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Plonowanie odmian ziemniaka jest uzależnione od warunków przyrodniczo -glebo

wych oraz od właściwej techniki ich uprawy. Bardzo istotnymi elementami agrotech-

niki są: podkiełkowywanie sadzeniaków, gęstość sadzenia i termin zbioru. Czynniki 

te wywierają wpływ na wielkość i jakość plonu. 
I 

Podkiełkowywanie sadzeniaków przyśpiesza rozwój roślin i tempo narastania plo-
nu, co zostało potwierdzone w licznych badaniach [12-14]. Wpływ tego zabiegu na 
wysokość plonu końcowego, jak wykazano, może być bardzo różny. Stwierdzono bowiem, 
że w niektórych badaniach przyrost plonu wynosił 10-15%, w innych 20-28% [3-5, 7], 

a niektórzy autorzy nie tylko że nie uzyskali zwyżki plonu, lecz obserwowali na

wet jego spadek pod wpływem podkiełkowywania [2, 10]. Rozstawa roślin stosowana 
na plantacjach ziemniaka wpływa na plon i udział bulw zaliczanych do frakcji sa-

·dzeniaków bądt konsumpcyjnych [9, 11, 15]. Zagęszczenie roślin wywiera wpływ na 
dynamikę ich rozwoju i wzrostu, skraca okres formowania bulw i przyśpiesza dojrze

wanie [9]. Przy stałej odległości między rzędami stopień zagęszczenia roślin w 
rzędzie wpływa wyratnie na wysokość plonu ogólnego i decyduje o udziale sadzenia

ków~ plonie [6, 9, 11]. Innym czynnikiem techniki uprawy oddziaływającym na wy

sokość plonu jest termin zbioru. Zgodnie z dotychczasowymi badaniami w miarę opót-

niania zbioru wzrasta plon ogólny i zwiększa się w nim również udział bulw dużych, 

natomiast przyśpieszenie zbioru . obniża ciężar bulw i zwiększa w nim udział sadze

niaków [9]. 

*Badania przeprowadzono w ramach problemu węzłowego 09.2. 06 koordynowanego 
przez Instytut Ziemniaka. 



138 U. PROŚBA-BIAŁCZYK, H. SŁOWIŃSKI 

Celem wyjaśnienia wpływu podkiełkowywania sadzeniaków, zagęszczenia roślin i 

terminu zbioru na udział i plon sadzeniaków przeprowadzono doświ. adczenie polowe w 

rejonie Dolnego Ślęska. 

METODA I WARUNKI BADAŃ 

Podstawę opracowania są serie doświadczeń wykonanych w latach 1974-1977 i 1979 

w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice należącym do Akademii Rolniczej we Wroc ł awiu. 

Badania polowe wykonano na piasku gliniastym mocnym (1974 i 1975) i słabo gli

niastym (1976-1977 i 1979) metodę podbloków. Przedplonem w latach 1974 i 1975 był 

jęczmień jary, a w latach 1976-1977 i 1979 żyto ozime. Obornik w dawce 26-30 t/ha 

oraz nawozy fosforowe w dawce 90 kg P2•5/ha i potasowe - 135 kg K2• / ha ( w la

tach 1974-1976) lub 150 kg K2•/ha (w latach 1977 i 1979) stosowano jesienią, a 

azotowe - 90 kg N/ha - wiosnę. Sadzono w ostatniej dekadzie kwietnia sadzeniaki 

podkiełkowywane i niepodkiełkowywane uwzględniając zagęszczenie w rzędzie co 20 , 

30 i 40 cm . Zbioru badanych odmian (Pola, Sokół, Sowa , Narew, Ronda i Janka ) do

konywano w czterech terminach : 2 VIII, 16 VIII, 30 VIII i 15 IX. Podczas zbi oru 

określono strukturę plonu i na jej podstawie wyliczono procentowy udział, plon 

i liczbę sadzeniaków, zaliczajęc do nich frakcje bulw od 28 do 55 mm . Plon i licz

bę sadzeniaków opracowano statystycznie metodami stosowanymi w doświadczen i ach 

wieloczynnikowych . 

Zależność między warunkami glebowymi i klimatycznymi a przebiegiem wegetacji 

badanych odmian ziemniaka stw~erdzono we wszystkich latach badań . Średnie miesię

czne temperatury i sumy opadów oraz ich porównanie ze średnimi wieloletnimi przed

stawiono w tabeli 1. W roku 1974 opady i temperatury stworzyły korzystne warunki 

do rozwoju części nadziemnych i zawięzywania bulw. Podczas wegetacji trwajęcej 132 

dni było w tym 56 dni z opadami o łęcznej sumie 299,1 mm . W roku 1975 tuberyzacj a 

i narastanie plonu odbywało się w okresie wysokich t emperatur i umiarkowanych opa

dów . W lipcu i sierpniu tego roku było aż 40 dni z temperaturą maksymalną przekra

czajęcę 25°c. W czasie 143 dni wegetacji zanotowano 41 dni z opadami wynoszęcymi 

285,1 mm. W roku 1976 brak opadów w czerwcu i pierwszej dekadzie lipca oraz wyso

kie temperatury hamowały wzrost części nadziemnych i proces tuberyzacji, a także 

wpłynęły ujemnie na plonowanie , zwłaszcza wcześniejszych odmian . W ciągu 143 dni 

wegetacji zanotowano 40 dni z opadami , których suma wynosiła 273 ,4 mm . Rok 1977 

charakteryzował się brakiem opadów w ostatniej dekadzie maja i w pierwszej poło

wie czerwca przy występujęcych jednocześnie wysokich temperaturach co nie sprzy

jało rozwojowi ziemniaka . Ujemnie wpłynęły też na narastanie plonu ulewne deszcze 

w śierpniu . Wegetacja w tym roku trwała 135 dni, podczas których zanotowano 50 dni 



T a b e 1 a 1 

Temperatury powietrza i opady w RZO Pawłowice 

Średnie miesięczne temperatury 0c Miesięczne sumy opadów w f1l1l 

Miesiąc Średnie z średnie z 
1974 1975 1976 1977 1979 wielolecia 1974 1975 1976 1977 1979 wielolecia 

1961-1980 1961-1980 

IV 7,8 7,9 7,3 6,5 7 ,2 8,1 16,6 28,3 5,7 28,6 34,9 37,4 

V 11,8 14 ,7 12,9 12,9 15,2 13,0 95,5 18,4 79,9 74,0 12,5 66,5 

VI 15,1 16 ,6 16 ,2 17, 9 19,6 16 ,8 62,3 114 , 1 26,6 90 ,4 51,1 67 ,6 

VII 16,7 19,2 18, 7 16,7 15,6 17,7 58,8 80,9 107 ,6 72,9 67,0 78,3 

VIII 18, 7 18,8 15 ,4 16,7 17 ,0 17 ,2 86,6 35,2 47,1 113,6 28,5 69,4 

IX 13, 7 16,6 12,6 11, 7 13,6 13,6 82,2 40,4 67,2 32,1 74,2 46 ,6 
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z opadami o sumie 360,1 ll11l. W roku 1979 wystąpił wyratny niedobór opadów w czerw

cu i w sierpniu. Okres od posadzenia do zbioru wynosił w tym roku 141 dni• i zano

. towano w nim 37 dni z opadami, których suma wynosiła 1B0,2 ll11l. 

Należy więc stwierdzić, że najkorzystniejsze warunki do wzrostu i plonowania 

ziemniaka wystąpiły w latach 1974 i 1975. 

OMÓWIENI[ WYNIKÓW 

Porównując udział sadzeniaków w plonie ogólnym w okresie od początku sierpnia 

::~:~:w:b::::~n~:c::::~n~~ :::!:~:z::~i~;~:e~::i:~:::~~ef:!:c:im~:~: z:~~::~~~:~ 1 
l 

do sadzeniaków wystąpiło podczas ostatnich 45 dni wegetacji u średnio wczesnej od- j 
miany Pola (16%) i średnio pótnej odmiany Sowa (18,9%) . Największy spadek procen- I 
towego udziału sadzeniaków wystąpił w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia . W tym 
okresie jedynie u odmiany Ronda uzyskano nieznaczny wzrost udziału sadzeniaków, o 

czym zadecydował opóźniony rozwój tej odmiany podczas wegetacji w roku 1976. Pro

cent masy sadzeniaków w plonie ogólnym _ różnicowany był także obsadą roślin (tab . 

3). Wraz ze zmniejszaniem zagęszczenia roślin udział sadzeniaków w plonie zmniej

szał się. Podwojenie powierzchni gleby przypadającej na jedną roślinę w najwyż

szym stopniu obniżało udział sadzeniaków u odmiany Pola (21%), w najmniejszym zaś 

u odmiany Ronda (5%; i Narew (7,2%). Podkiełkowywanie sadzeniaków (tab. 4) jedy~ 

nie u odmiany Pola wpłynęło dodatnio, podnosząc udział sadzeniaków w plonie tej 

frakcji o 3,6%. U pozostałych odmian podkiełkowywanie spowodowało spadek udziału 

sadzeniaków od 1,1 do B,6%. Plon sadzeniaków, a także ich liczba wykazywały zależ

ność od wszystkich badanych czynników agrotechnicznych . Na początku sierpnia naj

wyższy plon sadzeniaków uzyskano u odmian Pola i Sowa odpowiednio 20,4 i 17,6 t/ha . 
Najniższy zaś u odmian Narew (12,8 t) i Ronda (13,0 t), u których obserwowano pót

niej podczas kolejnych terminów zbioru, większą dynamikę narastania plonu sadze

niaków w stosunku do pozostałych odmian. Niższe plony odmian Ronda i Janka wyni
kły między innymi z porażenia plantacji zarazą ziemniaka w roku 1977 . Istotnego 

przyrostu plonu sadzeniaków w okresie od początku sierpnia do połowy września nie 

stwierdzono jedynie u średnio wczesnej odmiany Pola. W pierwszej połowie sierpnia 

plon bulw zaliczanych do frakcji sadzeniaków nie zwiększył się istotnie u żadnej 

odmiany, w drugiej zaś połowie tego miesiąca wzrósł istotnie tylko u odmiany So
kół i Narew . Ponownie nie stwierdzono istotnego przyrostu plonu sadzeniaków bada

nych odmian w okresie od 1 do 15 września. 

! 



T a b e 1 a 2 

Wpływ terminu zbioru na udział w plonie oraz plon i liczbę sadzeniaków 

Udział sadzeniaków w plonie w% Plon sadzeniaków wt/ha Liczba sadzeniaków w tys. sztAia 
Odmiana 2 VIII 16 VIII 30 VIII 15 IX 2 VIII 16 VIII 30 VIII 15 IX 2 VIII 16 VIII 30 VIII 15 IX 

1974-1976 

Narew 87,7 80,7 79,1 74,1 12,8 15,1 18,5 21,6 332 341 417 436 
Pola 85,7 78,4 73,6 69,7 20,4 20,7 21,8 23,2 392 405 402 402 
Sokół 84,5 74,8 75,5 70,6 15,8 16,3 19,7 19,5 301 305 336 331 
Sowa 82,6 71,1 65,9 63,7 17,6 17,7 19,9 21,1 369 358 407 402 
NLR (0,05)* 3,1 81,5 
NUR (0,05)** 4,6 116,3 

1975-1977 
Ronda· 79,9 81,1 78,6 77 ,1 13,0 17,6 21,0 23,9 312 364 433 450 
NUR (0,05)* 5,2 87,5 

1977-1979 
Janka 90,1 80,3 71,9 71,6 13,7 14,7 15,6 16,9 301 287 314 314 
NUR (0,05)* 2,7 50,0 

NUR dla średnich arytniety.cznych - *terminów zbioru w ramach odmiany, **odmian w ramach terminu zbioru. 



Tab e l·a 3 

Wpływ gęstości sadzenia na udział w plonie oraz plon i liczbę sadzeniaków 

Udział sadzeniaków w plonie Plon sadzeniaków Liczba sadzeniaków 
Odmiana w % wt/ha w tys. szt./ha 

20 30 40 20 30 40 20 30 40 

1974-1976 
Narew 83,2 79,1 76,0 18,8 16,7 15,5 432 373 340 

Pola 81,3 76,2 60,4 24,4 21,5 18,8 473 392 335 
Sokół 80,9 74,7 71,1 20,4 17,1 16,0 375 304 277 

Sowa 67,6 59,8 58,9 20,5 19,5 17 ,3 421 400 332 

NUR (0,05)* 1,9 37,8 
NUR (o,o5)** 2,2 51,1 

1975-1977 
Ronda 81,6 78,7 76,6 20,8 19,2 16,7 434 395 341 

NUR (0,05)* 1,4 24,l 

1977-1978 

Janka 83,0 76,0 72,6 17 ,6 14,6 13,5 372 288 252 

NUR (0,05)* 1,4 39,2 

NUR dla średnich arytmetycznych - *gęstość sadzenia w ramach odmiany, **odmian w ramach gęstości sadzenia. 

; ,. 



Odmiana 

Narew 

Pola 

Sokół 

Sowa 

NUR (0,05)* 

NUR (0,05)** 

NUR (0,05)*** 

Ronda 

NUR (0,05)* 

Janka 

NUR (0,05)* 

T a b e 1 a 4 

Wpływ podkiełkowywania na udział w plonie oraz plon i liczbę sadzeniaków 

Udział sadzeniaków 
w plonie w % 

np 

80,5 

74,3 

76,0 

74,2 

80,6 

79,5 

p 

78,5 

77 ,9 

74,9 

65,6 

77 ,6 

75,5 

Plon sadzeniaków w t/ha 

np 

16,l 

20,2 

17 ,1 

19,3 

18,7 

14,9 

0,9 

1,7 

0,9 

1,2 

p średnia 

1974-1976 

17 ,9 

22,9 

18,5 

18,9 

17 ,o 
21,5 

17,8 

19,1 

1,6 

1975-1977 

19,1 18,9 

1977-1979 

15,6 15,2 

Liczba sadzeniaków tys. szt./ha 

np 

368 

364 

309 

398 

395 

306 

19,8 

43,1 

22,4 

29,6 

p 

395 

434 

328 

370 

386 

302 

średnia 

382 

399 

319 

384 

40,8 

391 

304 

np - sadzeniaki niepodkiełkowywane, p - sadzeniaki podkiełkowywane, NUR dla średnich arytmetycznych - *pod
kiełkowywanie w ramach odmiany, **odmian w ramach podkiełkowywania, ***odmirtn. 
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Liczba sadzeniaków ulegała zwiększeniu w pótniejszych terminach zbioru w sto

sunku do poczętku sierpnia. Istotny wzrost ilościowy bulw tej frakcji w okresie 

ostatnich 45 dni wegetacji występił tylko u dwóch ociniarr, mianowicie u średnio 

wczesnej odmiany Ronda (138 tys . szt.) i pótnej odmiany Narew (104 tys. szt . ). U 

żadnej z badanych odmian nie stwierdzono natomiast istotnego przyrostu liczby sa

dzeniaków między kolejnymi zbiorami. W drugiej połowie sierpnia u najwcześniej

szej z badanych ocinian Pola - występił nawet spadek liczby sadzeniaków. Od końca 

sierpnia liczba sadzeniaków już nie wzrastała będt ulegała nawet zmniejszeniu u 

odmian Sowa, Sokół i Janka . 

Wpływ rozstawy roślin na plon i liczbę sadzeniaków przedstawiano w tabeli 3. 

Maksymalny plon i liczbę sadzeniaków uzyskano u wszystkich odmian, przy najwięk

szym zagęszczeniu roślin . Uzyskane wyniki wskazuję, że zarówno plon jak i liczba 

sadzeniaków przy gęstości sadzenia co 20 cm w rzędzie były istotnie wyższe w sto

sunku do zagęszczenia w rzędzie co 40 cm. Zmniejszenie zagęszczenia roślin z 20 

do 30 cm w rzędzie nie powodowało udowodnionego obniżenia plonu i liczby sadzenia

ków jedynie u odmiany Sowa . Rozrzedzenie rozstawy o dalsze 10 cm okazało się nie

korzystne także dla tej odmiany. 

Podkiełkowywanie sadzeniaków wpływało dodatnio na wysokość plonu sadzeniaków 

tylko u odmian Narew, Pola i Sokół, natomiast odmiana Sowa reagowała spadkiem plo
nu na ten zabieg. Liczba uzyskanych sadzeniaków w zależności od podkiełkowywania 

bulw wykazała odmiennę reakcję badanych ocinian. Liczebność tej frakcji wzrastała 

istotnie pod wpływem podkiełkowywania u odmian Narew i Pola, a ulegała istotnemu 

zmniejszeniu u odmiany Sowa. 

WNIOSKI 

1. Procentowy udział sadzeniaków w plonie zmniejszał się w miarę opótniania 

terminu zbioru, zwiększ.ania odległości między rośltnami w rzędzie oraz w mniej

szym stopniu, gdy podkiełkowywano sadzeniaki. 

2. Plon sadzeniaków wzrastał istotnie w pótniejszych terminach zbioru u wszy

stkich odmian i pod wpływem podkiełkowywania u odmian Narew, Pola i Sokół, a 

zmniejszał się, gdy zwiększano odległość między ro~linami z 20 do 40 cm. 

3. Liczba sadzeniaków zwiększała się istotnie w pótniejszych terminach zbioru 

jedynie u odmian Narew i Ronda, a zmniejszała się w miarę rozrzedzania roślin w 

rzędzie. Dodatni wpływ - podkiełkowywania stwierdzono tylko u odmian Narew i Pola. 
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Y. Ilpoc&6a-ERnqHx, r. CnoBKR&CKH 

BJIIDIBHE rYCT0TH IT0CA,.llKH H IIPE.ICBAPHTEJihH0ro IIPOPAlllHBAHHfl 
HECK0JlbKHX C0PTOB KAPr0~EJIR HA flPOH3BO,llCTBO CAJKEHUEB 

B PAflOHE HIDKHEił CHJIE3HH 

P e 3 1> 11 e 

B 1974-1977 rr. H 1979 r. HCC~eAOBana BnHRHKe npeAB&PRTen&Roro 
npop811U188RHR cazeRneB, R3NeHqHBOn ryCTOTH pacTeRHff B PRAKY (qepe3 
K&ZAWC 20, 30 H 40 ew), a Taxae cpoxa n6opxa (2-ro aBrycTa, 16-ro 
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aerycTa H 15-ro ceHTn6pn) Ha ypoxcatt, yqacTHe B ypoMe H ąHcno ca•eH

~es copTOB IlOJI.fI, CoKyJI, Cosa, HapeB, POHĄ8 H ffHKa. 11poo;eHTHOe yąac

THe CUeHo;eB B ypo•ae CHH:«8.JIOCb no Mepe 60.Jiee no3ĄHett y6opKH H 

MeHbmett rycTOTN pacTeHHtt. IlpeABBPHTeJibHOe npopallUłBBHHe caaeHD;eB 

BJIH.flnO nOJIOZHTeJI&HO Ha yąaCTHe ca•euo;ee B ypoaae TOnbKO y copTa 

IToJin, a y OCT8JlbHbOC copTOB npHBOĄHJIO K COKpa~eHH~ yąaCTH.fI 3TOl qipa

KD;HH OT 1,1 ĄO 8,6%. 
B nepHOĄ C H8tł8JI8- aerycTa ĄO DOJIOBHHN CeHTH6pH YCT8HOBJieHa 

cy~eCTBeHH8.fI npH68BK8 ypo:can caseH~eB y Bcex HCCJieĄyQMliX copTOB 

aa HCKJilOtłeHHeM copTa IlOJIHo Ypo:can ca•eHo;ee OOBliW8JIC.fI T8KZe no~ 

BJIHHHHeM npeĄBapHTeJibHOro npopa~HB8HH.fl y copTOB Hapee. IlOJIH H CoKyJI, 

a CYll\eCTBeHHO CHH•&JIC.fl npH llOBliWeHHH pacCTO.fIHH.fI Mellt,ll.Y pacTeHH.fIMH C 

20 ĄO 40 CM. qHCJIO cazeHo;ee noelimanoc& no Mepe 6onee no3ĄHero cpoxa 

y6opKH no OTHOmeHHD K H&tłaJiy aerycTa, a cyxeCTBeHHlitt pocT 3TO~ qipaK

D;HH YCT8HOBJieH y COpTOB HapeB H roHĄa. CaMoe BNCOKOe tłHCJIO CaXeH~eB 

6li.JIO nonyąeHo y ecex copToB npH HaHB~cmett rycToTe pacTeHHtt, a nono

•HTeJI&Hoe BJIH.fIHHe npeĄBapHTeJI&H9ro npopa~HB8HH.fl YCT8HOBJieHO TOnbKO 

y copToB Hapee H Ilonn. 

U. Prośba~Białczyk, H. Słowiński 

THE PLANTING DENSITY ANO PRE-SPROUTING EFFECT OF SEVERAL POTATO VARIETIES 

ON THE PRODUCTION OF SEE• POTATOES IN THE LOWER SILESIA REGION 

S u m m a r y 

Investigations on the effect of pre-sprouting, different density of plants 

in the row (every 20, 30 and 40 cm) and of the harvest date (August 2, 16, Septem

ber 15) on the share, yield and number of seed potatoes in the Pola, Sokół, Sowa, 

Narew, Ronda and Janka varieties were carried out in 1974-1977 and 1979. The per

centual share of seed potatoes in the yield decreased along with the harvest de

lay and reduction of the density of plants . Pre-sprouting of seed potatoes af

fected positively the share of this fraction in the yield only in the Pola varie

ty, while in the remaining varieties this measure led to its drop varying within 
1.1-8. 0%. 
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In the period from the first days of August to mid September a significant 

increase of seed potato yield in the varieties tested except for the Pola variety, 

was observed . It increased also under the pre-sprouting effect in the Narew, Pola 

and Sokół Varieties and significantly decreased at widening of the spacing bet

ween plants from 20 to 40 cm. 

The number of seed potatoes increased at later harvest dates in relation to 

early August, while the significant quantitative increase of this fraction was 

found in the Narew and Ronda varieties . The highest number of seed potatoes was 

obtained in all the varieties at the greatest density of plants, while a positive 

effect of pre-sprouting was observed only in the Narew and Pola varieties. 


