ci plonu w porównaniu do osi�gni�tego na 
kontroli (A), a ró�nice zawierały si� w granicach od –0,2% dla plonu ogólnego 
do +1,6% dla plonu handlowego. Zró�nicowanie odległo�ci pomi�dzy 
ro�linami w rz�dzie nie miało istotnego wpływu na wielko�� plonu bulw. 
Wyst�puj�ce ró�nice zawierały si� w granicach 1,5%.  
Interakcja zachodz�ca pomi�dzy badanymi czynnikami w istotny sposób 
ró�nicowała wielko�� plonu ogólnego i handlowego ziemniaków (Tab. 1). 
Najwi�kszy plon ogólny stwierdzono na obiektach, na których zastosowano 
gł�boszowanie, a ziemniaki posadzono w odległo�ci w rz�dzie co 32cm (C2). 
Wzrost ten wyniósł 6%. Najmniejszy plon ogólny (o 14,4% w stosunku do 
kontroli A1) uzyskano równie� przy odległo�ci ro�lin w rz�dzie 32cm ale po 
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zastosowaniu jesiennego formowania redlin (D2). Podobne zale�no�ci 
wyst�piły przy analizie wielko�ci plonu handlowego. Najwi�kszy plon 
stwierdzono na obiektach, na których zastosowano gł�boszowanie, a 
ziemniaki posadzono w odległo�ci w rz�dzie co 32cm (C2). Osi�gni�ty plon 
był wy�szy od uzyskanego na kontroli o 5,7% - ró�nica ta nie została jednak 
potwierdzona statystycznie. Istotne zmniejszenie plonu (o 17,1%) wyst�piło 
na obiektach, na których zastosowano jesienne formowanie redlin a ziemniaki 
posadzono w odległo�ci w rz�dzie wynosz�cej 32 cm (D2).  
Zast�pienie orki gł�boszowaniem (obiekt C) spowodowało wyra�ne ró�nice w 
udziale bulw w poszczególnych frakcjach (Tab. 2). Nast�piło zwi�kszenie 
działu bulw we frakcjach 30-40mm (o 6%), 40-50mm (o 11%) i 50-60mm (o 
22%) w porównaniu do warto�ci uzyskanych na obiekcie kontrolnym. Udział 
bulw najwi�kszych (frakcja ponad 60mm) był wyra�nie mniejszy ni� na 
obiektach kontrolnych a zmniejszenie to si�gało 27%. Ziemniaki uprawiane na 
obiektach, na których zastosowano jesienne formowanie redlin (D) 
charakteryzowały si� zmniejszonym udziałem bulw o frakcjach 30-40mm oraz 
ponad 60mm (o 12% w odniesieniu do kontroli). Udział bulw we frakcji 50-
60mm był natomiast wi�kszy o 18%. Zró�nicowanie udziału bulw ziemniaków 
w poszczególnych frakcjach po zastosowaniu glebogryzarki (B) (poza frakcj� 
30-40mm – gdzie zanotowano wyra�ny – 12.% wzrost udziału bulw) wahał si� 
w granicach 4-5%. 
Zró�nicowanie odległo�ci pomi�dzy ro�linami w rz�dzie wyra�nie wpłyn�ło na 
wielko�� bulw (Tab.2). Ziemniaki uprawiane w rozstawie co 32cm 
charakteryzowały si� zmniejszonym udziałem bulw we frakcjach 30-40mm(o 
18%), 40-50mm (o 8%), oraz 50-60mm (o 16%). Jednocze�nie udział bulw 
du�ych (ponad 60mm) wzrósł o 36% w porównaniu do struktury plonu 
uzyskanego na obiektach o rozstawie ro�lin w rz�dzie wynosz�cej 22cm.  
Interakcja zachodz�ca pomi�dzy badanymi czynnikami spowodowała 
zmniejszenie udziału w plonie bulw frakcji 30-40mm. Wyj�tek stanowi� wyniki 
uzyskane, na poletkach gryzowanych, na których ziemniaki sadzono w 
rozstawie 22cm (B1). Wyra�ne zwi�kszenie (o 18%) udziału bulw o wielko�ci 
40-50mm nast�piło na kombinacji, na której zastosowano gł�bosz a ziemniaki 
sadzono w rozstawie 22cm (C2). Bulwy o wielko�ci 50-60mm wyst�powały w 
najwi�kszej ilo�ci, na kombinacjach, na których zastosowano gł�boszowanie 
lub jesienne formowanie redlin a ziemniaki sadzono w odległo�ci w rz�dzie 
wynosz�cej 22cm (C1, D1). Zwi�kszenie to, w porównaniu do kontroli, 
wynosiło po 32%. Jednocze�nie na tych obiektach (C1, D1) wyra�nemu 
zmniejszeniu uległ udział bulw o wielko�ci przekraczaj�cej 60mm i wyniósł on 
odpowiednio 43% na obiektach gł�boszowanych (C1) i 28% na obiektach, na 
których zastosowano jesienne formowanie redlin. Najwyra�niejszy wzrost 
udziału bulw du�ych (o 14% w odniesieniu do kontroli) wyst�pił po 
zastosowaniu kombinacji gryzowania i rozstawy ro�lin w rz�dzie wynosz�cej 
32cm (B2).  
 
 
 
Tabela 2. Wpływ technologii uprawy ziemniaków na frakcje plonu 
Table 2. Influence of potato growing technology on the crop fraction 
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Technologia uprawy 

 
Udział frakcji wagowej [%] 

 
Uprawa roli 

Rozstawa 
ro�lin cm 

 
<30mm 

30-40 
mm 

40-50 
mm 

50-60 
mm 

 
>60mm 

A–  
kontrola 

22 1 9 28 28 35 
32 1 8 26 27 39 

B–  
gryzowanie 

22 2 12 29 27 30 
32 1 7 27 25 40 

C– 
gł�boszowanie 

22 1 9 33 37 20 
32 1 9 27 29 34 

D –formowanie 
redlin 

22 1 8 27 37 27 
32 1 7 28 27 39 

Uprawa roli – niezale�nie od rozstawy 
A – kontrola 1,0 8,5 27,0 27,5 37,0 
B – gryzowanie 1,5 9,5 28,0 26,0 35,0 
C – gł�boszowanie 1,0 9,0 30,0 33,0 27,0 
D – formowanie redlin 1,0 7,5 27,5 32,0 33,0 

Rozstawa ro�lin – niezale�nie od uprawy roli 
Rozstawa 22 cm 1,25 9,5 29,25 32,25 28,0 
Rozstawa 32 cm 1,0 7,75 27,0 27 38,0 
 
Wnioski 
 
Testowane technologie uprawy ziemniaków istotnie ró�nicowały plon oraz 
jego struktur�. 
 
Najwi�ksze plony ogólny i handlowy (wi�ksze po ca 6% od uzyskanych na 
kontroli) stwierdzono na obiektach, na których zastosowano gł�boszowanie a 
ziemniaki posadzono w rozstawie 32cm. 
 
Zastosowanie gł�boszowania lub gryzowania oraz rozstawy sadzenia 22cm 
powodowało zwi�kszenie udziału w plonie bulw o �rednicy  50-60mm przy 
jednoczesnym zmniejszeniu plonu bulw o �rednicy przekraczaj�cej 60mm. 
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Influence of potato growing technology on the crop structure 
 

Summary 
 
While field-testing four methods of soil cultivation and two densities of potato 
planting were compared to determine the yield and the potato crop structure 
for Bill variety.  
A commercial crop was markedly diversified by soil cultivation methods being 
tested, the highest crops was obtained after applying the deep cultivation (C) 
(3.8% higher in relation to the control – traditional cultivation), the lowest after 
applying the autumn ridges (D) (6.4% lower). The significance of differences 
was proved exclusively between extreme objects (C & D). The planting density 
did not have a significant influence on the quantities of a commercial crop of 
bulbs.  
The number of bulbs of a size exceeding 60 mm was the lowest among deep 
cultivated objects (C) (27% in relation to the control) whereas, the potatoes 
planted in spacing of 32cm generated a higher crop of large bulbs in the crop 
(a 36% increase in relation to the spacing of  22cm). It also follows from the 
interactions prevailing between factors being tested on the objects deeply 
cultivated (C) that the number of large bulbs was also reduced, at the spacing 
of 22 and 32 cm as well. 
 
Keywords: system of soil cultivation, potatoes, crop, crop structure 


