PRAWDZIWE NASIONA ZIEMNIAKA
ZALECENIA UPRAWOWE

SPV TRADE

SEEDS PLANTS VEGETABLES

Firma SPV TRADE zajmuje się wdrażaniem oraz rozwojem technologii uprawy ziemniaka używając nasion
jako materiału rozmnożeniowego. Jest wyłącznym importerem na terenie Polski oraz innych krajów. Właścicielem patentu oraz technologii jest holenderska firma hodowlana Solynta z siedzibą w Wageningen w
Holandii zajmująca się hodowlą „Hybrid True Potato Seeds” prawdziwych mieszańcowych nasion ziemniaka.
Ta rewolucyjna metoda nie tylko przyśpiesza rozwój hodowli twórczej, ale także zapewnia ogromne korzyści
logistyczne i fitosanitarne. Oferowane przez nas odmiany są w stanie wydać plon handlowy i konsumpcyjny
już w pierwszym roku uprawy. Duże zainteresowanie technologia ta wzbudza również w segmencie produkcji
sadzeniaków: zdrowych wolnych od wirusów na kolejny sezon produkcji.
Ofertę kierujemy do producentów ceniących sobie nową technologię oraz najwyższą jakość, dla których materiał do produkcji wolny od chorób i wirusów ma priorytetowe znaczenie.
Zapraszamy do kontaktu:

SPV TRADE Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Duchnicka 51a
05-850 Ożarów Maz.
Poland
Osoba kontaktowa:
j.pytkowski@spvtrade.eu
nasionaziemniakow@spvtrade.eu
Hybrid TPS agronomy protocol v1
2020
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PRAWDZIWE NASIONA ZIEMNIAKA - KIEŁKOWANIE
TEMPERATURA
WARUNKI ŚWIETLNE
WILGOTNOŚĆ
PODŁOŻE
NAWOŻENIE

WAŻNE

Optymalna temperatura to 16-22⁰C
Uprawiaj w szklarni lub tunelu foliowym.
Uprawa wewnątrz możliwa przy świetle 200-300 mikromol/m2/sek
>80%
Ziemia na bazie torfu, PH-6
0.5 gram NPK na litr 3 tygodnie po siewie
1 gram NPK na litr 5 tygodni po siewie
•

Utrzymuj odpowiednią wilgotność podłoża

•

Jeśli temperaturę jest wyższa niż 22⁰ C, siła kiełkowania oraz szybkość
znacznie spada

•

Rozwój korzeni jest ważny, sadź rośliny z rozwiniętym systemem korzeniowym

•

Ustawiaj tace obok siebie tak aby wszystkie rośliny miały równy odstęp od
siebie

•

Zacznij hartowanie roślin 7 dni przed wysadzeniem (dostosowując
temperaturę do zewnętrznej oraz ogranicz podlewanie)

WYSIEW
DZIEŃ 0

Wypełnić tace wielokomorową podłożem (96-160 otworów) oraz zrosić czystą wodą do równomiernej wilgotności. Do produkcji rozsady rekomendowane są tace wielokomorowe ponieważ zachowują żądany kształt
oraz odpowiedni odstęp między roślinami. Wpływa to korzystnie dla wyprodukowania wyrównanej rozsady
roślin i posadzenia ich w miejsce stałe. Upewnij się że w każdej komorze jest dziurka w której należy umieścić
nasiono. Nasiona ziemniaków które kupujesz mogą być otoczkowane lub gołe niczym nie pokryte. Otoczka
stanowi dodatkową osłonę nasion, która rozpuści się przy kontakcie z wodą, nasiona takie są wykalibrowane
(wielkość 1.75 – 2.25 mm). Przez co są łatwiejsze do wysiewu oraz mogą być pokryte dodatkowymi związkami
które pomagają we wzroście roślin.

‘Gołe’ nasiona ziemniaka
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Otoczkowane nasiona ziemniaka

Podczas wysiewu delikatnie umieść nasiona hybrydowe we wgłębieniu na środku każdej doniczki. Upewnij
się że nasiona nie skleiły się i są pojedynczo. Użyj pęsety gdy nasiono nie znajduje się na środku doniczki aby
je tam umieścić.

Nasiono ziemniaka bez otoczki

Kiedy wszystkie nasiona zostały posiane, muszą być pokryte cienką warstwą: torfu, piasku lub perlitu. Zapobiega to wysuszeniu oraz nie dopuści do przesuwania się nasion. Po przykryciu nasion należy równomiernie
podlać tacę wielokomorową.
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DZIEŃ 2-14
Nasiona nie mogą wyschnąć! Utrzymuj odpowiednią wilgotność podłoża podlewając sukcesywnie tace
wielokomorowe.
Idealna temperatura do kiełkowania jest pomiędzy 16⁰C a 22⁰C, powyżej 22⁰C siła kiełkowania spada. W zalecanych warunkach większość nasion powinna wykiełkować w ciągu 8-10 dni.

2 tydzień

1 tydzień

TYDZIEŃ 2-6
W 3 tygodniu zacznij stosować nawóz, NPK 16-16-16 w koncentracji 0,5 g/litr. Użyj 1 g/litr NPK dopiero od 5
tygodnia. Stosuj nawóz 3 razy w tygodniu.

3 tygodnie

4 tygodnie

Średnio w optymalnych warunkach sadzonki są gotowe do wysadzenia po 4-5 tygodniach od siewu.
W nieoptymalnych warunkach sadzonki są gotowe po 6 – 8 tygodniach od siewu.
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SADZONKI
Hartuj rośliny przez 1 tydzień przed sadzeniem przez dostosowywanie ich na działania klimatu zewnętrznego.
Sadzonki są gotowe gdy:
• Wykształciły 4 liście właściwe
• Posiadają zwarty i rozwinięty system korzeniowy. Patrz zdjęcia poniżej.

Rozwinięty system korzeniowy

Nierozwinięty system korzeniowy

Sadzonki gotowe do sadzenia:
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SADZENIE
PRZYGOTOWANIE STANOWISKA
Uprawa różni się w każdym gospodarstwie i regionie na całym świecie. Sadzonki mogą być sadzone w różnych
systemach. Najbardziej popularnym systemem jest uprawa na redlinach w rozstawie 75cm szerokości. Jeśli są
dostępne inne metody, skontaktuj się z SPV TRADE w celu omówienia dla tego konkretnego systemu.
Uprawa zależy oczywiście od rodzaju gleby. Gospodarz najlepiej zna swoją ziemię i wie najlepiej co zrobić aby
stworzyć najlepsze warunki do uprawy. Uprawa z nasion przez sadzenie rozsady ziemniaka różni się od uprawy ziemniaka z bulw. Sadzonki nie mają dużej rezerwy w postaci bulwy dlatego ważne jest aby miały dostęp
do wystarczającej ilości wody. Trzeba wziąć to pod uwagę podczas formowania redlin. W zależności od typu
gleby trzeba wybrać właściwy moment. Dla gleb lekkich piaszczystych lepiej zrobić to tuż przed sadzeniem
gdzie na glabach cięższych można zrobić to wcześniej.
Upewnij się, że gleba jest prawidłowo przygotowana. Jeśli gleba ma dużo brył, tak jak widać na zdjęciu 2,
sadzonki mogą wysychać znacznie szybciej. Na zdjęciu 2 to przykład ziemi zbrylonej, która nie nadaje się do
sadzenia. Na zdjęciu 1, przedstawiono przykład gleby prawidłowo przygotowanej w odpowiedniej strukturze.

Gleba optymalna, wilgotna i dobrej struktury

Gleba nieoptymalna, zbrylona i sucha

PRZED SADZENIEM
Przed sadzeniem upewnij się że ryzyko wystąpienia przymrozków jest bardzo małe. Sadzonki są wrażliwe na
temperaturę poniżej 0° stopni Celsiusza. Jeśli rośliny zostaną wysadzone w miejsce stałe i istnieje takie ryzyko
to jest możliwość nakrycia ich włókniną lub folią aby je zabezpieczyć.
Sadzić możemy ręcznie lub sadzarką mechaniczną. Sadzarka musi być dostosowana do sadzonek ziemniaka.
Skontaktuj się z SPV TRADE jeśli potrzebujesz pomocy.
Po 4-8 tygodniach powinny osiągnąć minimum 4 liście właściwe i dobrze rozwinięty system korzeniowy. Odpowiednio wykształcony system korzeniowy daje sadzonce siłę potrzebną do przesadzenia.
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SADZENIE
Bardzo ważne jest aby sadzonek ziemniaków nie doprowadzić do wyschnięcia. Dlatego sadzonki należy sadzić
wystarczająco głęboko. Doniczka oraz 70-80% łodygi muszą być zakryte ziemią, jak pokazano poniżej na schemacie. Z bocznych pąków rozwiną się nowe korzenie. Zwiększy to system korzeniowy sadzonki i równe wiązanie bulw. W przypadku redlin w rozstawie 75 cm to odstęp między roślinami powinien wynosić ok 25-30 cm.

Schematyczny przykład umieszczenia dużej i małej sadzonki w redlinie. Staraj się aby 70-80% sadzonki
było pod ziemią.

Podczas sadzenia , upewnij się że sadzonki są mocno dociśnięte do ziemi. W ten sposób korzenie będą miały
kontakt z wilgotną glebą i odpowiednie warunki do rozpoczęcia wzrostu.

SADZENIE MECHANICZNE
Sadzonki ziemniaka mogą być sadzone za pomocą sadzarki mechanicznej, jak przedstawiają przykładowe
zdjęcia poniżej. Mamy dwie możliwości: sadzenie na płask a następnie obredlanie w celu uformowania redlin
lub formowanie redlin a następnie sadzenie sadzarką w redlinę (ten sposób wykazuje najlepsze rezultaty oraz
jest najczęściej stosowany). Skonsultuj się z SPV TRADE w razie pytań.
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NAWADNIANIE
Po zasadzeniu pola należy je jak najszybciej zacząć podlewanie. Musi to nastąpić natychmiast po sadzeniu. Jeśli nie, sadzonki mogą wyschnąć co może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Podczas sadzenia dużych
powierzchni w upalne dni, należy rozpocząć nawadnianie już od samego początku. Nawadniaj dawką 10mm.
W ten sposób sadzonka będzie miała odpowiednie warunki do dalszego rozwoju.
Podczas sezonu częstotliwość podlewania zależy od rodzaju gleby, temperatury i ilości opadów w ciągu sezonu. Sadzonki powinny zawsze mieć dostęp do wolnej wody w glebie. Regularnie sprawdzaj glebę, aby zobaczyć czy potrzebne jest nawadnianie.

Nawadnianie kropelkowe

Nawadniając za pomocą deszczowni użyj drobnej kropli

ILOŚĆ NA HEKTAR

NAWÓZ
AZOT (N)

150kg na start, 100kg podczas dalszego wzrostu

FOSFOR (P)

80kg

POTAS (K)

150kg

SUPERFOSFAT (P2O5 )

50kg

OCHRONA UPRAW
SPV TRADE nie zaleca używania herbicydów przed i po sadzeniu. Na plantacji najlepiej usówać chwasty
mechanicznie. Jednak podczas doświadczeń 0.15 litr/ha bentazonu i 40 gram/ha rimsulfuronu w kombinacji
z 0.5 litra środka przyczepnego dało bardzo korzystne wyniki. W celu zwalczania chorób i szkodników zaleca
się schemat ochrony taki sam jak w przypadku uprawy ziemniaków z bulw.
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POSTĘP WZROSTU ROŚLIN

Sadzonka

30 dni od posadzenia

60 dni od posadzenia

90-120 dni od posadzenia
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