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OPACALNO RÓNYCH SPOSOBÓW REGULACJI
ZACHWASZCZENIA W ANIE ZIEMNIAKA
Krystyna Zarzecka, Marek Gugaa
Akademia Podlaska w Siedlcach

Alicja Baranowska
Pastwowa Szkoa Wysza w Biaej Podlaskiej
Streszczenie. Ocen opacalnoci sposobów odchwaszczania ziemniaka przeprowadzono
na podstawie dowiadcze polowych przeprowadzonych w latach 2005–2007 w Rolniczej
Stacji Dowiadczalnej Zawady nalecej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Warianty dowiadczenia obejmoway cztery sposoby odchwaszczania: pielgnacja mechaniczna
oraz trzy obiekty pielgnacji mechaniczno-chemicznej z uyciem herbicydów Plateen 41,5
WG, Racer 250 EC i Sencor 70 WG. Do oceny ekonomicznej sposobów odchwaszczania
wykorzystano metod opart na standardowej nadwyce bezporedniej (SGM – Standard
Gross Margin). Celem bada byo porównanie opacalnoci rónych sposobów pielgnacji
ziemniaka. Warto uzyskanego plonu bulw ziemniaka bya zrónicowana i ksztatowaa
si od 8288,5 do 14 605,0 PLN·ha–1. Standardowa nadwyka bezporednia wynosia od
–484 PLN na obiekcie kontrolnym do 5851,5 PLN na obiekcie, na którym zastosowano
herbicyd Sencor 70 WG.
Sowa kluczowe: ziemniak, sposoby odchwaszczania, standardowa nadwyka bezporednia,
opacalno

WSTP
Produkcja ziemniaka w Polsce stabilizuje si, ale konieczna jest poprawa poziomu
plonowania i jego jakoci. Moe to zapewni poprawna agrotechnika, w tym staranne
odchwaszczanie plantacji [Gugaa i Zarzecka 2004, Harasim i in. 2004, Krzyszto k i in.
2009, Zarzecka 2006]. Wanym zagadnieniem staje si procentowy udzia plonu handlowego w plonie ogólnym, który wedug Nowackiego [2006] najczciej nie przekracza
70%, a w badaniach Jarki i Chojnackiego [2008] wynosi 80%. Wzrost udziau plonu
handlowego zwiksza warto rynkow plonu, a tym samym opacalno produkcji ziemAdres do korespondencji – Corresponding author: Krystyna Zarzecka, Akademia Podlaska, Katedra Szczegóowej Uprawy Rolin, 08-110 Siedlce, ul. Prusa 14, e-mail: kzarzecka@ap.siedlce.pl
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niaka [Nowacki 2008], std wane s prowadzenie bada nad ograniczaniem zachwaszczenia i bieca analiza efektów ekonomicznych wykonywanych zabiegów ochrony rolin.
Do oceny opacalnoci produkcji suy wiele rodzajów rachunku ekonomicznego.
W ocenie ekonomicznej efektywnoci produkcji ziemniaka za najbardziej przydatne
uwaa si okrelenie nadwyki bezporedniej i kalkulacji rónicowych [Klepacki i Gobiewska 2002]. Std celem bada byo porównanie opacalnoci rónych sposobów
regulacji zachwaszczenia w anie ziemniaka.

MATERIA I METODY
Podstaw do oblicze stanowiy wyniki dowiadczenia polowego realizowanego
w latach 2005–2007 w Rolniczej Stacji Dowiadczalnej Zawady. Dowiadczenie zaoono na glebie kompleksu ytniego bardzo dobrego, klasy IVa, o odczynie kwanym (pH
w KCl = 4,99–5,40). Analiz objto cztery sposoby regulacji zachwaszczenia z zastosowaniem zabiegów mechanicznych i chemicznych:
1) pielgnacja mechaniczna (obiekt kontrolny) – zabiegi mechaniczne do wschodów
i po wschodach rolin ziemniaka (do wschodów 2-krotne obredlanie i 2-krotne obredlanie poczone z bronowaniem, a po wschodach 2-krotne obredlanie),
2) pielgnacja mechaniczno-chemiczna – do wschodów 2-krotne obredlanie i 2-krotne
obredlanie poczone z bronowaniem, a tu przed wschodami opryskiwanie herbicydem Plateen 41,5 WG (metrybuzyna + ufenacet) w dawce 2,0 kg·ha–1,
3) pielgnacja mechaniczno-chemiczna – do wschodów tylko 1-krotne obredlanie i 10
dni po posadzeniu bulw opryskiwanie herbicydem Racer 250 EC ( urochloridon)
w dawce 3,0 dm3·ha–1,
4) pielgnacja mechaniczno-chemiczna – do wschodów 2-krotne obredlanie i 2-krotne
obredlanie poczone z bronowaniem, a tu przed wschodami opryskiwanie herbicydem Sencor 70 WG (metrybuzyna) w dawce 1,0 kg·ha–1.
Herbicydy stosowano przed wschodami roliny uprawnej (ziemniaka) w dawkach
zalecanych przez Instytut Ochrony Rolin w Poznaniu [Zalecenia ochrony rolin 2003].
Doboru preparatów chwastobójczych dokonano gównie na podstawie obserwacji gatunków chwastów wystpujcych w rolinie przedplonowej, tj. pszenycie ozimym. Dominoway gatunki dwulicienne chwastów, gównie komosa biaa, oek polny, przetaczniki,
i pojedyncze chwasty jednolicienne. Std wybrano preparat Racer 250 EC zwalczajcy przede wszystkim chwasty dwulicienne, Sencor 70 WP niszczcy dwulicienne
i niektóre jednolicienne oraz Plateen 41,5 WG zawierajcy dwie substancje aktywne,
a niszczcy chwasty dwulicienne i jednolicienne we wczesnych fazach rozwojowych.
W dowiadczeniu uprawiano redniowczesn odmian ziemniaka jadalnego Balbina,
która jest znan kreacj na terenie rodkowo-wschodniej Polski, a okres zbioru bulw
przypada najczciej w I–II dekadzie wrzenia (w okresie poniwnym, a wic mniejszego
spitrzenia prac polowych). Do oblicze wartoci plonu handlowego (bulwy o rednicy
powyej 40 mm, bez wad zewntrznych i wewntrznych) i ubocznego przyjto wartoci
rednie z lat 2005–2007, a ceny z 2009 roku. W kosztach bezporednich uwzgldniono:
sadzeniaki, nawozy organiczne (obornik 50%) i mineralne, rodki ochrony rolin, koszty
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robocizny oraz eksploatacji sprztu. Za miar efektywnoci ekonomicznej przyjto nadwyk bezporedni stanowic rónic midzy wartoci produkcji (plonów) a kosztami
bezporednimi [Augustyska-Grzymek i in. 2000].

WYNIKI I DYSKUSJA
Plon handlowy bulw ziemniaka odmiany Balbina wynosi od 15,7 ton z 1 ha na obiekcie kontrolnym do 28,4 ton po zastosowaniu zabiegów mechaniczno-chemicznych z herbicydem Sencor 70 WG (tab. 1).
Tabela 1. Plony bulw ziemniaka odmiany Balbina, t·ha–1
Table 1. Yields of potato cv. Balbina, t·ha–1

Sposoby regulacji zachwaszczenia
Weed control methods

1. Obiekt kontrolny – Control object
2. Plateen 41,5 WG 2,0 kg·ha–1
3. Racer 250 EC 3,0 dm3·ha–1
4. Sencor 70 WG 1,0 kg·ha–1
rednio – Mean

Plony bulw
Yields of potato
handlowy
market
15,7
24,5
18,0
28,4
21,7

uboczny
side
8,7
8,1
8,1
8,1
8,3

Wzrost plonu handlowego
w stosunku do obiektu 1
Increase of market yield as compared to that of object 1
t·ha–1

%

–
8,8
2,3
12,7
7,9

–
56,0
14,6
80,8
50,5

ródo: Badania wasne.
Source: Authors’ research.

Chwasty konkurujc z rolin uprawn ograniczay plonowanie ziemniaka, std plon
handlowy na obiekcie kontrolnym wynosi rednio 15,7 t·ha–1, natomiast na obiektach
odchwaszczanych mechaniczno-chemicznie by wikszy od 14,6 do 80,8%. Wedug Golinowskiej [2009], agrofagi powoduj zagroenie plonu, a producent powinien przeciwdziaa ich szkodliwoci, wykorzystujc do tego celu chemiczne rodki ochrony rolin.
Naley jednak mie na uwadze, e koszty zabiegu ochronnego powinny by rekompensowane odpowiedni iloci produkcji uratowanej.
W prowadzonych badaniach koszty poniesione na herbicydy wynosiy od 181 do 285
PLN na 1 ha i nie byy wysokie w porównaniu do cakowitych kosztów bezporednich,
a w przeliczeniu procentowym koszty rodków ochrony rolin (herbicydy, fungicydy,
insektycydy) stanowiy tylko od 3,4 do 7,1% kosztów bezporednich (tab. 2 i 3). Ponadto koszty bezporednie byy najwiksze na obiekcie kontrolnym, a wynikay one
z droszego odchwaszczania mechanicznego. Równie Nowacki [2008] wykaza wiksze
koszty bezporednie w ekologicznym systemie produkcji ni w integrowanym, w którym
wykorzystano chemiczne rodki ochrony rolin. Z kolei we wczeniejszych badaniach
Gugay i Zarzeckiej [2008] koszty bezporednie na obiektach odchwaszczanych herbicydami byy wiksze ni po zastosowaniu tylko pielgnacji mechanicznej.
O wartoci cakowitej produkcji decydoway plony – gównie handlowy i w niewielkim stopniu plon uboczny. Na obiektach pielgnowanych mechaniczno-chemicznie z zaOeconomia 9 (3) 2010
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Tabela 2. Opacalno uprawy ziemniaka jadalnego, PLN·ha–1
Table 2. Pro tability of eatable potato cultivation, PLN·ha–1

Sposoby regulacji zachwaszczenia
Weed control methods
Wyszczególnienie
Speci cation

obiekt
kontrolny
control
object
2625,0

Sadzeniaki – Seed potato
Obornik – Manure (50%)
Nawozy mineralne – Mineral fertilizers
azotowe – nitrogen
fosforowe – phosphorus
potasowe – potassium
rodki ochrony rolin – Plant protection agents
herbicydy – herbicides
fungicydy – fungicides
insektycydy – insecticides
Nakady pracy – Input of labour

Plateen
41,5 WG

Racer
250 EC

Sencor
70 WG

2625,0

2625,0

2625,0

1212,5

1212,5

1212,5

1212,5

295,5
610,0
325,0

295,5
610,0
325,0

295,5
610,0
325,0

295,5
610,0
325,0

–
234,5
65,0

181,0
234,5
65,0

285,0
234,5
65,0

190,0
234,5
65,0

637,6

522,5

450,0

522,5

Eksploatacja maszyn – Machine operation

2867,5

2682,5

2081,3

2682,5

Ogóem koszty bezporednie na 1 ha
Total direct costs per 1 ha

8772,5

8753,5

8183,8

8753,5

Warto plonu handlowego
Value of market eld
Warto plonu ubocznego
Value of side yield
Warto cakowita plonu
Value of total yield

7855,0

12255,0

9000,0

14200,0

433,5

407,0

405,5

405,0

8288,5

12662,0

9405,5

14605,0

Nadwyka bezporednia, PLN·ha–1
Gross margin, PLN·ha–1

–484,0

+3908,5

+1221,7

+5851,5

ródo: Badania wasne.
Source: Authors’ research.

Tabela 3. Struktura kosztów bezporednich w uprawie ziemniaka, %
Table 3. The direct costs structure in potato cultivation, %

Wyszczególnienie
Speci cation
Sadzeniaki – Seed potato
Obornik i nawozy mineralne
Manure and mineral fertilizers
rodki ochrony rolin
Plant protection agents
Nakady pracy – Input of labour
Eksploatacja maszyn
Machine operation

Sposoby regulacji zachwaszczenia
Weed control methods
obiekt kontrolny
control object
29,9
27,8

Plateen
41,5 WG

Racer
250 EC

Sencor
70 WG

30,0
27,9

32,1
29,9

30,0
27,9

3,4

5,5

7,1

5,6

6,1
32,8

6,0
30,6

5,5
25,4

6,0
30,5

ródo: Badania wasne.
Source: Authors’ research.
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stosowaniem herbicydów Plateen 41,5 WG i Sencor 70 WG warto cakowita plonu bya
1,5–1,8-krotnie wiksza ni po zastosowaniu zabiegów odchwaszczajcych wycznie
mechanicznych. Nastpstwem maej wartoci produkcji otrzymanej w wyniku zabiegów
pielgnacyjnych mechanicznych by ujemny wynik nansowy wyraony nadwyk bezporedni (tab. 2, rys. 1).
160,3
180
160

119,9

PLN·ha–1

140
120
100
80

46,8

60
40
20
0

-19,8

-20
1.

2.

3.

4.

Sposoby odchwaszczania – Weed control methods

Rys. 1.
Fig. 1.
ródo:
Source:

Warto nadwyki bezporedniej na 1 ton plonu
Value of direct surplus per 1 tonne of yield
Badania wasne.
Authors’ research.

Opacalnymi wariantami w pielgnacji ziemniaka byy obiekty, na których stosowano
odchwaszczanie z uyciem herbicydów. Równie badania Bombika i Wolskiej [2004]
wykazay, e w miar intensy kacji uprawy zwikszay si plony i wzrastaa nadwyka
bezporednia.

WNIOSKI
Stosowanie chemicznych rodków ochrony rolin przeciwko chwastom stanowi jeden
z waniejszych czynników decydujcych o wielkoci i jakoci zebranego plonu ziemniaka.
1. Plon handlowy (bez bulw maych o rednicy poniej 40 mm, bez wad zewntrznych
i wewntrznych) zalea od sposobów odchwaszczania i ksztatowa si od do 15,7
do 28,4 t·ha–1.
2. O opacalnoci produkcji ziemniaka decydoway relacja wartoci zebranego plonu,
zwaszcza handlowego, i koszty poniesione na upraw 1 ha plantacji.
3. Najbardziej opacalnymi sposobami pielgnacji byy obiekty odchwaszczane mechaniczno-chemicznie z zastosowaniem herbicydów Plateen 41,5 WG i Sencor 70 WG
niszczcych zarówno chwasty dwulicienne, jak i jednolicienne.
4. Odchwaszczanie ziemniaka z zastosowaniem zabiegów wycznie mechanicznych
nie dao dodatniego wyniku nansowego. Uzasadnia to celowo wykorzystania herbicydów do pielgnacji plantacji.
Oeconomia 9 (3) 2010
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PROFITABILITY OF DIFFERENT WEED CONTROL METHODS IN POTATO
FIELD
Abstract. The evaluation of pro tability of weeding methods was performed on the basis
of eld experiment carried out in 2005–2007 at the Zawady Experimental Station owned by
the University of Podlasie. Experimental variants included four weed control methods: mechanical as well as three objects of mechanical-chemical treatments with the use of herbicides Plateen 41.5 WG, Racer 250 EC and Sencor 70 WG. The method based on the standard
gross margin (SGM) was used for the economic evaluation of the weed control methods.
The aim of the research was the comparison of pro tability of various methods of weeding
of potato. The value of the obtained potato yield varied from 8288.5 to 14605.0 PLN·ha–1.
The standard gross margin ranged from minus 484 PLN for the control treatment to 5851.5
PLN for treatment in which weeds were controlled with a herbicid Sencor 70 WG.
Key words: potato, weed control methods, standard gross margin, pro tability
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