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ODMIANY ZIEMNIAKÓW
Z ZAMARTEGO
W 2011 r. hodowla ziemniaka w Zamartem obchodzi jubileusz 65-lat działalności. Z uzyskanych blisko 90 nowych,
oryginalnych odmian wiele spełniało i nadal spełnia różnorodne oczekiwania szerokiego kręgu odbiorów – producentów ziemniaków, konsumentów i przetwórstwa spożywczego. Hodowla w Zamartem posiada bogate zasoby genetyczne, które umożliwiają prowadzenie efektywnej selekcji w najważniejszych kierunkach użytkowania ziemniaków. Wykorzystuje
nowoczesne osiągnięcia nauki – markery genetyczne.
Korzystne położenie Zamartego, w najzdrowszej strefie, sprzyja prowadzeniu nasiennictwa
ziemniaka. Co roku Spółka sprzedaje tysiące ton sadzeniaków, głównie w stopniu bazowym.
W roku 2000 na bazie dwóch zakładów doświadczalnych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin powołana została „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR, która przejęła programy hodowlane i nasiennictwo odmian prowadzone w Zamartem, Starym Oleśnie
i Boninie. Uzyskanie odmian, które bardziej jeszcze spełnią wymagania rynku, pozwoli na lepsze funkcjonowanie Spółki i sprostanie konkurencji.

Rynek ziemniaka a wymagania stawiane odmianom
Rynek ziemniaka w Polsce zmienia się, co wiąże się z oczekiwaniami odbiorców. Konsument chce większej zmienności swoich posiłków. Sprzedawane ziemniaki mogą być
myte, pakowane, obierane,
obrane i wstępnie ugotowane, głęboko mrożone frytki
itp. Najważniejsza staje się
jakość i gwarancja tej jakości. Zwiększa się świadomość konsumenta odnośnie
stanu zdrowia i wymagań co
do zdrowej żywności, a także świadomość środowiskowych aspektów produkcji
żywności – ochrony środowiska. Samo uzyskanie przydatnych odmian nie jest za- Zamarte z lotu ptaka
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daniem jedynym, aby te odmiany mogły zaistnieć na rynku. Sektor ziemniaczany wymaga
dużej aktywności promocyjnej m.in. z uwagi na konkurencję ze strony ryżu i makaronu.
Ukierunkowana działalność hodowlana w Zamartem polega na precyzyjnym określaniu
celów hodowlanych i prowadzona jest w kontekście orientacji rynkowej.
Cechy uważane za priorytetowe w hodowli to przede wszystkim wysoki plon, jakkolwiek
maksymalizacja plonu musi być równoważona wysokim poziomem pozostałych cech. Ważna
jest poprawa struktury plonu, czyli uzyskanie dobrego wyrównania bulw.
Uzyskanie odmian o najkrótszym okresie wegetacji jest kierunkiem wyróżniającym hodowlę w Zamartem. Następuje poprawa morfologii bulw – regularny kształt, płytkie oczka i gładka
skórka. Z cech wewnętrznych bulw oczekiwana jest większa różnorodność typów konsumpcyjno-użytkowych powiązana z barwą miąższu i wysoką smakowitością. Perspektywicznym
jest kierunek hodowli odmian o niskiej podatności na ciemnienie pouderzeniowe miąższu,
o jednorodnym miąższu i pozbawionych rdzawej plamistości. Perspektywicznym jest też kierunek hodowli odmian odpornych na konwersję skrobi na cukier w ziemniakach przechowywanych w niskiej temperaturze (do produkcji frytek i chipsów), a także należałoby sprostać
oczekiwaniom przetwórstwa skrobiowego, które oczekuje odmian charakteryzujących się odpowiednią wielkością ziaren skrobi.
Z cech odporności uwzględnia się: patotypy mątwika, w tym mątwika agresywnego G. pallida; agresywne patotypy raka, szczególnie w kierunku hodowli odmian skrobiowych; wirusy
– uzyskanie odmian skrajnie odpornych i nadwrażliwych (wirus Y), co powinno zabezpieczyć
ziemniaki przed nowo powstającymi szczepami wirusów; zarazę ziemniaka w oparciu o markery genetyczne – powiązanie odporności na chorobę z krótszym okresem wegetacji.
W procesie selekcyjnym uwzględniana jest adaptacja odmian do zmiennych warunków
klimatycznych.

Charakterystyka odmian HZ Zamarte znajdujących się w obrocie
rynkowym
W polskim rejestrze znajdują się obecnie 34 odmiany ziemniaka będące własnością Hodowli Ziemniaka Zamarte. Czołowymi odmianami w Polsce są bardzo wczesne Denar i Lord,
obie uzyskane w roku 1999. Z uwagi na walory użytkowe odmiany zostały wyróżnione Złotym
Medalem Targów Rolno-Przemysłowych POLAGRA. Odmiany te gwarantują producentowi
wysoki plon bulw, niezależnie od wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych – suszy i nadmiaru wilgoci. Dają wyższy i jakościowo lepszy plon na glebach lżejszych w dobrej
kulturze aniżeli na glebach cięższych i gliniastych. Są odporne w stopniu 7 na wirus Y, przez
co ich nasiennictwo jest stosunkowo łatwe. Należą do typu konsumpcyjno-użytkowego zwięzłego AB, nadają się na sałatki, a dodatkowo odmiana Lord wykorzystywana jest do produkcji
kostki garmażeryjnej. Ziemniaki konfekcjonowane obu odmian są często spotykane w handlu
– w supermarketach.
Z odmian bardzo wczesnych na wyróżnienie zasługuje też Miłek (2006), jedna z najwcześniejszych kreacji w krajowym doborze odmian. Wysokoplenna, bardzo odporna na
wirusy, daje wysoki plon bulw w uprawie pod osłonami. Czerwoną barwą skórki i żółtym
miąższem odznacza się odmiana Flaming (2007), również bardzo odporna na wirusy. Interesującą jest też odmiana Justa (2006) – plenna, bardzo kształtna i o grubych bulwach.
Szczególnie korzystnie prezentuje się w doświadczeniach prowadzonych w Hiszpanii, Maroku i Grecji.
AGRO
SERWIS

Ziemniaki – cenne warzywo i nowoczesny biznes

wydanie 3 – wrzesień 2011 r.

33

ODMIANY

Z jadalnych odmian wczesnych i średniowczesnych na polecenie zasługują: Bila (1994)
– plenna, odporna na parch zwykły, smaczna, kształtna, odmiana starsza, ale stale mająca zwolenników, jak również Bartek (2003) – odmiana dobrze sprawdzająca się na słabszych glebach; Oman (2005) – nieco mniej plenna, ale bardzo smaczna, podobnie jak Benek (2006); Aruba (2007) – odmiana o kremowej barwie miąższu, zalecana do uprawy we
wschodniej części kraju; Finezja (2007) – bardzo plenna, odporna na wirusy i parch zwykły
ziemniaka, może być wykorzystana do produkcji frytek, posiada gładką skórkę i nadaje się
do konfekcjonowania; Tetyda (2008) – wyjątkowo plenna i smaczna odmiana, odporna na
wirusy; Michalina (2010) – wysoka plenność, dorównuje pod tym względem odmianom Denar i Lord, smaczna, nadaje się do konfekcjonowania, jest odmianą perspektywiczną; Stasia
(2010) -bardzo plenna, kształtna, przydatna do konfekcjonowania; Gwiazda (2011) – wyjątkowo kształtna, plenna odmiana; Etiuda (2011) – przydatna do produkcji chipsów, o bardzo regularnym okrągłym kształcie bulw, o niskiej zawartości cukrów redukujących; Hubal
(2011) – przydatna do produkcji frytek, posiada wydłużony kształt bulwy i niską zawartość
cukrów redukujących.
Wśród odmian jadalnych o nieco późniejszym okresie wegetacji (średniopóźne) wyróżniają się: Zagłoba (2007) i Zenia (2010) – obie bardzo plenne i kształtne.
Hodowla w Zamartem uzyskała także odmiany skrobiowe o wysokiej zawartości i plonie
skrobi, w tym Bzura (1986) – późna, odporna na zarazę ziemniaka i wirus Y; Kuba (1999) –
średniowczesna, odporna na wirus Y i agresywne patotypy raka, uprawiana też w Niemczech;
Gandawa (2004) i Sekwana (2006). W nasiennictwie prowadzone są także odmiany skrobiowe przejęte przez Spółkę, a uzyskane: w Boninie – Cedron – przydatna także do produkcji
chipsów oraz w Starym Oleśnie – Skawa, Jasia, Ślęza i Rudawa.
Sadzeniaki ww. odmian są w sprzedaży w Oddziałach Spółki – Zamarte i Stare Oleśno.
Śledząc postęp hodowli w Zamartem, chociażby odnosząc się do cech morfologii bulw odmian Lord i Denar, można zaobserwować dużą poprawę wyglądu odmian ostatnio rejestrowanych. Są już pierwsze efekty rozpoczętej 15 lat temu ukierunkowanej hodowli form przydatnych do produkcji frytek i chipsów. Uzyskanie odmian ziemniaka o najlepszej wartości,
spełniających oczekiwania rynku będzie szybsze, gdy nastąpi ściślejsze zintegrowanie tradycyjnej hodowli z biotechnologią.
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