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ażdy kierunek produkcji ziemniaków 
wymaga określonych, wyspecjalizo-
wanych odmian. Znajomość najważ-

niejszych cech użytkowych i wymagań agro-
technicznych pozwala na właściwy dobór 
odmiany do kierunku użytkowania, a tym 
samym do wymagań odbiorcy. Pomocne w 
wyborze mogą być wyniki uzyskane w ra-
mach Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego i Rolniczego (PDOiR).  

Powyższy system doświadczalnictwa 
działa już 15 lat, a głównym jego celem jest 
dostarczanie informacji o aktualnej wartości 
gospodarczej odmian. Rolnicy korzystający z 
informacji o parametrach ilościowych, jako-
ściowych, odpornościowych itp. w zróżnico-
wanych warunkach przyrodniczo-glebowych 
kraju mogą osiągać wyższe korzyści ekono-
miczne. 

Pierwsze 24 doświadczenia z ziemnia-
kiem założono w 1999 roku. W latach 2011 i 
2012 założono w ponad 40 punktach do-
świadczalnych łącznie 294 doświadczenia. 
W okresie 1999-2012 zrealizowano 1308 
pojedynczych doświadczeń. Oprócz do-
świadczeń podstawowych przeprowadzono 
również kilkuletnie doświadczenia w warun-
kach nawadniania i podwyższonego pozio-
mu nawożenia, a w oddziale IHAR w Jadwi-
sinie odmiany były testowane pod kątem 
parametrów przechowalniczych. Efektem tak 
dużej liczby założonych doświadczeń są 
Listy Odmian Zalecanych (LOZ). Stanowią 
one rekomendację poszczególnych odmian 
do uprawy w województwach i są corocznie 
aktualizowane przez ekspertów powołanych 
do wojewódzkich Zespołów PDOiR (tab. 1).  
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cd. tabeli 1 
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W doświadczeniach PDOiR ziemniaka są 
testowane odmiany jadalne i skrobiowe, z 
pominięciem odmian przydatnych do prze-
twórstwa na frytki i chipsy. Rok 2012, po-
dobnie jak i 2011, był rokiem wysokich plo-
nów ziemniaków. Lata te potwierdziły, jak 
ważną rolę w tworzeniu plonu roślin okopo-
wych odgrywają opady i właściwe uwilgot-
nienie gleby. Wg danych GUS średni plon 
krajowy w 2012 r. wzrósł do rekordowego 
poziomu 244 dt/ha, a zbiory wyniosły ponad 
9 mln ton. 

W doświadczeniach zastosowano nawo-
żenie mineralne na poziomie 350 kg (NPK) 
w czystym składniku przy zachowaniu pro-
porcji 1:1:1,5. Doświadczenia są prowadzo-
ne w warunkach pełnej ochrony przed chwa-
stami, stonką oraz zarazą ziemniaka. 

W zestawieniach tabelarycznych przed-
stawiono wyniki dla poszczególnych grup 
wczesności, a plony podano w odniesieniu 
do wzorca, który stanowi średnia z wszyst-
kich badanych odmian w testowanej grupie. 

Grupę bardzo wczesnych, w której głów-
nym kryterium wyboru jest wczesność gro-
madzenia plonu, stanowiło 8 odmian. Należy 
tu wyróżnić 2 rodzime odmiany o wysokim, 
wyrównanym plonowaniu: Miłek i Lord. 
Średni plon holenderskiej Arielle w 2012 r. 
po 40 dniach od wschodów wynosił nieco 
powyżej 250 dt/ha. Najwyższe plony po za-
kończeniu wegetacji dały Lord, Denar oraz 
Impala (tab. 2). 

Wśród odmian wczesnych najwyższym 
plonem, szczególnie w 2012 r., wykazała się 

Michalina. Powyżej 500 dt/ha plonowały 
również: Owacja, Cyprian, Gwiazda oraz 
holenderska Carrera (tab. 3). Na poziomie 
wzorca plonowała Vineta, która ma bardzo 
dobre właściwości kulinarne. Należy odno-
tować, że Vineta ma największy udział w 
produkcji nasiennej ze wszystkich odmian 
uprawianych w kraju (wg GIORIN 2012).  

W grupie jadalnych średnio wczesnych 
przetestowano 17 odmian (tab. 4). Wysokie 
plony uzyskały ubiegłoroczne nowości, tj. 
Jurek i Oberon, oraz smaczna Satina, Bartek 
i w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym 
do mączystego – Tajfun.  

W najmniej licznej grupie jadalnych śred-
nio późnych i późnych najwyższe plony dały 
odmiany Zagłoba oraz Syrena, o bardzo 
dużych owalnych bulwach i żółtym miąższu 
(tab. 5). 

Przetestowano również w dwóch grupach 
wczesności 14 odmian skrobiowych (tab. 6). 
W doświadczeniach PDOiR bardzo wysokim 
plonem skrobi, przy jej zawartości w bulwach 
przekraczającej 20%, cechowały się: Hinga, 
Zuzanna, Kuras, Pokusa oraz Skawa. 

W krajowym rejestrze (KR) odmian ziem-
niaka zachodzą duże zmiany, obecnie rolni-
cy mogą wybierać spośród 129 odmian zare-
jestrowanych w Polsce. Wnoszą one okre-
ślony postęp, zaspokajając potrzeby wszyst-
kich segmentów rynku. Pełna charakterysty-
ka wszystkich odmian zawarta jest w co-
rocznie aktualizowanej i publikowanej przez 
COBORU „Liście Opisowej Odmian”. 

 
 

Placki z blachy 
(z tradycji kulinarnych Beskidów 

i Śląska Cieszyńskiego) 
 

 
Składniki:  
1 kg ziemniaków, 15 dag mąki, 1 cebula 
20 dag wyrzosków (tłustsze okrawki mięsa 
wieprzowego wytapiane jak skwarki)  
2 jajka 
sól, pieprz, majeranek, czosnek, papryka 
 
 
 
 
 

Ziemniaki i cebulę zetrzeć na tarce,  
dodać jajka, mąkę i przyprawić do smaku.  
Piec na palniku na mocno rozgrzanej blasze.  
Wyrzoski pokroić, podsmażyć i dusić ok. 40 
min, dodając czosnek i paprykę do smaku.  
Chrupiące placki podawać z wyrzoskami. 
 

Śląskie smaki. Zbiór przepisów potraw  
regionalnych województwa śląskiego.  

Red. H. Szymanderska  
Śląska Org. Turyst. Katowice 2011 


