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NOWOCZESNA PRODUKCJA ZIEMNIAKA
W SYSTEMIE ROLNICTWA INTEGROWANEGO

Abstrakt

G³ównym celem rolnictwa zrównowa¿onego (integrowanego) jest uzyskanie wysokich plonów o bardzo dobrej jakoœci przy
zmniejszonych dawkach nawozów mineralnych i organicznych oraz chemicznych œrodków ochrony roœlin. Wa¿ne jest stosowanie
takich zasad agrotechniki i mechanizacji, aby wszelkie stosowane zabiegi w kompleksowej technologii produkcji by³y
nieszkodliwe dla œrodowiska naturalnego i mia³y korzystny wp³yw na warunki wegetacji roœlin. Dotyczy to zabiegów
przygotowania gleby do sadzenia, precyzyjnego nawo¿enia, terminowego i dok³adnego sadzenia, w³aœciwej pielêgnacji,
ochrony przed chorobami i szkodnikami.
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Wstêp

Kierunki zmian w technologii uprawy gleby i nawo¿eniu
pod ziemniaki

Obecne œwiatowe trendy w produkcji rolniczej, w trosce
o ochronê œrodowiska, ¿ycia i zdrowia ludzi oraz zwierz¹t,
zmierzaj¹ w kierunku stopniowego przekszta³cania intensy-
wnej uprawy roœlin na systemy integrowane o zmniejszonym
udziale nawozów syntetycznych i chemicznych œrodków ochro-
ny roœlin. W produkcji ziemniaka w celu utrzymania wysokie-
go plonu lub jego wzrostu i poprawy jego jakoœci stosowaæ siê
bêdzie w wiêkszym stopniu bakteryjno-grzybowe u¿yŸniacze
gleby, nawozy nowej generacji o spowolnionym dzia³aniu,
nowe techniki nawo¿enia dla efektywniejszego wykorzystania
sk³adników uwzglêdniaj¹c przy tym zasobnoœæ gleby i kwaso-
woœæ oraz zawartoœæ próchnicy. Natomiast che-miczne œrodki
ochrony roœlin do zwalczania chwastów, szko-dników i chorób,
dziêki nowoczesnemu doradztwu techno-logicznemu i odpo-
wiedniemu wyposa¿eniu tych oœrodków w aparaturê stosowaæ
siê bêdzie w oparciu o monitoring zagro¿enia przez patogeny.
Na wiêkszym obszarze kraju ju¿ pod koniec dekady uzyskiwaæ
siê bêdzie przeciêtne plony zie-mniaków na poziomie 35-
40 tha . W tym okresie upraw¹ ziemniaka na rynek mo¿e
w Polsce zajmowaæ siê ok. 100-200 tys. gospodarstw rolnych na
powierzchni 300-350 tys. ha stowarzyszonych w Grupach Pro-
ducentów Rolnych. Pozosta³e setki tysiêcy rolników uprawiaæ
bêd¹ ziemniaki na w³asne potrzeby konsumpcyjne na dzia³kach
przydomowych lub ma³ych polach. Pomimo wyraŸnego spadku
powierzchni uprawy ziemniaków powinien zwiêkszyæ siê do 8-
10 tys. ha area³ kwalifikowanych sadzeniaków nowych odmian
ziemniaków jadalnych, do przetwórstwa i skrobiowych.

Pod koniec obecnej d

ych plony bêdzie
mniejszy. W rejonach intensywnej produkcji ziemniaka do
uprawy gleby na wiêksz¹ skalê bêdzie stosowa³o siê g³êbo-
szowanie, eliminuj¹ce podeszwê p³u¿n¹, poprawiaj¹ce stosunki
wodne, a g³êbsze ukorzenienie roœlin wykorzysta wymyte
sk³adniki mineralne. Badania w³asne wykaza³y, ¿e na glebach
œrednio zwiêz³ych zastosowanie g³êbosza po ¿niwach na
œciernisku zwiêksza³o plony ziemniaków o 30% w roku suchym

. -1

ekady nastêpuje w Polsce stopniowa
eliminacja uprawy ziemniaka z gleb lekkich V i VI klasy
bonitacyjnej charakteryzuj¹cych siê nisk¹ zawartoœci¹ pró-
chnicy i minera³ów ilastych i przemieszczanie wiêkszoœci
produkcji do rejonów na gleby œrednie bardziej urodzajne, gdzie
wp³yw warunków siedliskowych ograniczaj¹c

i ponad 15% w roku o przeciêtnych opadach.
Do uprawy gleby jesieni¹ i wiosn¹ stosowaæ siê bêdzie

uproszczone systemy u¿ywaj¹c agregatów wieloczyn-
noœciowych, aby ograniczyæ ugniatanie podglebia przez ko³a
ci¹gników, przyspiesza to zabiegi uprawowe, które zatrzymuj¹
wiêcej wilgoci w glebie. Ze wzglêdu na koszty produkcji
ulegnie zmianie sposób nawo¿enia organicznego pod ziemniaki
i zastêpowanie tradycyjnego obornika przyorywaniem pociêtej
s³omy z dodatkiem azotu z jednoczesnym wysiewem poplonów
zielonych, które nastêpnie bêd¹ przyorane lub zmulczowane
póŸn¹ jesieni¹. W wiêkszym zakresie wykorzystywane bêd¹
bakteryjno-grzybowe u¿yŸniacze glebowe wzbogacaj¹ce
warstwê orn¹ w po¿yteczne mikroorganizmy, przyspieszaj¹ce
rozk³ad nawozów naturalnych i organicznych oraz pozyski-
wanie niedostêpnych dla roœlin sk³adników mineralnych do
roztworu glebowego. Doœwiadczenia polowe przeprowadzone
na glebach œrednio zwiêz³ych wykaza³y, ¿e u¿yŸniacz glebowy
UG max w dawce 1,0 lha wp³ywa³ na wzrost plonu handlo-
wego o 4,7 tha , tj. 15,1%, a plonu bulw du¿ych o 4,3 tha , tj.
20,3%.

W wiêkszym zakresie stosowane bêdzie nawo¿enie rzêdowe
podczas sadzenia sadzark¹, a na plantacjach nasiennych z jedno-
czesnym zaprawianiem sadzeniaków. W systemie integrowa-
nym dawki nawo¿enia mineralnego ustalane bêd¹ na podstawie
wymagania odmian, kierunku ich u¿ytkowania oraz aktualnej
zasobnoœci gleby. Stosowaæ siê bêdzie nawozy wielosk³adni-
kowe nowej generacji o spowolnionym dzia³aniu (tab. 3).
Doœwiadczenia polowe wykaza³y, ¿e nawozy zlokalizowane
rzêdowo z obu stron sadzeniaka da³y zwy¿kê plonów od 14,7%
do 22,2% (tab. 2) i polepszenie jakoœci bulw. Mo¿na stosowaæ
wtedy mniejsze dawki nawozów [3, 4, 7].

Szczegó³owe badania wykonane na odmianach o ró¿nej
wczesnoœci i wielu poziomach nawo¿enia azotem wykaza³y, ¿e
korzystne efekty wzrostu plonów wyst¹pi³y na ka¿dym
poziomie nawo¿enia, chocia¿ w miarê wzrostu dawek
nawo¿enia mala³ efekt tego zabiegu. Na dawce nawo¿enia 60 kg
N ha zastosowanego w sposób rzêdowy uzyskano plony bulw
na podobnym poziomie jak na nawo¿eniu tradycyjnym w iloœci
130 kg N ha - stosowanym rzutowo (rys. 1 i 2). Ponadto na
obiektach nawo¿onych rzêdowo stwierdzono p³ytsze zaleganie
bulw o krótszych stolonach w redlinie, co ma du¿e znaczenie w
u³atwieniu zbioru kombajnem przy mniejszych uszkodzeniach
mechanicznych i wiêkszej wydajnoœci pracy maszyn. Precyzyj-
ne rzêdowe nawo¿enie do redlin to oszczêdnoœæ drogiego nawo-
zu, wy¿sze plony i obni¿enie nak³adów na mechaniczne zabiegi
nawo¿enia i sadzenia oraz zbiór ziemniaków [4, 8, 9, 12].
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Kontrola*  pe³ne nawo¿enie doglebowe NPK  (80+40+120) kg.ha ;-1 �ród³o: badania w³asne
control  - full of soil fertilization with NPK (80+40+120) kgha* . -1

Warianty stosowania u¿yŸniacza glebowego UG max
Variants of UG max soil fertilizer

Zwy¿ka plonu i zawartoœci skrobi do kontroli*
The increase in yield and starch content of the control*

ogólny
overall

handlowy

> 40 mm
marketable

Æ

sadzeniaków

30-60 mm
seed potatoes

Æ

bulw du¿ych

> 50 mm
big tubers

Æ

t ha×
-1

t ha×
-1

t ha×
-1

% % %% t ha×
-1

Kontrola* + u¿yŸniacz glebowy UG max;
Control + fertilizer to the soil UG max

Nawo¿enie 80 kg N/ha + u¿yŸniacz glebowy UG max-1

Fertilization 80 kg N / ha + UG max soil fertilizer-1

4,3

3,0

12,2

8,5

4,7

3,9

15,1

12,5

0,9

1,7

3,3

6,2

4,3

3,9

20,3

18,4

Tab. 1. Zwy¿ka plonu ziemniaka po zastosowaniu u¿yŸniacza glebowego UG max do kontroli
Table 1. The increase in potato yields after applying UG max soil fertilizer to control

Tab. 2. Wp³yw sposobu nawo¿enia ziemniaków mocznikiem na plony i zawartoœæ skrobi
Table 2. Influence of potato fertilization system with urea on the yield and starch content

Sposoby nawo¿enia
Fertilization system

Plon - Yield t·ha-1

ogólny
total

handlowy

> 40 mm
marketable

Æ

bulw du¿ych

> 50 mm
big tubers

Æ

skrobi
starch

Procent
skrobi

Per cent
of starch

Rzêdowy podczas sadzenia
Row used during planting

Rzutowy (tradycyjny)
Broadcasting (traditional)

NIR LSD

Wzrost - - t/ha

Wzrost - - %

p=0,05 p=0,05

Increase

Increase

3,0

4,6

14,7

2,5

4,9

17,6

2,1

4,1

22,2

0,51

0,86

17,5

0,3

-

0,4

35,9

31,3

32,7

27,8

22,6

18,5

5,77

4,91

16,1

15,7

�ród³o: badania w³asne

System nawo¿enia
Fertilization system

Plon ziemniaków w t ha - Yield in t·ha-1 -1·

ogólny
total

Handlowy
>40 mmÆ

commercial

Sadzeniaków

30-60 mmÆ

seed potatoes

bulw du¿ych
>50 mmÆ

big tubers

skrobi
starch

% skrobi
% starch

Kontrola (mocznik + superfosfat +
60% sól potasowa) - Control

Nitrophoska 12 specjal

Nitrophoska 15 perfekt

ENTEC perfekt

NIR LSDp = 0,05 p = 0,05

35,0

39,3

37,0

41,6

1,7

32,2

37,0

33,6

39,8

2,0

21,1

21,7

24,0

26,3

3,3

25,2

29,3

25,2

30,4

3,0

5,14

6,25

5,72

6,93

0,33

14,7

15,8

15,4

16,7

0,4

�ród³o: badania w³asne

Tab. 3. Wp³yw nawo¿enia nawozami nowej generacji na plony ziemniaków oraz zawartoœæ skrobi
Table 3. The influence of fertilization with new generation fertilizer on yield and starch content of potato
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Rys. 1. Sadzarka ³añcuchowo-czerpakowa S227 AKPIL z rzêdo-
wym dozownikiem nawozu
Fig. 1. Chain-bucket potato planter S227 with row fertilizer
applicator

Rys. 2. Sadzarka taœmowo-czerpakowa Cramer Junior z sie-
wnikiem do wysiewu nawozów
Fig. 2. Strip-bucket potato planter Cramer Junior with
fertilizer spreader



Alkalin PK 10:20

Adob Mn

B Basfoliar 36 E

F Florovit

Plonvit K

S Sonata Z

Wuxal Kombi

R Roztwór mocznika (10%) - urea

l lub kg ha

2 x 3

2 x 2

2 x 5

3 x 4

3 x 2

2 x 1,5

4 x 6,5

2 x 15 kg N

· -1

Nazwa nawozu dolistnego
Name of foliar fertilizer

t·ha

4,9

5,4

5,8

4,3

6,0

4,3

6,3

4,4

-1
%

11,6

15,5

16,6

10,0

17,4

13,7

18,2

18,0

Wzrost plonu handlowego do kontroli w:
The increase in marketable yield control in:

Czêstotliwoœæ i dawka
Frequency of use

�ród³o: badania w³asne

Tab. 4. Efekty dolistnego nawo¿enia ziemniaków optymaln¹ dawk¹ niektórych nawozów makro- i mikroelementowych na plony w
stosunku do kontroli
Table 4. Production effects of foliar fertilization with some fertilizers in comparison to control

Tradycyjne doglebowe nawo¿enie mineralne nie zawsze
gwarantuje dostêpnoœæ niezbêdnych sk³adników do uzyskania
wysokiego plonu dobrej jakoœci. Zbyt niskie pH gleby przy
niedostatku próchnicy, brak lub nadmiar opadów w okresie
wegetacji oraz brak niezbêdnych mikroelementów powoduj¹
utrudnienie i zahamowanie pobierania sk³adników pokarmo-
wych przez korzenie. Konieczne jest wówczas interwencyjne
nawo¿enie dolistne. Nawozy dolistne charakteryzuj¹ siê
ca³kowit¹ rozpuszczalnoœci¹ w wodzie. Zawarte w nich sole
mineralne w formie chelatów lub kompleksów organicznych s¹
³atwo przyswajalne przez roœliny (tab. 4).

W krajach zachodnich o nowoczesnym rolnictwie wskaŸni-
kiem sygnalizuj¹cym potrzebê zastosowania odpowiednich
nawozów dolistnych s¹ wyniki testów roœlinnych wykonywa-
nych na ogonkach liœciowych, pobieranych wielokrotnie co 7-
10 dni ze œrodkowych czêœci pêdów w okresie od pocz¹tku
tuberyzacji do po³owy sierpnia lub stosowanie czujników foto-
optycznych montowanych z przodu ci¹gnika analizuj¹cych
barwê liœci [10, 11]. Ta precyzyjna aparatura po³¹czona z pok³a-
dowym komputerem w ci¹gniku i urz¹dzeniami elektroni-
cznymi na opryskiwaczu ustala odpowiednie dawki nawozów
dolistnych z dodatkami mikroelementów.

Doœwiadczenia polowe wykaza³y, ¿e opóŸnienie sadzenia
o 2 tygodnie, w stosunku do terminu optymalnego, obni¿a³o
plony ziemniaków o 5-7%, o 4 tygodnie 15-20%, a o 6 tygodni
40-55%, w zale¿noœci od odmiany. OpóŸnienie sadzenia
odmian skrobiowych powoduje obni¿enie procentowej
zawartoœci skrobi od 0,5 do 3,0% [6, 7].

Do krajowych odmian reaguj¹cych du¿ym spadkiem
plonów na opóŸnienie terminu sadzenia, które powinny byæ
sadzone w pierwszej kolejnoœci nale¿¹: odmiany bardzo
wczesne i wczesne oraz Bryza, Bzura, Cekin, Gandawa, Ibis,
Œlêza, Syrena i Umiak. Odmiany bardziej tolerancyjne na opó-
Ÿnienie terminu sadzenia, u których spadki plonu s¹ mniejsze to:
Irga, Neptun, Pasat, Rudawa, Rumpel, Tajfun i Wiking [6].
Zwiêkszonym nawo¿eniem azotowym, nawet przy dokar-
mianiu dolistnym, nie mo¿na nadrobiæ strat spowodowanych
opóŸnionym sadzeniem. Przy wielokierunkowej produkcji
ziemniaków nale¿y w pierwszej kolejnoœci sadziæ odmiany
wczesne na wczesny zbiór (wskazane jest ich podkie³kowanie),
nastêpnie materia³y nasienne, ziemniaki jadalne, do przetwór-
stwa spo¿ywczego i przemys³owe.

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich plonów
ziemniaka jest w³aœciwa obsada roœlin na jednostce
powierzchni. W miarê zagêszczenia plantacji zwiêksza siê plon
ogólny, ale malej¹ plony pojedynczych roœlin. Na glebach

Sadzenie, pielêgnacja i ochrona plantacji metodami
integrowanymi

lekkich o ma³ej zasobnoœci w przyswajalne sk³adniki mineralne
w rejonach o ma³ej iloœci opadów zaleca siê rzadsze sadzenie,
gdy¿ mniejsza konkurencja o wodê i sk³adniki mineralne korzy-
stnie wp³ywa na wysokoœæ plonu.

W przeciêtnych warunkach glebowych i wilgotnoœciowych
jako optymalne uwa¿a siê nastêpuj¹ce obsady roœlin dla
poszczególnych kierunków u¿ytkowania:
- 60-87 tys. roœlin na 1 ha przy produkcji nasiennej,
- 45-55 tys. roœlin na 1 ha dla odmian wczesnych zbieranych

na wczesny zbiór,
- 40-50 tys. roœlin na 1 ha dla ziemniaków jadalnych i skrobio-

wych,
- 28-37 tys. roœlin na 1 ha dla ziemniaków na frytki i czipsy.

Na wiêkszych plantacjach nasiennych d¹¿¹c do bardziej
równomiernego rozmieszczenia wiêkszej iloœci krzaków (80-90
tys.) zalecaæ siê bêdzie zagonow¹ uprawê ziemniaka w 3- lub 4-
rzêdowe zagony [5, 6, 10]. W pozosta³ych kierunkach u¿ytko-
wania powinna dominowaæ uprawa w rozstawie miêdzyrzêdzi
75 cm i 90 cm. Nowoczesne sadzarki taœmowo-czerpakowe
i taœmowo-palcowe posiadaj¹ mo¿liwoœæ regulacji gêstoœci
sadzenia w zakresie od 15 do 50 cm w zale¿noœci od jakoœci
gleby, wielkoœci sadzeniaków i kierunku u¿ytkowania ziemnia-
ków.

Du¿e zachwaszczenie poza obni¿k¹ plonu powoduje zdrob-
nienie bulw i zmniejszenie ich iloœci pod krzakiem oraz utru-
dnienie zbioru mechanicznego. Do pielêgnacji ziemniaków po
sadzeniu nale¿y stosowaæ sposoby mechaniczno-chemiczne
biernymi lub aktywnymi obsypnikami z formowaniem redlin
(rys. 3), polepszaj¹ce warunki stolonizacji i tuberyzacji,
a w plonie uzyskanie lepszej jakoœci bulw; mniej pora¿onych
zaraz¹ ziemniaka i z objawami zazielenienia. Prawid³owo ufor-
mowana redlina w wyniku zabiegów pielêgnacyjnych powinna
mieæ kszta³t sp³aszczonego sto¿ka. Im bêdzie szersza, tym

Rys. 3. Obsypnik bierny podczas pracy
Fig. 3. Ridger passive during operation
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mniejsze bêd¹ straty wody w wyniku parowania w okresie maja
i czerwca. Optymalna wysokoœæ redlin od wierzcho³ka do dna
bruzdy powinna wynosiæ ok. 20 cm na glebach lekkich do 24 cm
na glebach œrednich i zwiêz³ych. Oprysk herbicydem na œwie¿o
uformowane redliny, który zalega tu¿ pod powierzchni¹ gleby
przez d³u¿szy czas zabezpiecza plantacje przed wschodz¹cymi
chwastami.

Wysokie i stabilne plony o dobrej jakoœci bêd¹ mo¿liwe,
jeœli upowszechni siê na wiêkszej powierzchni nawadnianie
plantacji w przypadku, gdy wilgotnoœæ gleby na g³êbokoœci
10 cm spadnie poni¿ej 60% polowej pojemnoœci wodnej. Jeœli
znajduj¹ siê ujêcia wodne do zainstalowania urz¹dzeñ nale¿y
dokonaæ nawadniania deszczowni¹ szpulow¹ lub mostow¹
dawk¹ polewow¹ 15-20 mm wody przez okres 3-4 godziny co
najmniej raz na tydzieñ.

Do wykonywania selekcji negatywnej na plantacjach na-
siennych zamiast prymitywnych i uci¹¿liwych metod rêcznego
usuwanie pora¿onych roœlin wraz z bulw¹ macierzyst¹, po-
wszechnie wprowadzi siê spalinowe lub akumulatorowe wózki
do selekcji. Po selekcji dokona siê oprysku aficydami na wiru-
sy, a po stwierdzeniu odpowiedniej wielkoœci plonu sadzenia-
ków, zastosowane bêd¹ defolianty celem wczesnego zniszcze-
nia naci. Udoskonalony w regionach system zwalczania szko-
dników i chorób, a szczególnie zarazy ziemniaka, powinien
uwzglêdniæ stopieñ odpornoœci odmian i stosowany w oparciu
o monitoring zagro¿enia u³atwi skuteczne ich zwalczanie na
plantacjach do okresu zbioru przy mniejszym nak³adzie
œrodków.

Dobór fungicydów do zwalczania zarazy ziemniaka oraz
liczbê zabiegów nale¿y dostosowaæ do warunków atmosfery-
cznych i odpornoœci genetycznej odmian. Odmiany o skali
odpornoœci 6-8 i odmiany wczesne o krótkim okresie wegetacji
wymagaj¹ w zale¿noœci od warunków pogodowych od 2-3 za-
biegów opryskiwania, przemiennie fungicydami uk³adowymi
lub wg³êbnymi, natomiast dla odmian o œredniej skali odporno-
œci 4-5 zabiegów œrodkami uk³adowymi, wg³êbnymi i konta-
ktowymi. Opryski insektycydami na stonkê ziemniaczan¹
nale¿y wykonaæ wówczas, gdy przekroczony bêdzie próg
szkodliwoœci tego szkodnika. Zabiegi dokonujemy w okresie
pojawu w stadium larwalnym L - L gdy¿ zarejestrowane
preparaty wykazuj¹ niewielk¹ skutecznoœæ do zwalczania jaj
i larw L .

Uzyskanie po¿¹danej wielkoœci bulw o dobrej jakoœci i mi-
nimalnych uszkodzeniach mechanicznych wymaga prawid³o-
wego przygotowania plantacji do zbioru. W integrowanym sy-
stemie produkcji mo¿na to dokonaæ przy mechanicznym roz-
drobnieniu ³êcin przed zbiorem ziemniaka i nastêpnie precy-
zyjnym opryskiem drogim defoliantem Reglone w iloœci 1-2
l/ha wy³¹cznie na rzêdy roœlin z resztkami ³êcin. Odmiany wcze-
sne i œrednio wczesne mo¿na kopaæ po 7-10 dniach od oprysku,
a œrednio póŸne i póŸne po 15-20 dniach od niszczenia ³êcin.

Na ma³ych plantacjach, dominuj¹cych w kraju do zbioru
stosuje siê wiele typów kopaczek wibracyjnych i przeno-
œnikowych wymagaj¹cych du¿ego nak³adu robocizny oraz

2 3  ,
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Przygotowanie do zbioru i zbiór ziemniaków

MODERN POTATO PRODUCTION IN INTEGRATED SUSTAINABLE AGRICULTURE

Abstract

The main aim of integrated sustainable agriculture is to obtain high yields of very good quality at reduced doses of mineral and
organic fertilizers and pesticides. It implies the use of such rules of agricultural technology and mechanization that all applicable
operations in complex production technology were harmless to the environment and have a positive effect on vegetation conditions.
This includes soil operations for planting, precise fertilizing, precise and timely planting, proper cultivation and protection of crops
against diseases and pests.
Key words: potatoes; integrated sustainable agriculture; yields; quality; planting; cultivation; fertilization; crop protection

kombajny jednorzêdowe. Natomiast na wiêkszych plantacjach
przy niskich nak³adach robocizny zbioru mo¿na dokonaæ 2-
rzêdowymi kopaczkami ³aduj¹cymi bezpoœrednio na obok
jad¹c¹ przyczepê. Krajowe lub zagraniczne kopaczki ³aduj¹ce
mog¹ byæ wyposa¿one w niewielki stó³ selekcyjny do usuwania
bry³ i kamieni, posiadaj¹ szeroki odsiewacz prêtowy powlekany
otulinami, szczotki do oczyszczania bulw z piasku i przenoœnik
podaj¹cy zakoñczony zsypem kaskadowym z czujnikiem usta-
laj¹cym wysokoœæ spadku na przyczepê ok. 20 cm. Wydajnoœæ
tych kopaczek wynosi do 1 ha/h przy minimalnych uszko-
dzeniach mechanicznych bulw. W integrowanym systemie
produkcji na coraz wiêksz¹ skalê wprowadza siê na du¿ych
plantacjach ziemniaków jadalnych, do przetwórstwa oraz na-
siennych zbiór dwufazowy, który w du¿ym stopniu zabezpieczy
bulwy przed uszkodzeniami mechanicznymi i wp³ynie na
zmniejszenie ubytków w okresie d³ugotrwa³ego przechowy-
wania. Kopaczka przenoœnikowa 2-rzêdowa kopie ziemniaki,
oczyszcza z zanieczyszczeñ i pozostawia na wa³ach na polu,
a po 2-3 godzinach, gdy bulwy siê ogrzej¹ i naskórek staje siê
bardziej elastyczny odporniejszy na mechaniczne uszkodzenia
ziemniaki s¹ zbierane kombajnem wyposa¿onym w podbie-
racze szczotkowe lub ³opatkowe. Kombajny posiadaj¹ krótkie
odsiewacze przenoœnikowe i zasobniki na ziemniaki o pojemno-
œci do 10 ton, pracuj¹ przy prêdkoœci do 12 km/h uzyskuj¹c wy-
dajnoœæ do 1,5 ha/h [6, 10, 11]. Dla bardzo du¿ych plantacji
produkowane s¹ na Zachodzie samobie¿ne 2- i 4-rzêdowe kom-
bajny z umocowanym z przodu rozdrabniaczem ³êcin.

W integrowanym systemie produkcji stosuj¹c nowoczesn¹
technikê uprawy roli, nawo¿enia, przy mniejszych dawkach
œrodków ochrony roœlin i plennych odmianach mo¿na tañszym
kosztem uzyskaæ wysokie plony ziemniaków dobrej jakoœci
w ka¿dym kierunku u¿ytkowania.
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