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Z praktyki gospodarczej 
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Streszczenie 

Firma powstała w 2004 r. na bazie Zakładu Doświadczalnego Ziemniaka. Obecnym właścicielem jest 

IHAR-PIB. Produkcja nasienna zbóż i sadzeniaków ziemniaka wraz z przechowywaniem i sprzedażą 

stanowi jej zasadniczą działalność. Powierzchnia ogółem gospodarstwa wynosi 240 ha, w tym 220 

użytków rolnych. Gruntów ornych jest 205 ha. Ziemniak nasienny jest uprawiany na powierzchni 34 ha 

w 4-letnim zmianowaniu (ziemniak, rzepak, zboża, ziemniak). Uprawia się popularne odmiany: Lord, 

Denar, Vineta, Bellarosa, Gala; bez obornika, ale z wykorzystaniem nawozów zielonych, głównie face-

lii. W ocenie prezesa z całej produkcji roślinnej (zboża, ziemniaki, rzepak) prowadzonej w gospodar-

stwie produkcja ziemniaków jest najkorzystniejsza. Ziemniaki dają 60% dochodu, mimo że zajmują 

tylko 20% powierzchni upraw.  

Słowa kluczowe: Agro Inserwis, produkcja nasienna zbóż, produkcja nasienna ziemniaka 

 
 

półka Agro Inserwis z siedzibą w Ja-
dwisinie gm. Serock w obecnej struk-
turze działa od roku 2004. Początki 

gospodarstwa sięgają czasów, kiedy z ma-
jątku należącego do Radziwiłłów po wojnie 
został utworzony PGR. PGR Jadwisin wcho-
dził w skład zespołu PGR-ów Wieliszew aż 
do roku 1957, kiedy gospodarstwo zostało 
przejęte przez Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa jako Zakład Naukowy Ziem-
niaka z Zakładem Doświadczalnym w Jadwi-
sinie.  

Wraz z powołaniem w 1966 r. Instytutu 
Ziemniaka na bazie istniejącego gospodar-
stwa powstał Zakład Doświadczalny Ziem-
niaka. Przez minione lata ZDZ Jadwisin peł-
nił funkcję bazy dla doświadczeń polowych 
oraz prowadził działalność produkcyjną. Kie-
runki produkcji zmieniały się zależnie od 
koniunktury w rolnictwie. Oprócz typowej 
produkcji roślinnej prowadzona była, ze 
zmiennymi efektami, produkcja zwierzęca: 
kury nioski, krowy mleczne, owce. Z począt-
kiem roku 1997 Instytut Ziemniaka z Zakła-

dem Doświadczalnym Ziemniaka został włą-
czony do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin. 

W roku 2001 zlikwidowano Zakład Do-
świadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
(ZDHiAR) i powołano Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjno-Usługowe „Inserwis” z siedzibą w 
Radzikowie i Zakładem w Jadwisinie.  

Dopiero w marcu 2004 r. powstała obec-
nie działająca firma jako Agro Inserwis Spół-
ka z o.o., której właścicielem jest IHAR-PIB. 
Prezesem spółki jest mgr inż. Roman Rat-
kowski, który został zatrudniony w Jadwisinie 
w roku 1996. Wcześniej pracował w PGR 
Kosowo k. Słupska jako kierownik Zakładu 
Warblewo, a przez kilka miesięcy 1996 był 
zatrudniony w Instytucie Ziemniaka w Boni-
nie, skąd przeszedł do Jadwisina. 

Całą działalność prezes Roman Ratkow-
ski skierował głównie na produkcję roślinną z 
przestawieniem się w ostatnich latach na 
produkcję kwalifikowanego materiału na-
siennego.  
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Powierzchnia ogółem gospodarstwa wy-
nosi 240 ha, w tym 220 użytków rolnych. 
Gruntów ornych jest 205 ha. W gospodar-
stwie dominują grunty klasy V i VI o niskim 
współczynniku bonitacji, wynoszącym 0,65. 
Aby na takiej ziemi uzyskiwać wysokie plony, 
potrzeba dużo starań, wiedzy i doświadcze-
nia. Plusem gospodarstwa jest korzystny 
rozłóg, gdyż 80% ziemi znajduje się w jed-
nym kawałku, a na pozostałych 20% są tylko 
3 pola. Ponadto gospodarstwo zapewnia 
grunt pod doświadczenia oddziału IHAR w 
Jadwisinie: 4 ha na prowadzenie doświad-
czeń i 2,5 ha na stałe pole ekologiczne. 

Gospodarstwo jest wyposażone w nowo-
czesne maszyny i budynki gospodarcze. 
Podstawowe maszyny do produkcji roślinnej 
to 5 ciągników o mocy od 40 do 170 kM, w 
większości o małym zużyciu, kombajn zbo-
żowy Class Dominator 98S Maxi, 2-rzędowy 
kombajn ziemniaczany Grimme SE 150/60, 
4-rzędowa sadzarka do ziemniaków Grimme 
KG GL 34 oraz 2 przyczepy z tylnym wychy-
łem o nośności 6 i 8 ton.  

Do siewu zbóż wykorzystywany jest agre-
gat uprawowo-siewny Amarone D8/KG401 z 
rototilerem lub z wałem biernym. Do uprawy 
gleby służy pług obracalny 4-skibowy z pa-
komatem (wałem pierścieniowym) oraz kul-
tywator ścierniskowy Lemken Szmaragd. 
Ponadto z ważniejszych maszyn gospodar-
stwo posiada 2 opryskiwacze Pilmet 615 i 
Hardy o szerokości oprysku 16 m i pojemno-
ści cieczy 1000 l. Ze względu na lekkie gleby 
na polach w gospodarstwie jest rozprowa-
dzony system nawadniający z hydrantami do 
deszczowania szpulowego Kaskad. System 
nawadniania jest wykorzystywany w produk-
cji ziemniaków.  

Produkcja roślinna na dużą skalę nie mo-
że być prowadzona bez magazynów. W go-
spodarstwie znajdują się 2 przechowalnie 
ziemniaków o pojemności 800 i 600 ton a-
daptowane ze starej owczarni i stodoły oraz 
magazyn zbożowy jeszcze z 1913 r. o po-
jemności 60 ton, wyposażony w czyszczalnię 
Petkus, służący do przygotowywania ziarna 
do wysyłki. Utrzymanie wszystkich maszyn 
rolniczych i urządzeń w pełnej gotowości do 
pracy umożliwia dobrze wyposażony warsz-
tat mechaniczny (fot. 1).  

 
Fot. 1. Nadzór prezesa Ratkowskiego nad każdą 

ważniejszą pracą – naprawa silnika kombajnu 
(fot. Z. Czerko) 

 
Produkcja nasienna zbóż i sadzeniaków 

ziemniaka wraz z przechowywaniem i sprze-
dażą stanowi zasadniczą działalność gospo-
darstwa. Zboża są uprawiane na powierzch-
ni 100 ha z przeznaczeniem na kwalifikowa-
ny materiał nasienny (fot. 2). Największą 
powierzchnię zajmuje pszenżyto ozime (34 
ha) i jare wysiewane pod koniec listopada 
(23 ha).  

 

 
Fot. 2. Plantacja pszenicy nasiennej  

(fot. R. Ratkowski 

 
Po 20 ha ziemi przeznaczone jest na 

uprawę pszenicy ozimej, żyta i łubinu żółte-
go. Cała produkcja jest sprzedawana jako 
kwalifikowany materiał nasienny, oprócz 
rzepaku, który zajmuje powierzchnię 40 ha i 
nie jest przeznaczony na produkcję nasion 
(fot. 3). Mimo niskiej bonitacji gleb gospo-
darstwo uzyskuje plony na wysokim pozio-
mie. Średni plon zbóż wynosi 5,0 t/ha. Naj-
wyżej plonuje pszenica ozima – 6,0 t/ha, 
pszenica jara podobnie jak pszenżyto 5,0 
t/ha, niższe plony daje żyto – od 3,5 do 5,0 
t/ha. 
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Fot. 3. Plantacja rzepaku (fot. R. Ratkowski) 

 
Bardzo duży udział w działalności zajmują 

ziemniaki. Jeszcze kilka lat temu gospodar-
stwo specjalizowało się w produkcji ziemnia-
ka konsumpcyjnego, sprzedając bulwy kon-
fekcjonowane pakowane w torby foliowe i 
siatki po 2-10 kg. Firma zaopatrywała rynek 
warszawski, głównie supermarkety. Jednak 
coraz mniejsza opłacalność konfekcjonowa-
nia ziemniaków spowodowała, że trzeba było 
przestawić się na bardziej opłacalną specja-
listyczną produkcję roślinną. Dlatego od kilku 
lat gospodarstwo specjalizuje się w produkcji 
nasiennej zbóż i ziemniaka.  

Obecnie ziemniak nasienny jest uprawia-
ny na powierzchni 34 ha w 4-letnim zmiano-
waniu (ziemniak, rzepak, zboża, ziemniak). 
Uprawia się popularne odmiany: Lord, De-
nar, Vineta, Bellarosa, Gala; bez obornika, 
ale z wykorzystaniem nawozów zielonych, 
głównie facelii (fot. 4). Po zbożach cała sło-
ma jest rozdrabniana i opryskiwana UG max 
w ilości 0,3 l/ha. Prezes uważa, że mimo 
różnych sprzecznych doniesień z badań nad 
sensem stosowania środka na glebach lek-
kich efekty są jednoznacznie korzystne. Od 
2 lat przed sadzeniem ziemniaków stosuje 
się także EM w ilości 40 l/ha. 
 

 
Fot. 4. Plantacja nasienna – odmiana Lord  

(fot. R. Ratkowski) 

Sadzeniaki kupuje się w klasie BII i pod-
czas sadzenia zaprawia środkiem Prestige 
(fot. 5). W sadzarce 4-rzędowej zastosowa-
no zaprawiarkę cieczową z dwiema dyszami, 
jedna opryskuje glebę przed spadnięciem 
bulwy, a druga sadzoną bulwę. Taki sposób 
zaprawiania zapewnia dobre pokrycie bulwy 
i otoczenia gleby wokół niej. Ze względu na 
lekkie gleby profilowanie redlin przeprowa-
dza się bezpośrednio po sadzeniu łącznie z 
nawożeniem rzędowym z zawieszonego 
siewnika. Dokładne zaprawienie sadzenia-
ków preparatem Prestige długo chroni rośli-
ny przed insektami i chorobami. W razie po-
trzeby stosowany jest dodatkowy oprysk 
plantacji.  
 

 
Fot. 5. Sadzenie ziemniaków wraz  
z zaprawianiem (fot. R. Ratkowski) 

 
Ważnym zabiegiem na plantacji nasiennej 

jest ochrona przed chorobami, a szczególnie 
alternariozą i zarazą ziemniaka. Zwykle w 
połowie czerwca wykonuje się pierwszy 
oprysk preparatem Ridomil Gold 75 MZ, a 
następne środkami Phyton Concerto i Curza-
te. Do ostatniego, czwartego, oprysku używa 
się preparatu Altima, który zabezpiecza 
ziemniaki przed rozwojem chorób w pierw-
szym okresie przechowywania.  

Uzyskanie najwyższego plonu sadzenia-
ków warunkuje odpowiedni termin desykacji 
roślin. Zwykle w połowie lipca nać niszczona 
jest mechanicznie. W większości wypadków 
taki zabieg jest wystarczający. Jednak kiedy 
rok jest mokry, stosuje się zabieg chemiczny 
przy użyciu Reglone. Trzeba nadmienić, że 
niszczenie mechaniczne naci jest istotnie 
tańsze i najkorzystniej jest, kiedy można 
poprzestać tylko na nim. 

 



Ziemniak Polski 2014 nr 4 43 

Spółka współpracuje z dwiema firmami 
nasiennymi, których inspektorzy nadzorują 
plantację i odbierają zakwalifikowane plony. 
Główne zboża: żyto, pszenica ozima i jara 
oraz pszenżyto są kontraktowane z Centralą 
Nasienną sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku, a 
ziemniaki, łubin żółty oraz pszenżyto ozime i 
jare z firmą FN Granum. Inspektorzy wyko-
nują dwie lustracje i to oni decydują o po-
trzebie selekcji roślin chorych i wadliwych na 
plantacji. Zwykle wystarcza jedna selekcja, 
ale są również plantacje nie wymagające ich 
wcale. 

Sadzeniaki sprzedawane są w środku zi-
my, co wymaga posiadania przechowalni i 
odpowiednich maszyn przygotowujących je 
do wysyłki. Pierwsza przechowalnia powsta-
ła w roku 1995 poprzez adaptację owczarni. 
Budynek miał pewne wady, które na wstępie 
obniżały jego wartość: pomieszczenie było 
niewysokie (3,8 m), ale za to długie (88,0 m), 
przy niewielkiej szerokości (13 m). To zade-
cydowało o zmniejszeniu standardowej wy-
sokości palety skrzyniowej z 1,0 m do 0,93 
m, tak aby można było ustawić 4 palety w 
pionie.  

W całym budynku można przechować 
800 ton ziemniaków (fot. 6). Wszystkie prze-
grody zostały zaizolowane do wymaganych 
współczynników przenikania ciepła, a cała 
przestrzeń podzielona na 3 sekcje wentyla-
cyjne i sortownię. System wentylacyjny 
opływowy składał się z wentylatorów usta-
wionych przy jednej ścianie i wyrzutni powie-
trza po drugiej stronie.  

 

 
Fot. 6. Przechowalnia o składowaniu w paletach 

skrzyniowych, poj. 800 t (fot. Z. Czerko) 

 
 
 

Po wielu latach eksploatacji okazało się, 
że lepszy efekt osuszający załadowanych 
ziemniaków można uzyskać, kiedy wyrzutnie 
są umieszczone na tej samej ścianie co 
wentylatory (większy efekt wymieszania po-
wietrza). Przy okazji remontu przechowalni 
taka modernizacja została wykonana. W 
sortowni sadzeniaki są również pakowane i z 
niej ekspediowane. Sortownia jest wyposa-
żona w zasobnik przyjęciowy (Bijlsma Hercu-
les), wywrotnicę palet (Downs), sortownik 
(Tong), zestaw pakujący (Affeldt), 2 stoły 
selekcyjne (Puck), zestaw myjący ziemniaki 
jadalne (EMVE) oraz 2 wózki widłowe. 

Wzrost plonów i powierzchni produkcji 
sadzeniaków zadecydował o potrzebie po-
większenia pojemności przechowalniczej. W 
gospodarstwie była duża stodoła w dosyć 
dobrym stanie technicznym a mało wykorzy-
stywana. W roku 2011 zapadła decyzja o 
zaadaptowaniu jej na przechowalnię ziem-
niaków. W całym gospodarstwie pracuje 9 
osób, większość o wysokich kwalifikacjach w 
zakresie mechanizacji rolnictwa, obsługują-
cych ciągniki i wszystkie maszyny rolnicze, a 
także będących w stanie przeprowadzić mo-
dernizacyjne prace budowlane. Dlatego la-
tem w okresie mniejszego nasilenia prac 
polowych przystąpiono do adaptacji stodoły 
na przechowalnię. Prace budowlane wyma-
gały izolacji ścian styropianem grubości           
10 cm z elewacją oraz podwieszoną izolacją 
z płyt warstwowych wypełnionych poliureta-
nem o grubości 10 cm pod dźwigarami stro-
pu. Sposób składowania ziemniaków zasto-
sowano taki sam jak w istniejącej przecho-
walni, czyli palety skrzyniowe o pojemności 
1000 kg, o łącznej pojemności 600 ton. Do 
utrzymania wymaganych warunków mikro-
klimatycznych dla sadzeniaków (3-4oC) za-
stosowano system wentylacji firmy Omnivent 
z automatycznym sterowaniem. 

Obie przechowalnie po zakończeniu se-
zonu przechowalniczego są myte i dezynfe-
kowane środkiem Agrosteril wraz z paletami 
i maszynami. Po zbiorze ziemniaki transpor-
tuje się do przechowalni i przed załadunkiem 
palet skrzyniowych przechodzą one tylko 
przez zestaw odsiewacza zanieczyszczeń i 
oddzielenia frakcji odpadowej poniżej 20 mm 
(fot. 7). Przed zasypaniem palet sadzeniaki 
są opryskiwane EM-em w celu ograniczenia 
rozwoju chorób przechowalniczych.  
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Fot. 7. Napełnianie palet skrzyniowych  

po odsiewaczu zanieczyszczeń  
(fot. R. Ratkowski) 

 
Po przechowaniu i otrzymaniu świadectw 

kwalifikacyjnych sadzeniaki przygotowuje się 
do wysyłki. Wózkiem widłowym dostarczane 
są w paletach skrzyniowych do wywrotnicy, 
następnie poprzez zasobnik dozujący poda-
wane na sortownik, stoły selekcyjne i wago-
paczkowarkę. Sadzeniaki sortuje się na pod-
stawową frakcję 35-55 mm jako materiał 
kwalifikowany oraz 30-35 mm sprzedawaną 
rolnikom. Pakowane są w worki po 25 kg 
układane do transportu na palety płaskie 120 
x 80 cm w ilości 750 kg i owijane siatką. Są 
też opakowania mniejsze, worki po 10 kg, z 
przeznaczeniem dla działkowiczów. Ziem-
niaki frakcji powyżej 55 mm jako jadalne 
sprzedawane są w hurcie w workach po          
25 kg i transportowane na paletach 100 x 
120 cm po 1100 kg. Ziemniaki przemiesz-
czane w UE muszą być zaopatrzone w za-
świadczenie o zdrowotności, w tym również 
dotyczące bakteriozy pierścieniowej, nato-
miast transportowane do państw poza UE – 
w świadectwo sanitarne z wymaganiami da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nego państwa. 
W najbliższym czasie będzie możliwe pa-

kowanie sadzeniaków, a nawet ziemniaków 
jadalnych przeznaczonych na eksport, w 
duże worki „big bagi” po 1000-1200 kg. W 
tym celu planuje się zakup odpowiedniej 
zasypnicy. 

 

 
Fot. 9. Biuro Spółki Agro Inserwis (fot. Z. Czerko) 

 
W ocenie prezesa z całej produkcji roślin-

nej (zboża, ziemniaki, rzepak) prowadzonej 
w gospodarstwie produkcja ziemniaków jest 
najkorzystniejsza. Ziemniaki dają 60% do-
chodu, mimo że zajmują tylko 20% po-
wierzchni upraw. Produkcja ziemniaków 
wymaga jednak większego uzbrojenia tech-
nicznego w sprzęt uprawowy, przechowal-
nię, maszyny obróbcze, wymaga dużych 
nakładów pracy i pociąga za sobą większe 
ryzyko. Specyfiką nasiennej produkcji ziem-
niaka są duże nakłady pracy. Dla porówna-
nia: produkcja ziemniaków w tym gospodar-
stwie wymaga 80% całkowitych nakładów 
pracy, a tylko 20% nakładów jest przezna-
czonych na zboża i rzepak. 

 


