
Wyniki badań doświadczenia PDO w 

ziemniakach jadalnych i skrobiowych.  
 

W ramach stałej współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w zakresie 

doświadczalnictwa porejestrowego i rolniczego na polu roślin okopowych prowadzono 2 ścisłe 

doświadczenia polowe z ziemniakami  średnio wczesnych odmian jadalnych i 

skrobiowych.  Doświadczenia te wykonywane w ramach sieci podobnych działań prowadzonych w 

kilku punktach na terenie województwa lubelskiego i ościennych służą między innymi do 

opracowania listy odmian ziemniaka zalecanych do uprawy na terenie naszego makroregionu. 

Jakkolwiek wyniki jednego doświadczenia nie mogą stanowić podstawy do wnioskowania o 

zaleceniach do uprawy nowych odmian na terenie województwa, ponieważ można je uogólnić 

dopiero po opracowaniu syntezy wyników ze wszystkich zebranych  doświadczeń - zaprezentowano 

tu cząstkowe wyniki wybranych cech ziemniaków z obu doświadczeń prowadzonych w  LODR. 

Wskazują one na potencjał plonowania  ziemniaków w konkretnych warunkach glebowo-

klimatycznych w płn. zachodniej części województwa lubelskiego i wskazują na znaczenie jakości 

materiału sadzeniakowego w kształtowaniu jakości i wielkości plonu. 

Doświadczenia założono w dn. 20.04.2020 r. w rozstawie rzędów 75 cm x 30 cm. Ziemniaki sadzono 

ręcznie pod znacznik. Przed wschodami – po ostatecznym uformowaniu redlin – zastosowano Sencor 

Liquid 600SC w dawce  0,8 l/ha (27.05.2020 r.), zastosowano po wschodach dodatkowe dokarmianie 

dolistne Basfoliarem 36 Extra 5 l/ha + ADOB Bor 1l/ha +ADOB Mn 2l/ha w dwóch terminach   

(18.06.2020 r. i 01.07.2020 r.). Mimo odpowiednich warunków pogodowych, wschody ziemniaków 

były wyrównane, niektóre z  odmian nie osiągnęły zakładanej obsady roślin na poszczególnych 

poletkach. Działanie zastosowanego herbicydu było dość skuteczne, choć w późniejszym okresie 

wystąpiło zachwaszczenie wtórne, głównie chwasty jednoliścienne.  W okresie wegetacji zagrożenie 

ze strony stonki ziemniaczanej było znaczące, wykonano parę zabiegów w następujących dniach 

(15.06.2020 r.) Mospilan 20 SC w dawce 0,08kg/ha, (30.06.2020 r.) Cyperkill Max 500 EC w dawce 

0,06l/ha, (07.07.2020 r.) Nurelle D 550 EC w dawce 0,6 l/ha, (22.06.2020 r.) Proteus 110 OD w dawce 

0,4 l/ha. W celach profilaktycznych wykonano 3 zabiegi przeciwko chorobom z zastosowaniem  

Ridomilu Gold MZ Pepite 67,8 WG w dawce 2,5 kg/ha (15.06.2020 r.), a następnie Curzate Top 72,5 

WG w dawce 2,3 kg/ha (30.06.2020 r.), Ranman Top 160 SC w dawce 0,5 l/ha. Zbioru obu 

doświadczeń dokonano po całkowitym zaschnięciu łętów, ziemniaki średnio wczesne jadalne po 172 

dniach od sadzenia i ziemniaki średnio wczesne skrobiowe po 172 dniach od sadzenia. Uzyskano 

odpowiednie plony większości odmian, o zawartości skrobi na ogół przekraczającej i równej wartości 

średniej dla danej odmiany, występowanie chorób skórki było małe (parch zwykły, rizoktonioza), 

liczba ziemniaków zdeformowanych była znikoma, a drobnych nie była duża, większość zbioru 

spełniała warunki plonu handlowego.  Odpowiednia ilość dni słonecznych sprzyjała dobremu 

nagromadzeniu skrobi w ziemniakach. Jakość zbiorów odmian jadalnych była zadawalająca, zaś 

ziemniaki skrobiowe charakteryzowały się dużą skrobiowością przy odpowiednim plonie ogólnym w 

stosunku do potencjalnych możliwości odmian. Niektóre odmiany w porównaniu do poprzednich lat 

osiągnęły plon ogólny mniejszy z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych – 

nadmiaru opadów deszczu. 

 

 



Tabela wyników doświadczeń prowadzonych w LODR w 2020 r.: 

L.p. Nazwa odmiany Plon bulw w t. z ha Zawartość  skrobi w % 

Odmiany jadalne 

1 MILA 42,85 16,6 

2 JUREK 70,99 15,2 

3 LASKARA 65,86 18,4 

4 LECH 60,84 16,4 

5 OTOLIA 67,71 15,4 

6 MAZUR 61,89 19,1 

7 SATINA 61,10 14,0 

8 TAJFUN 63,74 19,0 

9 JELLY 61,36 15,5 

Odmiany skrobiowe 

1 KUBA 50,78 23,3 

2 BORYNA 29,89 22,5 

3 PARTNER 46,02 22,7 

4 JUBILAT 57,39 21,4 

5 KASZUB 35,97 24,6 

6 MIESZKO 65,86 23,0 

7 SZYPER 44,71 21,9 

8 WIDAWA 21,69 21,0 

9 ZUZANNA 54,22 19,6 
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