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Wstęp 

Potrzeby wodne ziemniaka i wpływ niedoboru wody na jego produkcyjność 
były tematem licznych badań wykonanych w kraju i za granicą. Wyniki przepro
wadzonych doświadcze{1 wskazują, że ziemniak jest rośliną wrażliwą na niedobór 
wody, a jego potrzeby opadowe różnią sic;, w zależności od wczesności dojrzewa
nia odmian, i wahają sic; od 250 do 350-400 mm. Według GŁUSKIEJ [1994], u 
odmian o krótkim cyklu rozwojowym maksymalne zapotrzebowanie na opady 
wystc;puje wcześniej, niż u odmian o dłuższej wegetacji. Badania te wskazują po
nadto, że potrzeby opadowe ziemniaka są zróżnicowane w zależności od składu 
granulometrycznego gleby oraz takich czynników atmosferycznych, jak tempera
tura powietrza i usłonecznienie. Przy niższych temperaturach i mniejszym usło
necznieniu potrzeby opadowe są mniejsze. Zapotrzebowanie ziemniaka na wodę 
jest różne w poszczególnych fazach rozwoju, a największe występuje w fazie 
intensywnego narastania masy bulw i gromadzenia plonu (Goc, ROZTROPOWICZ 
1986]. Pokrycie potrzeb wodnych ziemniaka warunkuje uzyskanie wysokiego plo
nu, lecz oprócz wysokiego plonu istotnym zagadnieniem w produkcji ziemniaka 
jest jego jakość [GUJSKA 1994, 1998, 2000; NOWAK 2001; ROJEK, CHMURA 1996], 
szczególnie ważna w produkcji ziemniaka przeznaczonego dla przetwórstwa spo
żywczego. Do najważniejszych cech dobrego surowca dla przetwórstwa spożyw
czego zalicza się wielkość bulw, ich regularny kształt, zawartość suchej masy i 
niski poziom cukrów ogółem i redukujących. Na kształtowanie poziomu plonowa
nia i cech jakościowych wpływa również nawożenie. Oddziaływanie nawożenia na 
plon i jego jakość u odmian uprawianych dla przetwórstwa przemysłowego, w 
warunkach nawadniania pozostaje jednak zagadnieniem nie w pełni wyjaśnionym. 

Celem badań przeprowadzonych w latach 2001-2003 było określenie wpły
wu nawadniania i nawożenia azotem, zastosowanego doglebowo i nalistnie, na 
produkcyjność i jakość plonu dwóch odmian ziemniaka, przeznaczonych do pro
dukcji chipsów. 

Metodyka i warunki badań 

Doświadczenia polowe z nawadnianiem i zróżnicowanym poziomem oraz 
sposobem nawożenia azotem odmian Lady Claire i Saturna, przeprowadzono 
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metodą podbloków dla trzech czynników zmiennych, w czterech powtórzeniach 
polowych, w warunkach Niżu Dolnośląskiego, w latach 2001-2003. 

Warianty nawożenia azotem: 
I - 30 kg N·ha-1 ( obiekt kontrolny), zastosowane doglebowo przed sadzeniem w 

postaci nawozu Hydroplon, 
II - 90 kg N·ha-1 doglebowo przed sadzeniem, w tym 30 kg N·ha-1 jak na 

obiekcie kontrolnym oraz 60 kg N·ha-1 w formie saletry amonowej, 
III - 120 kg N·ha-1, w tym 30 kg N·ha-1 jak na obiekcie kontrolnym i 60 kg 

N·ha-1 w formie saletry amonowej oraz 30 kg N·ha-1 w formie trzykrotnego 
dokarmiania dolistnego wodnym roztworem mocznika, 

IV - 150 kg N·ha-1, w tym przed sadzeniem 30 kg N·ha-1, jak na obiekcie kon
trolnym i 90 kg N·ha-1 w postaci saletry amonowej oraz 30 kg w formie 
trzykrotnego dokarmiania dolistnego roztworem mocznika. 

Na całym doświadczeniu zastosowano jednolite nawożenie fosforem - 75 
kg·ha-1 i potasem 120 kg·ha-1, wprowadzone do gleby z I Iydroplonem. 

Odmiana Lady Clair pochodzi z Holandii, zaliczana jest do grupy odmian 
wczesnych, średnio plennych, o zawartości skrobi około 16r½1, przydatna Jo kon
sumpcji, a także do produkcji chipsów. Cechuje ją duża podatność na zarazc; zie
mniaka oraz na wirusy Y i L. Odmiana Saturna, hodowli niemieckiej, z grupy 
odmian średnio późnych, o zawartości skrobi powyżej 17%, uznawana jest za 
światowy wzorzec w produkcji chipsów, ale może być przydatna również do pro
dukcji frytek. Cechuje ją duża wrażliwość na zarazą ziemniaka i średnia odpor
ność na wirusy Y i L. 

Głównym kryterium oceny wpływu badanych czynników były poziom plono
wania i struktura plonu oraz zawartość suchej masy, skrobi, makroskładników 
mineralnych i cukrów redukujących. Analizy chemiczne przeprowadzano meto
dami powszechnie stosowanymi w analityce surowców rolniczych. Oceną statysty
czną badanych cech wykonano zgodnie z metodyką doświadczeń polowych z trze
ma czynnikami zmiennymi, wykorzystując analizą wariancji i określając najmniej
szą istotną różnicę (NIR), na poziomic ufności a = 0,05, testem Duncana . 

Doświadczenia polowe zakładano na glebie pseudobielicowej, wytworzonej 
z piasku gliniastego mocnego na piasku gliniastym lekkim, zaliczanej do komple
ksu żytniego dobrego i klasy bonitacyjnej IVa. Gleba cechowała sic; lekko 
kwaśnym odczynem (pH 5,4-5,6 w 1 mol KCl·dm-3), oraz bardzo wysoką zasob
nością w fosfor (110-130 mg P·kg-1), wysoką w potas (140-170 mg K-kg-1) i śred
nią w magnez (30-50 mg Mg·kg-1). Zawartość w glebie wc;gla organicznego była 
charakterystyczna dla gleb mineralnych słabo próchniczych i wahała sic; w grani
cach 9,5-11,5 g·kg-1, a czc;ści spławilanych zawierała około 18%. 

Warunki klimatyczne różniły sic; w latach bada11 (rys. 1-3). Układ tempera
tur sprzyjał wegetacji ziemniaków i nic powodował poważnych zakłóceń w ich 
rozwoju. We wszystkich latach badań średnic temperatury miesic;czne dla maja, 
lipca i sierpnia, a także czerwca, z wyjątkiem czerwca w roku 2001, były wyższe 
( od 1 do nawet 4 stopni) od średnich temperatur dla wiclolccia. 

Sumy opadów, w okresie od maja do końca sierpnia, dla poszczególnych 
lat, wynosiły odpowiednio: w roku 2001 - 320 mm, w roku 2002 - 243 mm, a w 
roku 2003 - 245 mm. Opady niższe od średnich wieloletnich w maju były w 
latach 2001 i 2002, w czerwcu i lipcu w latach 2002 i 2003, a w sierpniu w roku 
2003. W roku 2002 okresowe posuchy wystc;powały od 2 dekady czerwca do 3 
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dekady lipca i w I dekadzie sierpnia. W roku 2003 susza rozpoczęła się wcześ

niej, a mianowicie w 3 dekadzie maja i, z wyjątk iem 1 dekady lipca, t rwała do 
koi'ica wegetacj i (rys. 1-3). Nawadnianie stosowano według metody DZIEŻYCA i in. 
[19871, wówczas gdy wilgotność gleby obn iżyła się do 75% ppw. W roku 2001 ze 
względu na ilość i częs totliwość opadów n ie nawadniano ziemniaków, w roku 
2002 nawadnianie stosowano dwukrotnie (2 razy po 25 mm), a w roku 2003 
nawadniano czterokrotnie ( 4 razy po 25 mm). 
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Wyniki i dyskusja 

Nawadnianie różnicowało plony bulw ogółem 
handlowych obu odmian (tab. 1, rys. 2). 

wydajność frakcji bulw 

'fabela l; Table 1 

Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na plonowanie odmian (t·ha-1), lata 2001-2003 
Influence of irrigation and nitrogcn fertilization on varicties yiclding (t·ha-1), 2001-2003 

Nawożenie azotem 
Nitrogen fertilization 
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Rys. 2. 
Fig. 2. 

Wpływ nawadniania na plonowanie odmian (t·ha- 1) 

Effoct of sprinkling on the yield of polatoes (t·ha-1) 

W warunkach nawadniania odmiana Lady Clairc wykształciła plony ogółem i 
frakcji bulw handlowych wyższe o około 6 t·ha-t niż bez nawadniania, a odmiana 
Saturna odpowiednio o 4,6 i 5,7 t·ha-1• Podobny poziom przyrostu plonu całko
witego i bulw większych od 4 cm, pod wpływem nawadniania uzyskała również 
GŁUSKA [1996]. Korzystny wpływ nawadniania na plonowanie ziemniaka podkre
ślają również inni badacze, a mianowicie Goc, RO7.TROPOWICZ [1986], NOWAK 

[2001], ROJEK, CHMURA [1996]. W kształtowaniu poziomu plonowania obu odmian 
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istotną rolą odgrywało nawożenie azotem oraz interakcja nawadniania z nawoże
niem azotem (tab. 1 ). U wczesnej odmiany Lady Claire, przy braku nawadniania, 
istotny przyrost plonu, w stosunku do podstawowej dawki 30 kg N·ha-1, uzyskano 
stosując nawożenie azotem doglebowo i nalistnie w łącznej dawce 120 kg·ha-1, a 
w warunkach nawadniania optymalną dawką było 90 kg N·ha-1, zastosowane do
glebowo. Wyższe dawki azotu przy stosowaniu nawadniania nie powodowały przy
rostu plonów tej odmiany. Natomiast u średnio późnej odmiany Saturna, 
zarówno przy nawadnianiu, jak i bez nawadniania, jedynie azot w dawce 90 kg 
N·ha-1 powodował istotny przyrost plonu. Nawadnianie i nawożenie azotem wpły
wały na wydajność frakcji bulw handlowych (rys. 3), lecz reakcja odmian w tym 
wzglądzie była różna. Nawożenie azotem w dawce 90 kg N·ha-1 u odmiany Lady 
Clairc, w warunkach bez nawadniania, nie wpływało na wzrost plonu, a przyrost 
plonu powodowała dopiero, łączna dawka 120 kg N·ha-1, czyli 90 kg N doglebo
wo i 30 kg N nalistnie. Nawadniając natomiast tę odmianę istotne wzrosty plonu 
bulw handlowych uzyskano pod wpływem dawek 90 i 120 kg N·ha-1. U średnio 
późnej odmiany Saturna, zarówno w warunkach nawadniania jak i bez nawadnia
nia, azot tylko w dawce 90 kg N·ha-1 powodował istotny przyrost plonu bulw han
dlowych. 
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Lady Claire 

Wpływ nawadniania 
(t·ha-1) 

Saturna 

nawożenia azotem na wydajność bulw handlowych 

Effect of sprinkling and nilrogcn fcrtilization on markctable tuber yicld 
(t·ha-1) 

Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na skład chemiczny odmian 
zamieszczono w tabeli 2 i na rysunkach 4, 5, 6 i 7. Nawadnianie i nawożenie azo
tem, w warunkach doświadczenia, nie wpływały na zawartość suchej masy. Uzys-
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kane wyniki są, zatem odmienne od uzyskanych przez MACKERRONA [1990], które 
wskazują na obniżenie zawartości suchej masy pod wpływem nawadniania. Kon
centracja suchej masy była zróżnicowana przez odmiany. Bulwy odmiany Saturna 
zawierały o 2,3% suchej masy więcej, niż bulwy odmiany Lady Claire. Odmiany 
różniły się również zawartością skrobi. Wyższą zawartością skrobi o 1,3% cecho
wała się odmiana Saturna. Na zawartość skrobi wpływało nawadnianie i nawoże
nie azotem oraz interakcja obu tych czynników (rys. 4). Bulwy nawadniane zawie
rały więcej skrobi - o około 0,6% - niż nienawadniane. W warunkach bez 
nawadniania azot w dawkach 120 i 150 kg N·ha-1 powodował obniżenie zawarto
ści skrobi w stosunku do niższych dawek azotu, natomiast przy stosowaniu 
nawadniania zawartość skrobi kształtowała się na poziomic 16,6-16,8% , i nie była 
modyfikowana przez nawożenie azotem. 

'fabcla 2; 'fabie 2 

Wpływ nawadniania na skład chemiczny odmian 
Influence of irrigation on the chemical composition of cultivars 

Cukry 
Sucha 

Skro- N p K Mg N-NO3 

rcdu-

Czynniki Odmiana 
masa 

bia (mg·kg 1 kujące 

Dry Rcdu-
f'actors Cultivar Starch s.m .; 

mattcr 
(%) DM) 

cing 
(%) g·kg-1 s.m.; DM sugars 

(%) 

Nienawadniane Lady 
21,58 15,4 20,4 2,0 17,3 2,1 50,25 0,11 

Without Claire 

irrigation Saturna 23,70 16,6 18,1 2,0 16,6 2,4 32,50 0,15 

Srcdnia; Mcan 22,64 16,0 19,2 2,0 16,9 2,2 41,37 0,13 

Nawadniane 
Lady 

21,95 15,9 17,0 2,2 17,7 2,8 27,7 0,09 
Claire 

Irrigated 
Saturna 24,40 17,3 17,2 2,2 16,7 2,5 32,50 0,10 

Srednia nawadniania 
23,17 16,6 17,1 2,2 17,2 2,6 30,10 0,09 

Mean irrigation 

NIR nawadniania 
0,5 1,2 0 ,2 0,2 5,10 0,02 

LSD irrigated 
r.n.;n.s. r.n.;n .s. 

Odmiany 
Lady 

21,76 15,6 19,8 2,1 17,5 2,4 38,97 0,10 
Claire 

Cultivars 
Saturna 24,05 16,9 17,6 2,1 16,6 2,4 32,50 0,12 

NIR odmian; LSD cultivars 0,85 0,4 1,1 r.n.; n.s. 0,3 r.n.;n.s. 5,50 0,01 

NIR naw. x odmiany 
LSD interaction r.n.;n.s. 0,6 1,1 r.n.; n.s. r.n.; n.s. 0,2 6,10 r.n.;n.s. 
irrigtion and cultivars 

Nawadnianie i nawożenie azotem kształtowały zawartość azotu i związków 
mineralnych w bulwach. Nawadnianie powodowało zmniejszenie zawartości 

azotu, lecz reakcja odmian na nawadnianie nie była jednakowa. U odmiany Lady 
Claire zawartość azotu pod wpływem nawadniania zmniejszała się z 20,4 do 17,0 
g·kg-1 s.m., zaś u odmiany Saturna nie ulegała zmienności. Na zawartość azotu 
wpływał poziom nawożenia tym pierwiastkiem. Nawożenie azotem w ilości 90 i 
120 kg nic różnicowało stężenia azotu, natomiast dawka 150 kg powodowała isto
tny przyrost jego zawartości. 
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Ziemniaki nawadniane zawierały więcej fosforu, niż nienawadniane, a 
nawożenie azotem i odmiany nie wpływały na zawartość fosforu. Nawadnianie 
modyfikowało również koncentrację potasu, wpływając korzystnie na jego ilość. 
Wyższą zawartością potasu cechowały się bulwy odmiany Lady Claire. Koncentra
cja magnezu zależała od nawożenia oraz od interakcji odmiany i nawożenia, a 
także odmiany i nawadniania. Nawożenie azotem powyżej 90 kg·ha-1 powodowało 
wzrost koncentracji magnezu. U odmiany Lady Claire korzystnie na ilość magne-
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zu wpływało nawożenie 120 i 150 kg N·ha-1, natomiast u odmiany Saturna już 
dawka 90 kg N·ha-1 powodowała przyrost ilości magnezu. U wczesnej odmiany 
Lady Clairc dodatnio na ilość magnezu wpływało także nawadnianie. 

Koncentracja azotanów była niższa od dopuszczalnej dla ziemniaka normy 
[ROZPORZĄDZENIE MZ 2001], ale istotnie kształtowana przez nawadnianie, odmia
ny i nawożenie azotem (rys. 6). Bulwy ziemniaków nawadnianych zawierały mniej 
azotanów niż nienawadnianych, lecz w tym względzie reakcja odmian była różna. 
Nawadnianie powodowało istotne zmniejszenie ilości azotanów u wczesnej 
odmiany Lady Clairc, natomiast nic wpływało na ich ilość u średnio późnej 

odmiany Saturna. Na wzrost stężenia azotanów w ziemniakach w warunkach 
suszy i wysokich temperatur wskazują wyniki badai1 Lis [ I 995 J oraz FRYDECKIEJ

MAZURCZYK i ZGÓRSKIEJ [1996]. Badania potwierdziły, stwierdzony już wcześniej w 
licznych doświadczeniach [GISLASON i in. 1984; CIEŚLIK 1995; Lrs 19%; PROŚBA-BIM,
CZYK 1996], istotny wpływ poziomu nawożenia azotem na koncentracje; azotanów. 
W niniejszych badaniach istotna była także interakcja między dawkami zastoso
wanego azotu, a nawadnianiem. W warunkach bez nawadniania przyrost ilości 

azotanów pod wpływem nawożenia azotem powodowała już dawka zwic;kszona od 
kontrolnej o 60 kg, czyli 90 kg N·ha-1, a także dawki wyższe, czyli 120 i 150 kg 
N·ha-1• Stosując natomiast nawadnianie wzrost ilości azotanów spowodowało 
nawożenie, zwic;kszonc od kontrolnego o 90 kg, czyli w dawce 120 N·ha-1, a także 
150 kg·ha-1• 
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Obie odmiany cechowały się niskim poziomem cukrów redukujących, a 
nawadnianie okazało się czynnikiem obniżającym ich stc;żcnic w bulwach (tab. 1 ). 
Zawartość cukrów redukujących, zróżnicowana właściwościami odmian, najniższa 
była w bulwach obu odmian nawożonych azotem w dawce 30 kg·ha-1 (rys. 7). U 
odmiany Lady Claire wzrost koncentracji tych cukrów stwierdzono pod wpływem 
nawożenia w dawce 120 kg N·ha-', a u odmiany Saturna w dawce 90 kg N·ha-1. 
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Wpływ nawożenia azotem i odmian na zawartość cukrów redukujących (%) 
Effcct or nitrogen fcrtilization on reducing sugars con tent (%) 

Wnioski 

l. Nawadnianie w produkcji ziemniaków na chipsy korzystnie wpływa na 
poziom plonowania, a przede wszystkim na wydajność frakcji bulw handlo
wych. 

2. Pokrycie potrzeb opadowych ziemniaka przez nawadnianie dodatnio 
oddziałuje na jego skrobiowość bulw, a także obniża poziom zawartości 

azotanów i cukrów redukujących. Bulwy roślin nawadnianych zawierają wię
cej mineralnych makroelementów, niż ziemniaków nienawadnianych. 

3. W warunkach nawadniania można zmniejszyć poziom nawożenia azotem 
do 90 kg N·ha-1 i nic stosować dolistnego nawożenia roślin, bez negatyw
nego oddziaływania na wydajność frakcji bulw handlowych. Dawka 90 kg 
N ·ha-1 w warunkach nawadniania jest ponadto korzystna pod względem 
zawartości skrobi, azotanów i cukrów redukujących. 
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Streszczenie 

W warunkach Niżu Dolnośląskiego w latach 2001-2003, oceniano wpływ 
nawadniania i zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem zastosowanego dogle
bowo i nalistnie na produkcyjność i jakość plonu ziemniaka odmian Lady Claire i 
Saturna. Nawadnianie w produkcji odmian uprawianych na chipsy korzystnie 
wpływało na poziom plonowania, a przede wszystkim wydajność frakcji bulw han
dlowych, a także na koncentrację skrobi oraz powodowało obniżenie zawartości 
cukrów redukujących. Nawadnianie ziemniaków pozwala na obniżenie poziomu 
nawożenia azotem bez negatywnego oddziaływania na wydajność frakcji bulw 
handlowych. 
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Summary 
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Undcr the Lower Silesia conditions, in the years 2001-2003, the effect of 
irrigation and diffcrentiated nitrogen fertilization applicd to the soil and on 
leaves on productivity and quality of potato yield of the Lady Clair and Saturn 
cvs was cstimate<l. Irrigation had a positive effect on yieldi.ng and productivity of 
cultivars grown for chips, especially on the share of commercial tubers and also 
on the conccntration of starch with concomitant reduction in the level of redu
cing sugars. Applying irrigati.on the level of nitrogen fertilization could be 
reduced without any negativc effccts on the fraction of commercial tubers. 
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