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EKOLOGICZNA I INTEGROWANA
PRODUKCJA ZIEMNIAKÓW
Intensywny rozwój rolnictwa na świecie, szczególnie
w krajach wysoko rozwiniętych jest oparty na wysokim
poziomie chemizacji i mechanizacji produkcji oraz niekontrolowanym wdrażaniem najnowszych osiągnięć inżynierii genetycznej. Powszechne stosowanie w tym systemie
uprawy wysokich dawek przemysłowych środków produkcji (nawozy mineralne, pestycydy)
zapewnia wprawdzie wysokie plony, lecz stwarza też duże zagrożenie dla środowiska naturalnego ludzi, roślin i zwierząt. Stosowanie intensywnych systemów produkcji rolniczej
prowadzi do wzrostu negatywnych skutków ekologicznych (zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody), ponadto jest przyczyną ciągłej redukcji liczby gospodarstw oraz zmniejszenia
zatrudnienia w rolnictwie. Te niepokojące zjawiska stworzyły potrzebę szukania nowych
technologii, które zapewniając dostatecznie wysokie plony byłyby bardziej przyjazne dla
środowiska.
Systemami spełniającymi te wymagania jest przede wszystkim produkcja integrowana
oraz w mniejszym stopniu – ekologiczna. Ponieważ obydwa systemy produkcji są metodami
certyfikowanymi, dają gwarancję bezpiecznego produktu żywieniowego przy poszanowaniu
ochrony środowiska naturalnego. Systemy te można z powodzeniem stosować w uprawie
ziemniaka – roślinie bardzo ważnej dla polskiego rolnictwa.
Polska posiada szczególne predyspozycje do uprawy tej rośliny w systemach produkcji
zrównoważonej ze względu na:
 korzystne warunki przyrodnicze
 duże zasoby ziemi uprawnej
 niższe niż w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej koszty pracy oraz
 znacznie niższy niż w tych krajach poziom nawożenia mineralnego i pestycydów.

Integrowana produkcja ziemniaków
Jest to metoda produkcji, której celem jest obniżenie poziomu chemizacji przy jednoczesnym uzyskaniu wysokich i dobrych jakościowo plonów, gwarantujących dochód wyższy niż
w produkcji konwencjonalnej. W tym systemie uprawy stosuje się zasady Dobrej Praktyki
Rolniczej (zgodnie z prawami przyrody), Integrowanej Ochrony Roślin (kombinacji zabiegów
uprawowych, biologicznych i chemicznych) oraz Postępu Biologicznego (uprawa odmian
o możliwie wysokiej odporności na choroby i szkodniki oraz stresy środowiskowe).
Zasady te pozwalają ograniczyć skażenie środowiska przyrodniczego, zwiększają
bezpieczeństwo żywnościowe produktu, powodują wzrost bioróżnorodności w środowiAGRO
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sku, a jednocześnie zapewniają dobrej jakości plony, umożliwiające uzyskanie wysokiego
dochodu.
W integrowanym systemie uprawy ważną rolę odgrywa wykorzystanie naturalnych środków decydujących o żyzności gleby. Bardzo ważny jest racjonalny płodozmian uwzględniający uprawę roślin motylkowych, zarówno uprawianych w plonie głównym, jak w formie wsiewek
czy międzyplonów (poplony) – tabela 1.
Tabela 1. Przykładowe zmianowanie na dwóch typach gleb i z różnym udziałem ziemniaka.
Gleby lekkie
udział: 25%
udział: 20%
1. ziemniakixx
1. ziemniakixx
2. zboża ozime
2. zboża oz. + poplon
3. strączkowe
(seradela – gryka)
4. zboża ozime
3. zboża jare + poplon
z wsiewką seradeli
(gorczyca biała)
4. mieszanka strączkowa
5. zboża oz. + poplon
(gorczyca + facelia)
xx – pełna dawka obornika

Gleby średnie
udział: 25%
udział: 20%
1. ziemniakixx
1. ziemniakixx
2. zboża ozime
2. zboża oz. z wsiewką
3. rzepak jary
motylk. z trawami
4. zboża oz. + poplon 3. motylk. z trawami
roślin strączkowych 4. rzepak oz.
5. zboża oz. + poplon
(peluszka – bobik)

W celu zmniejszenia ilości nawozów mineralnych zaleca się stosować nawożenie organiczne w formie obornika, gnojowicy oraz kompostów. Podstawowym nawożeniem organicznym jest obornik, będący źródłem wszystkich makro- i mikroelementów dla roślin
i poprawiający właściwości gleby, przyczyniając się w ten sposób do lepszego wzrostu
i rozwoju roślin. Pod ziemniaki należy stosować obornik dobrze rozłożony w dawce 25-30 t/ha.
Bardzo ważnym zabiegiem jest wapnowanie, podnoszące kulturę gleby i przyczyniające
się do lepszego wykorzystania wnoszonych nawozów mineralnych.
Podstawą dobrego wzrostu i rozwoju roślin jest staranna i terminowa uprawa oraz
pielęgnacja gleby. Prawidłowo wykonane zabiegi agrotechniczne poprawiają właściwości
gleby, ograniczają zachwaszczenie, zwiększają odporność roślin uprawnych na patogeny, czego konsekwencją jest lepsza gwarancja uzyskania wysokich i dobrych jakościowo
plonów.
Ponieważ potrzeby nawozowe ziemniaków są dość wysokie, należy stosować – oprócz
nawożenia organicznego – również nawożenie mineralne. Najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym jest azot, który pod ziemniaki jadalne i skrobiowe odmian o małych wymaganiach stosujemy w dawce ok. 100 kg N/ha, odmian o średnich wymaganiach – ok. 120
kg N/ha, a odmian o dużych wymaganiach ok. 140 kg N/ha. Przy uprawie bez obornika (co
nie jest zalecane) wymienione dawki zwiększamy o 20-40 kg N/ha.
Wysokość stosowanego nawożenia fosforowo-potasowego powinna być oparta na ustalonej zasobności gleby w przyswajalne formy tych składników (analiza próbek glebowych
w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych). Jeśli nie znamy zasobności gleby ustalamy
wysokość nawożenia P i K, przyjmując, że dla ziemniaka jadalnego proporcja N: P: K powinna
wynosić jak 1 : 1 : 1,5-2, a dla ziemniaków skrobiowych 1 : 1 : 1,3-1,5.
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Jedną z naczelnych zasad integrowanej produkcji jest wykorzystanie osiągnięć postępu
biologicznego, co dotyczy przede wszystkim właściwego doboru odmian.
W 2010 r. w Krajowym Rejestrze Odmian Ziemniaka wpisanych było ponad 130 odmian różnej wczesności, kierunku użytkowania oraz odporności na choroby. Cechy tych
odmian są opisane w opracowanej i corocznie aktualizowanej przez IHAR-PIB Oddział
w Jadwisinie „Charakterystyce Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka”. Producent ma
więc możliwość dużego wyboru, kierując się nie tylko cechami wartości rynkowej danej
odmiany, ale też cechami odporności na choroby i szkodniki, co pozwala na ograniczenie
ilości stosowanych pestycydów (korzystny efekt ekonomiczny i środowiskowy). Odporność na choroby i szkodniki określa się w skali 9-stopniowej, gdzie 9o oznacza odporność
najwyższą. Dla producenta uprawiającego ziemniaki w systemie integrowanym, a tym
bardziej ekologicznym, najbardziej przydatne są odmiany wysokoodporne. Wykorzystanie
odporności odmian jest czynnikiem minimalizującym zużycie energii i chemicznych środków produkcji (zasada produkcji integrowanej). Zasadę tę wspomaga również prowadzenie ochrony chemicznej w oparciu o monitoring zwalczania patogenów, czyli zalecenia
Służby Ochrony Roślin.
Opisane wyżej, wybrane elementy integrowanej produkcji ziemniaka umożliwiają producentowi realizację celu tak ekologicznego jak i ekonomicznego tego typu produkcji. Aspekt
ekonomiczny podnosi ponadto aktywizacja sprzedaży produktu wynikająca z identyfikacji produkcji (znak IP na opakowaniu).

Ekologiczna produkcja ziemniaka
Naczelną zasadą ekologicznej uprawy ziemniaka jest niestosowanie syntetycznych środków produkcji. Technologia tej produkcji wyklucza używanie sztucznych nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin z wyjątkiem niektórych preparatów, takich jak
środki miedziowe (zaraza ziemniaka) czy Novodor (stonka ziemniaczana). Głównym celem
produkcji ekologicznej (będącym jej ogromną zaletą) jest ochrona środowiska oraz produkcja
zdrowej żywności.
Ujemną stroną uprawy ekologicznej są niższe plony (szczególnie w latach o dużej presji
patogenów) rekompensowane jednak wyższymi cenami produktów ekologicznych. Źródłem
składników pokarmowych w systemie produkcji ekologicznej są nawozy organiczne (obornik,
kompost) oraz nawozy zielone w formie międzyplonów (poplony) oraz wsiewek w rośliny plonu głównego.
Istotną zasadą ekologicznej uprawy ziemniaków jest stosowanie wielostronnych, przynajmniej 5-członowych płodozmianów, zawierających rośliny motylkowe uprawiane tak w plonie głównym, jak i w formie poplonów czy wsiewek.
Poniżej podane są 2 przykładowe płodozmiany na gleby lekkie i średnie:

1.
2.
3.
4.
5.

Gleby lekkie
ziemniaki
owies + peluszka (poplon)
łubin
żyto + wsiewka seradeli
gryka + gorczyca (poplon)
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1.
2.
3.
4.
5.

Gleby średnie
ziemniaki
jęczmień jary z wsiewką koniczyny czerwonej
koniczyna czerwona z trawami
koniczyna czerwona z trawami
pszenica ozima + perko (poplon)
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Właściwie dobrany płodozmian
jest jedną z najważniejszych podstaw
produkcji ekologicznej. Jest źródłem
składników pokarmowych, zwiększa
wydatnie aktywność biologiczną gleby, a także pełni funkcję sanitarną
poprzez przerywanie cyklów rozwojowych większości patogenów.
Wobec
zakazu
stosowania
w uprawie ekologicznej chemicznych
środków ochrony roślin (z wyjątkiem
wspomnianych wcześniej preparatów miedziowych i Novodoru) szczególne wysokiego znaczenia nabiera
właściwy dobór odmian. Do uprawy
ekologicznej należy dobierać odmiany o możliwie najwyższej odporności na choroby i szkodniki. W ograniczeniu tak groźnej choroby grzybowej, jak zaraza ziemniaka, istotną
rolę spełnia wczesność odmian oraz
jak najwyższa odporność na tego
patogena szczególnie istotna u odmian późniejszych. W doborze warto uwzględnić odporność odmian na
inne patogeny, takie jak czarna nóżka, parch zwykły czy choroby przechowalnicze. W ekologicznej produkcji nasiennej ogromne znaczenie
posiada odporność odmian ziemniaka na wirusy, szczególnie na wirus Y
i wirus liściozwoju.
IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań lub wybrane
cechy odmianowe, poleca do uprawy ekologicznej następujące odmiany jadalne ziemniaka:
a) odmiany wczesne: Bila, Denar, Gracja, Korona, Lord, Owacja, Vineta, Vitara;
b) odmiany średnio wczesne: Bartek, Finezja, Niagara, Tajfun;
c) odmiany późne: Medea, Ursus, Zeus.
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono również przydatność do uprawy ekologicznej skrobiowej odmiany Bzura (późna) ze względu na bardzo wysoką odporność na zarazę
ziemniaka, całkowitą odporność na wirus Y oraz stabilny plon.
Uprawa ziemniaków w systemie ekologicznym jest bardzo trudnym, wymagającym dużej
wiedzy typem produkcji, który ponadto jest często mniej opłacalny i bardziej zawodny niż system produkcji integrowanej. Jednakże ogromne znaczenie upraw ekologicznych w ochronie
środowiska oraz produkcji zdrowej żywności (certyfikowanej), czyni ten system niezbędnym
elementem produkcji rolniczej.
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