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Streszczenie 
W latach 2014-2016 badano 7 odmian w dwóch miejscowościach o zróżnicowanych warunkach klima-
tyczno-glebowych. Spośród czynników wpływających na wielkość plonu, jak odmiana, miejsce uprawy 
i lata badań, istotność zróżnicowania dotyczyła jedynie lat. Największe plony uzyskano w obu miej-
scowościach w korzystnym roku 2016, najniższe zaś w 2015. Istotne różnice w strukturze plonu doty-
czyły udziału bulw dużych (>60 mm). Na glebie lżejszej stwierdzono znaczne zdrobnienie bulw. Udział 
wad bulw, decydujących o jakości plonu, zależał w dużej mierze od odmiany, miejsca uprawy i lat 
badań. Biorąc pod uwagę zarówno wielkość plonu, jak i jego jakość, spośród badanych odmian za 
najbardziej przydatne do produkcji ekologicznej niezależnie od warunków środowiska można uznać 
odmiany Jurata i Oberon.  
Słowa kluczowe: jakość, odmiana, plon, system ekologiczny, ziemniak 
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Abstract 
During the years 2014-2016, seven varieties were studied in two locations differing in climatic and soil 
conditions. Among the factors affecting the size of the crop, such as the cultivar, the place of cultiva-
tion and the years of research, the significance of the variation concerned only the years. The highest 
yields were obtained in both locations in the favorable year 2016, and the lowest in 2015. Significant 
differences in the yield structure concerned the share of large tubers (> 60 mm). On the lighter soil, a 
significant tuber size reduction was observed. The share of tuber defects, determining the quality of 
the crop, depended largely on the cultivar, the location and years of research. Considering both the 
size of the crop and its quality, the cultivars Jurata and Oberon can be considered most useful for 
organic production regardless of the environmental conditions. 
Keywords: cultivar, ecological system, potato, quality, yield 
 
 

wiatowe trendy w rolnictwie zmierzają 
do zwiększenia areału upraw ekolo-
gicznych i integrowanych (Willer, Kil-

cher 2011). Dotyczy to również Polski. Dy-
namika wzrostu liczby gospodarstw i po-
wierzchni upraw ekologicznych w Polsce jest 
bardzo wysoka. Wzrost ten nie jest jednak 
równomierny i nie dotyczy w jednakowym 
stopniu wszystkich roślin. W strukturze 
upraw ekologicznych dominują głównie łąki i 
pastwiska oraz rośliny przeznaczone na pa-
szę. Ziemniak ekologiczny stanowi tylko ok. 
0,5% całej produkcji. 

Główną przyczyną niewielkiej powierzchni 
uprawy ziemniaka w systemie ekologicznym 
jest duże zagrożenie ze strony agrofagów i 
duże ryzyko produkcji. Jednym z podstawo-
wych sposobów na zmniejszenie owego ry-
zyka jest właściwy wybór odmiany. Idealna 
byłaby odmiana o bardzo wysokiej odporno-
ści na większość chorób i szkodników, wy-
soko plonująca, o ładnym wyglądzie bulw 
oraz dobrych walorach smakowych i kulinar-
nych. Dodatkowo powinna szybko pokrywać 
glebę, aby być konkurencyjną dla chwastów, 
mieć małe wymagania glebowe i nawozowe, 
jak również dobrze się przechowywać (Colon 
2003; Zarzyńska 2006; Zarzyńska, Goli-
szewski 2006, Zimnoch-Guzowska 2008). 
Niestety, takiej odmiany jeszcze nie wyho-
dowano, chociaż cały czas trwają prace w 
tym kierunku. Dysponując jednak bardzo 
dużą liczbą odmian z krajowego rejestru, 
możemy wybrać te, które w największym 
stopniu spełniają szczególne wymagania 
tego sposobu produkcji (Nowacki 2017). 

Celem pracy jest ocena przydatności 
siedmiu nowych odmian ziemniaka do upra-
wy w systemie ekologicznym w zróżnicowa-
nych warunkach klimatyczno-glebowych. 

Głównymi kryteriami w tej ocenie jest wiel-
kość i jakość plonu. 
 
Materiał i metody 
Badania przeprowadzono w latach 2014-           
-2016 w dwóch miejscowościach: Jadwisin – 
woj. mazowieckie i Osiny – woj. lubelskie na 
dwóch różnych kompleksach glebowych: w 
Jadwisinie na żytnim dobrym, w Osinach – 
żytnim bardzo dobrym. W każdej miejscowo-
ści stosowano płodozmian odpowiedni do 
warunków glebowych: 
▪ w Jadwisinie: ziemniaki → owies + pelusz-
ka → pszenżyto + peluszka → żyto z wsiew-
ką seradeli → mieszanina łubinu żółtego z 
owsem; 
▪ w Osinach: ziemniaki → jęczmień jary z 
wsiewką koniczyny czerwonej → koniczyna 
czerwona z trawami (2 lata) → pszenica 
ozima + bobik → gorczyca biała jako poplon. 

Nawożenie polegało na stosowaniu na-
wozów naturalnych, tj. obornika w dawce 28 
t/ha w Jadwisinie i kompostu w dawce 25 
t/ha w Osinach. Ze względu na widoczne 
objawy niedoboru potasu na roślinach ziem-
niaka w Osinach zastosowano dozwolony w 
uprawach ekologicznych siarczan potasu. 
Przeciwko zarazie ziemniaka stosowano w 
obu miejscowościach preparaty miedziowe, 
a stonkę ziemniaczaną zwalczano prepara-
tem biologicznym SpinTor 50. Po zbiorze 
oceniano wielkość plonu i jego strukturę, tj. 
udział bulw różnej wielkości oraz jakość 
bulw.  

Oceniając jakość plonu, uwzględniano 
udział wad zewnętrznych takich jak: poraże-
nie parchem zwykłym i rizoktoniozą, udział 
bulw zdeformowanych, uszkodzonych przez 
szkodniki, zazielenionych, a także udział 

ŚŚŚ   
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wad wewnętrznych, tj rdzawej plamistości 
miąższu i pustowatości.  

Uprawiano 7 odmian ziemniaka z grupy 
wczesnych i średnio wczesnych. Przy ich 
doborze kierowano się jak najwyższą odpor-
nością na zarazę ziemniaka. Wykaz odmian i 
podstawową ich charakterystykę podano w 

tabeli 1. Charakterystykę warunków pogo-
dowych w latach badań dla dwóch miejsco-
wości podano w tabeli 2.  

W obliczeniach statystycznych zastoso-
wano analizę wariancji, używając programu 
ANOVA. Istotność zróżnicowania oceniano 
testem t-Studenta. 

 
Tabela 1 

Charakterystyka badanych odmian ziemniaka 

Odmiana Kraj pochodzenia Wczesność Odporność na zarazę 
Cyprian Polska wczesna 5 
Ignacy Polska wczesna 3 
Michalina Polska wczesna 3 
Bogatka Polska średnio wczesna 3,5 
Jurata Niemcy średnio wczesna 4 
Malaga Polska średnio wczesna 3,5 
Oberon Polska średnio wczesna 3,5 

 
Tabela 2 

Miesięczne opady (P – mm) i średnie miesięczne temperatury (T – oC)  
okresu wegetacji w latach 2014-2016 w Jadwisinie i Osinach 
Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień 

Rok 
Miej-

scowość P T P T P T P T P T P T 
Jadwisin 61,1 10,3   41,3 14,1   69,8 15,8 23,5 21,5   79,2 18,2 11,9 14,82014 Osiny 67,5 10,2 170,5 13,4   99,4 15,7 56,2 20,6 105,5 18,4 17,8 14,5
Jadwisin 27,8   8,3   39,5 12,9   15,4 17,5 62,3 19,6     8,6 22,5 36,6 15,12015 Osiny 29,4   8,2 108,7 12,6   29,2 16,8 52,1 19,8     4,3 22,4 40,1 15,5
Jadwisin 92,2 15,3   85,4 18,7 103,6 19,6 61,4 18,4     9,5 15,7 92,2 15,32016 Osiny 87,5 15,0   75,6 18,2   95,7 19,9 60,5 18,5   10,9 15,8 87,5 15,0

 
Wyniki badań 
 
Ocena plonowania i struktury plonu 
Analiza wariancji wykazała brak istotnego 
zróżnicowania odmian pod względem wiel-
kości plonu. Nie stwierdzono również istot-
nych różnic w plonie pomiędzy dwoma miej-
scami uprawy. Plon był natomiast istotnie 
zróżnicowany w latach badań. 

Pomimo braku współdziałania odmian z 
miejscem uprawy odnotowano różnice w 
plonowaniu poszczególnych odmian. W Ja-
dwisinie najlepiej plonowała Jurata, a najsła-
biej Bogatka, w Osinach zaś najlepiej Igna-
cy, a najsłabiej, podobnie jak w Jadwisinie – 
Bogatka.  

Jeśli chodzi o strukturę plonu, istotne róż-
nice odnosiły się do udziału bulw dużych. 
Generalnie, na glebie mocniejszej udział tej 
frakcji był większy niż na glebie lżejszej. 
Więcej bulw dużych zaobserwowano rów-

nież u odmian wczesnych. Największe różni-
ce w strukturze plonu w obu miejscowo-
ściach odnotowano u odmiany Ignacy (rys. 1 
i 2). 

Tabela 3 
Plon bulw (t/ha) w zależności od odmiany 
i miejsca uprawy (średnio dla lat badań) 

Miejsce uprawy Odmiana 
Jadwisin Osiny 

Średnio

Cyprian 24,0 20,0 22,0a 
Ignacy 29,5 28,1 28,8a 
Michalina 29,5 26,9 28,2a 
Bogatka 18,9 20,0 19,5a 
Jurata 34,1 24,2 29,2a 
Malaga 28,5 22,0 25,3a 
Oberon 29,1 21,8 25,4a 
Średnio   27,6a   23,3a  

a – litery oznaczają istotność danych. Dane 
oznaczone tą samą literą nie różnią się staty-
stycznie  
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Rys. 1. Struktura plonu poszczególnych odmian 
– gleba lżejsza, Jadwisin (średnio dla lat badań) 

 

 
Rys. 2. Struktura plonu poszczególnych odmian 

– gleba mocniejsza, Osiny (średnio dla lat badań) 
 
Jak już wspomniano, lata badań miały 

największy wpływ na wielkość plonu. Naj-
wyższe plony (średnio dla odmian i miejsco-
wości) uzyskano w roku 2016, najniższe zaś 
w 2015. Niesprzyjające warunki pogodowe w 
roku 2015 (niedobór opadów i wysokie tem-
peratury) spowodowały spadek plonu o pra-
wie 40% w stosunku do korzystnego roku 
2016. Reakcja odmian na zaistniałe warunki 
pogodowe była podobna (tab. 4).  
 
Jakość bulw 
Istotne różnice w udziale poszczególnych 
wad bulw dotyczyły miejsca uprawy (odno-
śnie do procentu bulw uszkodzonych przez 
szkodniki) i porażenia parchem (w zależno-
ści od odmiany i lat badań). Więcej bulw 
uszkodzonych przez szkodniki odnotowano 
na glebie lżejszej w Jadwisinie. Największy 
udział tej wady stwierdzono u odmiany Bo-
gatka. Badane czynniki nie miały istotnego 
wpływu na udział bulw z deformacjami, ale 
należy zauważyć, że najwięcej bulw zdefor-
mowanych było, niezależnie od miejsca 

uprawy, w plonie odmian Bogatka i Jurata. 
Najmniej bulw z tą wadą miały Michalina i 
Malaga. 

Tabela 4 
Plonowanie odmian w latach badań 

(średnio dla miejscowości) 

Rok badań Odmiana 2014 2015 2016 
Cyprian 21,3 14,5 30,2 
Ignacy 35,2 23,8 32,2 
Michalina 28,8 22,0 33,7 
Bogatka 15,0 15,8 27,7 
Jurata 26,8 25,5 35,2 
Malaga 25,3 18,3 32,2 
Oberon 22,7 19,5 34,1 
Średnio   25,0b 19,9a   32,2c 

a, b, c – litery oznaczają istotność danych.                   
Dane oznaczone tą samą literą nie różnią się 
statystycznie  
 

Udział bulw zielonych nie różnił się mię-
dzy miejscowościami i odmianami. Średnio 
dla miejscowości najwięcej bulw zielonych 
odnotowano u odmiany Ignacy. Porażenie 
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bulw ospowatością było większe na glebie 
cięższej w Osinach, ale nie była to różnica 
istotna statystycznie. Jeśli chodzi o poraże-
nie bulw parchem zwykłym, miejsce uprawy 
nie miało istotnego wpływu, ale większe po-
rażenie odnotowano na glebie lżejszej w 

Jadwisinie. Najwięcej bulw z parchem w obu 
miejscowościach miały odmiany Ignacy i 
Michalina (tab. 5 i 6). Na porażenie bulw 
parchem wpłynęły warunki atmosferyczne w 
latach badań. Istotnie mniej bulw porażonych 
odnotowano w roku 2014 (tab. 6). 

 
Tabela 5 

Udział wad bulw (%) w zależności od miejsca uprawy i odmiany 

Deformacje 
Uszkodzenia 

przez 
szkodniki 

Bulwy  
zielone Parch zwykły Ospowatość Odmiana 

J O J O J O J O J O 
Cyprian 12,7   9,4   7,3 0,8 2,3 1,4 26,3   4,9 4,8 13,5 
Ignacy   6,3 10,2   6,2 0,5 1,6 7,2 46,3 53,6 13,5   8,7 
Michalina   4,2   7,5   6,3 2,4 2,8 0,7 59,6 49,0 7,2 15,5 
Bogatka 16,1 17,1 13,6 2,1 3,5 2,3 26,1 11,7 5,2   4,0 
Jurata 11,9 12,2   2,8 0,8 0,5 1,0 23,2   4,7 2,6 19,3 
Malaga   7,1   6,1   4,4 1,7 1,5 0,3 39,0 18,4 1,6   4,9 
Oberon   7,3 12,4   8,6 1,7 1,5 3,8 24,5   5,2 4,1   8,9 
Średnio   9,4a 10,7a   7,0b 1,4a 2,0a 2,4a 35,0a 21,1a 5,6a 10,7a 

J – Jadwisin, O – Osiny  
a, b – patrz tabela 4 
 

Tabela 6 
Porażenie bulw parchem zwykłym 

(% bulw porażonych) w latach badań 
(średnio dla miejscowości) 

Odmiana 2014 2015 2016 Średnio
Cyprian   0,9 27,7 18,2 15,6a 
Ignacy 20,6 68,8 60,7 50,0c 
Michalina 14,0 69,4 80,2 54,5c 
Bogatka   8,0 18,9 30,0 19,0a 
Jurata   4,3 20,0 17,5 13,9a 
Malaga 10,4 17,8 58,0 28,7b 
Oberon 14,4   8,9 21,2 14,8a 
Średnio 10,4a 33,0b 40,8b  

a, b, c – patrz tabela 4 
 
Wnioski 
1. Spośród czynników wpływających na 
wielkość plonu bulw, takich jak odmiana, 
miejsce uprawy i lata badań, istotność zróż-
nicowania dotyczyła jedynie lat. Największe 
plony uzyskano w obu miejscowościach w 
korzystnym roku 2016, najniższe zaś w 
2015. 
2.  Największe różnice w strukturze plonu 
dotyczyły udziału bulw dużych (>60 mm). Na 
glebie lżejszej stwierdzono znaczne zdrob-
nienie bulw. 

3.  Udział wad bulw, decydujących o jakości 
plonu, zależał w dużej mierze od odmiany, 
miejsca uprawy i lat badań. Dotyczyło to 
jednak tylko niektórych wad.  
4. Biorąc pod uwagę zarówno wielkość plo-
nu, jak i jego jakość, spośród badanych od-
mian za najbardziej przydatne do produkcji 
ekologicznej należy uznać odmiany Jurata i 
Oberon.  
 
Dyskusja 
W kolejnej trzyletniej serii badań nad przy-
datnością nowych odmian ziemniaka do 
uprawy ekologicznej po raz drugi nie udo-
wodniono istotności zróżnicowania odmian 
pod względem wielkości plonu. We wcze-
śniejszych badaniach nad innymi odmianami 
te różnice na ogół były istotne (Zarzyńska 
2013). Należy jednak zaznaczyć, że w tej 
serii badań zróżnicowanie odmian pod 
względem długości okresu wegetacji było 
najmniejsze (odmiany należały do dwóch 
grup wczesności). Brak różnic między miej-
scowościami, tj. warunkami glebowo-klima-
tycznymi, w których były uprawiane ziemnia-
ki, potwierdził się już po raz kolejny. Wytłu-
maczeniem tego mogą być nieco inne wa-
runki pogodowe w latach badań w obu miej-
scowościach, co zaciera te różnice. Najwięk-
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szy wpływ na wielkość plonu miały nie-
zmiennie warunki atmosferyczne w latach 
badań. Jak wiadomo, lata z obfitymi opadami 
są latami wysokich plonów ziemniaka. Taka 
zasada dotyczy głównie uprawy w systemie 
konwencjonalnym, gdzie istnieje możliwość 
ochrony chemicznej przed zarazą.  
 Uprawa w systemie ekologicznym rządzi 
się nieco innymi prawami. Duża ilość opa-
dów zagraża porażeniem zarazą ziemniaka, 
a dozwolone w ochronie tylko preparaty mie-
dziowe nie zawsze są wystarczające. Często 
w takich warunkach obserwuje się duże 
spadki plonu (Lapwood 1997; Platt, Tail 
1998; Van Delen 2001; Finckh i in. 2006). W 
omawianym trzyleciu najwięcej opadów od-
notowano w 2016 r. Porażenie roślin zarazą 
było w tym roku również największe, ale nie 
obniżyło to plonu w sposób drastyczny. Gor-
sza sytuacja miała miejsce w suchym roku 
2015. Nieco wyraźniej uwidoczniły się różni-
ce odmianowe odnośnie do jakości plonu, 
chociaż nie dotyczyły wszystkich wad bulw. 
Wcześniejsze prace potwierdzają na ogół 
takie zróżnicowanie w zależności zarówno 
od odmiany, jak i miejsca uprawy (Zarzyń-
ska, Wroniak 2007; Zarzyńska, Goliszewski 
2015).  

Dużą wadą (szczególnie wyglądu) jest po-
rażenie bulw parchem zwykłym. W uprawie 
ekologicznej problem ten występuje częściej 
niż w intensywnej ze względu na stosowanie 
nawozów naturalnych, w tym głównie obor-
nika (Stain-Bachinger, Werner 1997). W na-
szych badaniach stwierdzono zróżnicowanie 
zarówno odmianowe, jak i w zależności od 
warunków atmosferycznych. Są to, jak wia-
domo, czynniki decydujące o stopniu pora-
żenia (Jankowska i in. 2015). Niekorzystnie 
wypadły pod tym względem odmiany Micha-
lina i Ignacy.  

W badaniach oprócz wad zewnętrznych 
oceniano również wewnętrzne. Odnotowano 
jednak tylko pojedyncze bulwy z rdzawą 
plamistością miąższu i pustowatością, dlate-
go też w ostatecznej ocenie ich nie uwzględ-
niono. Biorąc pod uwagę zarówno wielkość 
plonu, jak i jego jakość, i przyglądając się 
dokładniej reakcji poszczególnych odmian 
na warunki glebowo-klimatyczne, można 
wytypować bardziej lub mniej przydatne do 
konkretnych warunków.  

Jeśli chodzi o wielkość plonu, najlepiej na 
glebie lżejszej wypadły Jurata, Ignacy, Mi-
chalina i Oberon, a na mocniejszej – te same 
odmiany tylko w innej kolejności. Należy 
jednak zaznaczyć, że dwie spośród wymie-
nionych, Ignacy i Michalina, były w najwięk-
szym stopniu porażone parchem. Mając to 
na uwadze, do uprawy ekologicznej spośród 
badanych odmian najbardziej można pole-
cać odmiany Jurata i Oberon. Odmianą, któ-
ra na pewno nie sprawdziła się w warunkach 
produkcji ekologicznej, jest Bogatka. 
 
Literatura 
1. Colon L., Budding D., Visker M. 2003. Potato 
breeding strategies for organic farming. Breeding and 
adaptation of potatoes. EAPR, EUCARPIA 3;                    
2. Finckh M. R., Schulte-Geldemann E., Bruns C. 
2006. Challenges to organic potato farming: disease 
and nutrient management. – Potato Res. 49: 27-42, 
DOI 10.100/s11540-006-9004-3; 3. Jankowska J., 
Lutomirska B., Pietraszko M. 2015. Występowanie 
parcha zwykłego na bulwach ziemniaka w zależności 
od warunków meteorologicznych. – Ziemn. Pol. 3: 23-       
-29; 4. Lapwood D. H. 1997. Factors affecting the field 
infection of potato tubers of different cultivars by blight 
(Phytophthora infestans). – Ann. Appl. Biol. 85: 23-42; 
5. Nowacki W. (red. nauk.). 2017. Charakterystyka 
krajowego rejestru odmian ziemniaka. Wyd. XIX. 
IHAR-PIB Oddz. Jadwisin; 6. Platt H., Tail G. 1998. 
Relationship between resistance to late blight in potato 
foliage and tubers of cultivars and breeding selections 
with different resistance levels. – Am. J. Potato Res. 
75: 173-178; 7. Stain-Bachinger K., Werner W. 1997. 
Effect of manure on crop yield and quality in organic 
agricultural system. – Biol. Agric. Hort. 14: 221-235;         
8. Van Delen A. 2001. Yield and growth of potato and 
wheat under organic N management. – Agronomy J. 
93: 1370-1385; 9. Willer H., Kilcher L. 2011. The 
world of organic agriculture statistic and emerging 
trends, IFOAM, Bonnand ABL, Frick.; 10. Zarzyńska 
K. 2006. Cechy odmian ziemniaka przydatne w pro-
dukcji ekologicznej. – Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 
511. Cz. I.: 73-81; 11. Zarzyńska K. 2013. Plonowanie 
ekologicznych plantacji ziemniaka. [W:] Ekologiczna 
produkcja ziemniaka. Red. W. Nowacki. MRiRW War-
szawa: 155-174; 12. Zarzyńska K., Goliszewski W. 
2006. Rola odmiany w ekologicznej uprawie ziemnia-
ka. – J. Res. Appl. Agric. Engin. 51(2): 214-219;            
13. Zarzyńska K., Gliszewski W. 2015. Ocena przy-
datności nowych odmian ziemniaka do uprawy ekolo-
gicznej w zróżnicowanych warunkach środowiska. – 
Ziemn. Pol. 3: 8-14; 14. Zarzyńska K., Wroniak J. 



Ziemniak Polski 2018 nr 1 22 

2007. Różnice w jakości plonu bulw ziemniaków 
uprawianych w systemie ekologicznym w zależności 
od niektórych czynników agrotechnicznych. – J. Res. 
Appl. Agric. Engin. 52(4): 108-113; 15. Zimnoch-Gu-
zowska E. 2008. Demand for low input varieties. 
Breeding and adaptation of potatoes. EAPR, EUCAR-
PIA 1 
 


