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W latach 1977-1979 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Bałcyny przeprowadzo

no badania polowe, których celem było określenie wpływu niektórych czynników agro

technicznych na liczbę i plon sadzeniaków. 

Doświadczenie założono na glebie pseudobielicowej wytworzonej z piasku glinia

stego mocnego - kl. IIIb o odczynie pH - 4,3-4,5 i zawartości P2•5 10,3 - 14,0, 
K2o 13,0-15,2 mg/100 .g gleby. 

Doświadczenie zakładano metodą losowanych podbloków w 3 powtórzeniach uwzglę

dniając następujące czynniki: 1. odmiany - Ronda, Leda, Kora, Janka (podbloki I 

rzędu), 2. gęstość sadzenia w rzędzie - 20, 30, 40 cm (podbloki II rzędu), 3. sa

dzeniaki - podkiełkowywane i niepodkiełkowywane (obiekty). Zbiór ziemniaków prze

prowadzano corocznie w 4 terminach: po 100, 115, 130, 145 dniach wegetacji, wyko

pując l/4część poletka o powierzchni 7,5 m2. Przedplonem dla ziemniaków były zbo
ża ozime lub jare. Obornik w dawce 250 q/ha przyorywano jesienią. Nawozy mineral

ne: N - 90, P2•5 - 90, K2o - 135 kg/ha wysiewano corocznie pod bronę lub kultywa-

. tor. Ziemniaki sadzono w kolejnych latach: 9 V, 27 IV i 9 V. Uprawa roli i termi

ny stosowania innych zabiegów agrotechnicznych były zgodne z zasadami poprawnej 

agrotechniki. 
W każdym terminie zbioru określono strukturę plonu bulw. W tym celu zebrane 

bulwy z każdego poletka sortowano na pięć frakcji: do 2,8, 2,8-3,5, 3,5-4,5, 4,5-

-5,5 i powyżej 5,5 cm średnicy. W każdej frakcji oznaczono liczbę bulw oraz ich 

*Badania przeprowadzono w ramach problemu węzłowego 09.2.06 koordynowanego 
przez Instytut Ziemniaka. 
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masę. Jako sadzeniaki potraktowano dwie frakcje o średnicy 3,5-4,5 i 4,5-5,5 cm, 

oznaczajęc w każdym terminie zbioru ich plon i liczbę bulw z 1 ha. Analizę zmien

ności plonu sadzeniaków wykonano oddzielnie dla każdego terminu zbioru. 

WYNIKI BADAŃ 

Wielkość plonu sadzeniaków i ich liczba była w niewielkim stopniu zróżnicowa
na przez stosowane terminy zbioru (tab. 1). Stosunkowo lepsze efekty (15,3 t i 

277 tys. z ha) uzyskano tylko przy zbiorze najwcześniejszym po 100 dniach od sa

dzenia, gdzie frakcja sadzeniaków stanowiła 53% ogólnego plonu bulw. Udział ich w 
trzech pótniejszych terminach zbioru zmniejszał się sukcesywnie i wynosił odpo

wiednio: 40, 38, 36% plonu ogólnego. Należy jednak dodać, że ogólne plony wzrasta

ły sukcesywnie do końca okresu wegetacji, co zadecydowało o wyrównanych plonach 

sadzeniaków w poszczególnych terminach zbioru (tab. 1). 

W każdym z porównywanych terminów zbioru czynnikiem bardzo istotnie różnicu

jęcym plony i liczbę sadzeniaków wszystkich odmian była stosowana rozstawa w rzę
dzie. 

Najwyższy plon sadzeniaków (18,15 t z ha) uzyskano przy sadzeniu w rozstawie 

62,5 x 20 cm, która zapewniała największy ogólny plon ziemniaków i najwyższy pro

cent udziału sadzeniaków w tym plonie (47%). Przy stosowaniu większej rozstawy w 
fzędzie 30 i 40 cm udział sadzeniaków w plonie wynosił 42 i 31%, a ich plony 

zmniejszały się bardzÓ znaczęco, odpowiednio o 20 i 36% (tab. 1). Różnice podob

nej wielkości stwierdzono w liczbie sadzeniaków z 1 ha. Przy sadzeniu w rozsta

wie 62,5 x 20 cm uzyskano ich średnio 326 tys.,zaś przy 30 i 40 cm w rzędzie o 61 

i 118 tys. mniej. 

Istotne okazały się także różnice odmianowe (tab. 1). Z porównywanych czte

rech odmian ziemniaków największę liczbę i plon sadzeniaków z 1 ha uzyskano przy 

uprawie odmiany Kora, dalej w kolejności malejęcej odmiany Ronda, Janka i Leda. 
Stwierdzona kolejność była typowa dla wszystkich terminów zbioru (tab. 1). 

Stosowanie zabiegu podkiełkowywania nie miało istotnego wpływu na wielkość 

uzyskiwanych plonów sadzeniaków. Jedynie przy zbiorze najwcześniejszym, po 100 

dniach od sadzenia, udowodniono jego interakcję z odmianami. Plon sadzeniaków 

(19,6 t z ha) odmiany Ronda przy stosowaniu tego zabiegu był większy o 0,45 t w 

stosunku do kombinacji przeciwstawnej. 
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T a b e 1 a 1 

Plon sadzeniak6w w t ·z ha (Bałcyny 1977-1979) 

Liczba 
Rozstawa Termin zbioru Średnio sadze-

Odmiana w rzędzie dla niaków 
cm I II III IV odmiany w tys. 

szt. z ha 

20 21,74 18,78 19,00 18,88 
Ronda 30 17,63 15,39 14,85 14,05 

40 12,65 10,81 12,08 12,68 

x 17,34 14,99 15,31 15,21 15, 71 304 

20 13,60 12,91 14,72 14,26 
Leda 30 11,92 10,89 11,51 10,51 

40 9,50 8,46 8,52 8,50 11, 72 179 

x 11, 68 10, 75 11,58 11,09 

20 20,16 22,07 23,47 21,65 
Kora 30 17,93 18,89 17,55 17,89 

40 14,39 15,53 16,21 14,63 
x 17,50 18,82 19,08 18,04 18,36 379 

20 18,42 16,64 16,95 17,07 
Janka 30 14, 77 12 ,35 15,37 11, 74 

40 11,25 9,37 10,65 10,18 
x 14,82 12,79 14,32 12,99 13, 73 230 

Średnio dla 20 18,48 17,60 18,54 17,97 18,15 326 
rozstawy 30 15,57 14,38 14,82 13,54 14,58 265 
i terminu 40 11, 94 11,04 11,86 11,49 11,58 208 
zbioru x 15,33 14,34 15,07 14,33 

NUR (P=0,05) 
dla: odmiany 2,62 2,09 3,63 4,59 

rozstawy 0,96 1,20 1,66 2,04 

WNIOSKI 

1. Z porównywanych odmian większy plon i liczbę sadzeniaków uzyskuje się upra

wiając odmianę Kora niż odmiany: Ronda, Janka i Leda. 

2. Wydajność sadzeniaków wszystkich odmian wyrażona w masie i sztukach wzra

sta w miarę zwiększania gęstości sadzenia, osiągając najwyższe wartości w rozsta

wie 62,5 X 20 cm. 

3. Podkiełkowywanie bulw przed sadzeniem nie zwiększa plonu ani liczby sadze

niaków uzyskanych z 1 ha. 

4. Z porównywanych terminów zbioru najwłaściwszy (biorąc pod uwagę dojrzałość 

bulw i plon sadzeniaków oraz względy organizacyjne przy sprzęcie) wydaje się być 

taki, przy którym okres wegetacji wynosi około 130 dni . 


