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NOWOCZESNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI
SADZENIAKÓW
Produkcja nasienna ziemniaków jest nadal jedną z najbardziej opłacalnych upraw, co
oznacza, że koszty ponoszone na wyprodukowanie zdrowych sadzeniaków są rekompensowane ceną, jaką można uzyskać za kwalifikowany materiał. Nie jest to łatwy kierunek produkcji, ponieważ wymaga od producenta, poza dobrą znajomością technologii uprawy, również
znajomości odmian oraz aktualnych przepisów i unormowań, które w ostatnich latach były
często zmieniane. Należy w tym miejscu dodać, że jest to jedyny kierunek produkcji ziemniaków drobiazgowo kontrolowany przez urząd państwowy – PIORiN (Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Kontrolowanie ma za zadanie dopilnowanie, aby wytworzone sadzeniaki były wysokiej jakości i odpowiadały przyjętym normom. Dlatego tak ważne jest,
aby cała masa czyhających po drodze trudności i problemów nie zniweczyła naszej pracy
i poniesionych wysokich kosztów produkcji.
Najważniejszym problemem w nasiennictwie ziemniaka jest przestrzeganie norm dotyczących obecności organizmów szkodliwych (degradujących lub dyskwalifikujących całą
partię materiału). Dotyczy to głównie chorób wirusowych i kwarantannowych. Do pierwszych zaliczamy wirusa Y (PVY), wirusa M (PVM) i liściozwoju (PLRV). Wśród organizmów
kwarantannowych najważniejsza i najczęściej wykrywana jest bakterioza pierścieniowa
(cms), dalej mątwik ziemniaczany oraz bardzo sporadycznie rak ziemniaka. Żadnych z tych
zagrożeń nie można zwalczyć bezpośrednio. Jedynie odpowiednie zabiegi prewencyjne
pozwalają odpowiednio zabezpieczyć plantację. Ponieważ wirusy przenoszone są przez
mszyce, bardzo ważnym elementem produkcji nasiennej jest odpowiednie umiejscowienie
takich plantacji. Zdecydowanie najkorzystniejsze są regiony Polski północnej i północno-wschodniej ze względu na chłodniejszy klimat, który wpływa na mniej liczne występowanie
mszyc (rys. 1).
Produkcja w tych rejonach wiąże się z bardzo małym ryzykiem porażenia wirusami odmian
odporniejszych, a zatem niższymi kosztami produkcji. O ile odmiany odporne niższych stopni kwalifikacji można jeszcze rozmnażać w Polsce centralnej (przy zachowaniu pełnej ochrony
przed mszycami i prawidłowo prowadzonymi pozostałymi zabiegami), o tyle podatne na wirusy
(odporność poniżej 5 na PVY) jedynie na północy. Najmniej sprzyjające warunki występują w południowo-zachodniej części kraju (strefa 4). W strefie 3 (centralna i południowa cześć kraju) i 4
nasiennictwo wysokich stopni kwalifikacji odmian podatnych na wirusy jest praktycznie niemożliwe, chociaż zdażają się lata niespecyficzne.
Bardzo ważnym, często niedocenianym elementem jest odpowiedni wybór stanowiska
(pola), które musi być wolne od organizmów kwarantannowych (badania gleby pobranej
z pola na obecność cyst mątwika ziemniaczanego i zarodni raka ziemniaka wykonują odpłatnie laboratoria PIORiN). Ponadto plantacji nasiennej nie można zakładać na stanowiskach,
na których w ostatnich 3 latach uprawiano np. pomidory, tytoń lub ziemniaki. Nie zaleca się
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Rys. 1. Podział Polski na strefy upraw nasiennych ziemniaka

zakładania plantacji również po nieużytkach bądź wieloletnich pastwiskach – zwiększone zagrożenie szkodnikami glebowymi, np. drutowcami. Bardzo ważnym elementem jest sąsiednia
uprawa, ponieważ pomiędzy plantacją nasienną a inną plantacją ziemniaków musi być zachowana tzw. izolacja przestrzenna, która dla klasy BI i BII wynosi minimum 100 m, a dla klasy CA
i CB – 50 m. Nie spełnienie tych wymagań skutkuje dyskwalifikacją plantacji.
Ziemniaki nasienne nie powinny być intensywnie nawożone azotem. Azot jest bardzo plonotwórczy i powoduje głównie przyrost masy bulw i części nadziemnej. W produkcji nasiennej
najkorzystniejszą frakcją w plonie są bulwy o średnicy 35-55 mm. Optymalna dawka azotu to
90 kg N/ha. Istotnym elementem upraw nasiennych jest selekcja negatywna (usuwanie z pola
roślin chorych – porażonych wirusami lub czarną nóżką, słabo rozwiniętych oraz roślin innych
odmian), którą należy wykonywać jak najczęściej od momentu wschodów roślin, dlatego aby
nie zamazywać objawów na roślinach nie powinno się stosować nawożenia dolistnego azotem. Zamazywać objawy chorób bądź utrudniać wykonanie selekcji mogą również herbicydy,
które nieodpowiednio zastosowane wykazują na niektórych odmianach objawy fi- Tabela 1. Tempo degeneracji sadzeniaków
totoksyczności (Sencor 70 WG oraz inne w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego na
środki zawierające metrybuzynę, Pantera przykładzie dużych plantacji towarowych
40 EC, Command 480 EC, Racer 250 EC, w centralnej Polsce (rok 2010 – korzystny
dla nasiennictwa)
Titus 25 WG).
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cją wirusową. Największe zagrożenie w produkcji nasiennej stanowi wirus Y, który jest najtrudniejszy do ograniczenia ze względu na sposób jego przenoszenia przez mszyce (na
kłujce). Wirus liściozwoju w ostatnich latach praktycznie stracił na znaczeniu, a jego występowanie jest bardzo sporadyczne, co związane jest z łatwością jego ograniczania poprzez systematyczne zwalczanie mszyc. Należy dodać, że nie ma skutecznych środków do
bezpośredniego zwalczania wirusów. Najskuteczniejszym zabiegiem jest usuwaniu z pola
wraz bulwami źródeł infekcji, czyli roślin porażonych wirusami – selekcja negatywna. Nie
należy przy tym być nazbyt wstrzemięźliwym, ponieważ pozostawienie podejrzanej rośliny
na polu w nadziei uzyskania wyższych plonów może przynieść zgubny w efekcie wzrost
porażenia wirusami sąsiednich roślin, a w konsekwencji degradację lub nawet dyskwalifikację plantacji.
Zwalczanie mszyc na plantacji ma za zadanie ograniczyć liczbę potencjalnych wektorów (przenosicieli wirusów). Przy czym jeżeli na plantacji lub w jej sąsiedztwie będą rosły rośliny chore (porażone wirusami) efekt ochrony chemicznej może być nieskuteczny
(rys. 2). Liczba zabiegów zwalczających mszyce jest uzależniona od wczesności odmiany i nasilenia występowania mszyc. Z reguły stosuje się od 2 do 5 zabiegów. Zaprawiając
ziemniaki środkiem Prestige 290 FS można opóźnić wykonanie pierwszego zabiegu, ze
względu na insektycydowe działanie tego środka przez pierwsze 6-8 tygodni od sadzenia.
Dodatkowo środek ten zabezpiecza plantację przed stonką ziemniaczaną i szkodnikami
glebowymi.
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Rys. 2. Wpływ różnych insektycydów oraz oleju mineralnego na ograniczenie liczebności mszyc
na plantacji ziemniaka oraz końcowe porażenie sadzeniaków PVY (rok 2008 – silna presja wirusów, warunki prowokacyjne – dużo źródeł infekcji)
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Zwalczanie mszyc jest 60,0
50,0
najskuteczniejszym działaniem w ograniczaniu sze- 50,0
rzenia się wirusa liściozwo- 40,0
ju. Zdecydowanie mniejszą
26,0
skuteczność uzyskuje się 30,0
w przypadku wirusów tzw.
nietrwałych – PVY, PVM 20,0
(rys. 2). W przypadku od- 10,0
2,0
mian podatnych na PVY
0,0
powinno się stosować co
1 sierpień
14 dni później
28 dni później
tygodniowe opryski olejem
mineralnym (np. Sunspray Rys. 3. Wpływ opóźnienia wykonania zabiegu niszczenia naci na
850 EC). Jest to dotych- porażenie bulw PVY (źródło: Kürzinger W. 1999)
czas jedyny chemiczny sposób ograniczenia szerzenia się PVY na plantacjach nasiennych
ziemniaka. Ponieważ stosowanie oleju mineralnego nie jest tanie, szczególnie poleca się go
w ochronie plantacji nasiennych odmian wysokich stopni kwalifikacji oraz odmian o odporności na PVY poniżej 5,5, które często stanowią cenny materiał rozmnożeniowy.
Ostatnim zabiegiem, przy tym wysoce skutecznym w ograniczaniu porażenia sadzeniaków wirusami jest wczesne niszczenie naci. Nadrzędnym celem jest tutaj przerwanie wegetacji roślin i uniemożliwienie transportu wirusów z naci do bulw oraz zwiększenia udziału frakcji
sadzeniakowej w plonie. Opóźnienie wykonania niszczenia naci w stosunku do optymalnego
wyznaczonego terminu istotnie wpływa na wzrost porażenia bulw wirusami (rys. 3).
Za optymalny termin uważa się okres około 14-20 dni od szczytowego lotu mszyc, jednak
nie zawsze jest to możliwe ze względu na dojrzałość skórki i wczesność odmiany. Dlatego
należy kontrolować stan bulw pod krzakiem – brak łuszczenia się skórki podczas delikatnego
pocierania jej palcem oraz ich wielkość. Ważne jest, aby nać zasychała szybko i równomiernie. Jedynym środkiem przeznaczonym do stosowania na plantacjach nasiennych jest Reglone 200 SL. Ponadto zastosowanie odpowiedniej metody niszczenia naci pozwala na uzyskanie zdecydowanie lepszych efektów tego zabiegu (rys. 4).
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Rys. 4. Skuteczność różnych metod niszczenia naci w ograniczaniu porażenia PVY
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