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Ze względu na utrzymujące się susze i upały w okresie wegetacji uprawa ziemniaków w Polsce była w ostatnich latach 
dużym wyzwaniem. W wyniku suszy panującej latem w 2018 i 2019 r. rolnicy, którzy nie mogli prowadzić nawadniania,  
uzyskali mniej niż jedną czwartą normalnych plonów. Aby poradzić sobie z suszą, rolnicy coraz częściej inwestują w tech-
niki nawadniania. Oczekują, że w ten sposób osiągną zwiększenie bezpieczeństwa plonów i jakości zebranego produktu. 
Jednym z takich plantatorów jest Szymon Cena, który wraz z konsorcjum firm holenderskich osiągnął dobre rezultaty  
stosując techniki nawadniania w połączeniu z fertygacją i pomiarami wilgotności gleby w ramach projektu RVO.
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W Bolesławcu, niewielkim mieście 
położonym w południowo-zachodniej czę-
ści Polski, Szymon Cena wraz z sześcioma 
stałymi pracownikami uprawia rocznie od 
100 do 120 hektarów ziemniaków. Uprawa 
odbywa się w rotacji 1 do 5 na łącznej 
powierzchni 560 hektarów. W tym roku, 
dzięki obfitym opadom deszczu w regio-
nie, susza nie stanowi problemu. Teraz 
Cena musi zrobić wszystko, aby utrzymać 
Phytophthorę pod kontrolą. “Od 1997 r. 
nie było tak mokro jak w tym roku” - mówi 
polski rolnik, dodając, że obfite opady 
deszczu miały miejsce jednie miejscowo. 
“U plantatorów oddalonych o 20 kilome-
trów było sucho. Być może w dalszej czę-
ści sezonu będziemy musieli sami nawad-
niać uprawy, ale na razie nie jest to 
problemem”, wyjaśnia sytuację w połowie 
sierpnia. Dlatego też dla wyjaśnienia swo-
jej strategii biznesowej przedstawia dane 
z poprzedniego roku uprawy.

Inwestycja w nawadnianie kropelkowe 
z fertygacją
Biorąc pod uwagę swoje piętnastoletnie 
doświadczenie w stosowaniu deszczowni 
producent jest w pełni świadomy potrzeby 
nawadniania. “W ostatnich latach nawad-
niamy głównie od czerwca do sierpnia 
włącznie.” Jednak nawadnianie przy użyciu 
deszczowni nie jest idealnym rozwiąza-
niem na obszarze, na którym prowadzi 
uprawy Cena. Jeśli chodzi o technikę, 
zauważa on, że dystrybucja wody nie jest 
optymalna na pochyłych działkach. 
“Ponadto często wieje tu silny wiatr, co 
sprawia, że woda z nawadniania nie jest 
optymalnie rozprowadzana na roślinach. 
Znalazło to również odzwierciedlenie w 
wysokości plonów. Często widzieliśmy w 
magazynie zarówno wtórny wzrost bulw, 
jak i piękne bulwy wymieszane ze sobą. 
Ponadto krople wody z nawadniania 
powodowały przy wysokich temperatu-
rach poparzenia liści. Ta metoda nawad-
niania jest również bardzo pracochłonna. 
W suchych latach musieliśmy nawadniać 
nawet osiem razy w ciągu jednego sezonu. 

Ponadto użycie deszczowni nie pasuje do 
mojego planu pracy. W lipcu i sierpniu zaj-
mujemy się między innymi zbiorem zbóż, 
facelii, rzepaku oraz siewem roślin na 
nawóz naturalny” - wyjaśnia. Dlatego rol-
nik zaczął poszukiwać nowych technik 
nawadniania. Rozwiązanie znalazł w 
nawadnianiu kropelkowym połączonym z 
nawożeniem, tzw. techniką fertygacji. “W 
zeszłym roku zainwestowaliśmy 100.000 
euro, aby przystosować całe gospodarstwo 
do nawadniania kropelkowego. W tym celu 
położyliśmy 6 kilometrów podziemnych 
przewodów kroplujących. Kupiliśmy też 
nowe zdalnie sterowane pompy, bo linie 
kroplujące pracują z dużo mniejszym 
ciśnieniem niż deszczownia. Dla 
powierzchni 92 hektarów zakupiliśmy 720 
kilometrów linii. Oczywiście instalacja linii 
kroplujących jest również pracochłonna, 
ale odbywa się wiosną, kiedy mamy 
wystarczająco dużo czasu i siły roboczej, 
aby wykonać tę pracę” – Cena wyjaśnia 
nowe podejście. Przed zakupem Cena 
zapoznał się z różnymi systemami nasa-
dzeń i ostatecznie wybrał system M-dam. 
Jest to metoda, w której sadzarka tworzy 
półbruzdy co drugą redlinę, a linia kroplu-
jąca znajduje się pomiędzy tymi dwoma 
redlinami. “Zaletą tego systemu jest to, że 
woda nie kapie na bulwy, jak w przypadku 
systemu, w którym linie znajdują się na 
szczycie każdej redliny, ani nie wsiąka w 
podłoże, jak w przypadku systemu, w któ-
rym linie znajdują się pod redliną. Dzięki 
systemowi M-dam woda rozprowadza się 
ładnie pomiędzy dwoma redlinami, a 
korzenie rosną w kierunku wody. 
Dodatkową zaletą jest fakt, że potrzebna 
jest tylko jedna linia na każde dwie 
redliny”, pokazuje Cena na polu.

Pomiary w terenie
W celu lepszej zarządzania fertygacją w 
trakcie sezonu w zeszłym roku rozpoczęto 
projekt demonstracyjny przy wsparciu 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). W ramach tego projektu, który ma 
na celu połączenie informacji pochodzą-

Polski rolnik osiąga dobre wyniki dzięki nawadnianiu kropelkowemu 

Jeżeli chcesz obejrzeć 
nasz video raport po 
angielsku - zeskanuj 
ten kod QR.

Potato World 2021 3

SCAN ME



4 Potato World 2021

cych ze skanowania gleby, czujników i 
satelitów w celu uzyskania lepszych zale-
ceń dotyczących nawadniania, Cena współ-
pracuje z konsorcjum firm holenderskich i 
HZPC Polska. Kierownikiem projektu jest 
Peter Raatjes z firmy RMA w Dwingeloo. 
Wyjaśnia on, że konsorcjum jest unikalną 
współpracą trzech różnych przedsię-
biorstw, reprezentujących wyżej wymie-

nione techniki. Obejmują one skanowanie 
gleby, czujniki używane w terenie oraz 
pomiary z satelitów w okresie wegetacji. 
Pierwszym krokiem w procesie nawadnia-
nia jest tworzenie przez firmę Loonstra & 
van der Weide z Noordbroek map gleb o 
wysokiej rozdzielczości. Wykonuje się to 
za pomocą przenośnego skanera gamma. 
Według Eddiego Loonstra z tej firmy ska-

ner ten wykrywa naturalne promieniowa-
nie gamma cząsteczek gleby. “Można 
porównać ten system do licznika Geigera. 
Rejestrujemy liczbę impulsów na sekundę, 
a następnie sprawdzamy częstotliwość 
energii każdego impulsu promieniowania 
gamma. Dana kombinacja oznacza pewną 
substancję, która jest skorelowana z wła-
ściwościami gleby” - wyjaśnia Loonstra. 
System łączy te pomiary z pozycją GPS, 
aby stworzyć dokładną mapę każdej 
działki. Surowe wyniki pomiaru skanera są 
następnie kalibrowane na podstawie 
reprezentatywnych próbek gleby. 
Następnie przeprowadzana jest analiza 
laboratoryjna. Na podstawie analiz firma 
sporządza krzywe regresji. Na ich podsta-
wie sporządzane są mapy dla azotu, fos-
foru, potasu, magnezu, materii organicz-
nej, zawartości minerałów, zdolności 
zatrzymywania wody w glebie oraz ryzyka 
wymywania. “Koncepcja polega na tym, że 
rolnik może rejestrować wartości, ale 
może również bezpośrednio nimi stero-
wać, bez potrzeby korzystania z mapy 
zadań. Używamy tego na przykład do 
nawożenia gipsem konkretnych miejsc”, 
wyjaśnia Loonstra. Raatjes dodaje, że 
mapy gleby ze skanera gleby zostały rów-
nież wykorzystane w ramach projektu do 
umieszczenia czujników wilgotności gleby 
w najlepszych miejscach na polu i że 
dostarczają one szczegółowych informacji 
w celu optymalizacji zarządzania wodą za 
pomocą systemu doradczego RMA. Mapy 
dają również rolnikowi wgląd w fizyczny 
stan pola i jego zmienność. “Dzięki temu 
systemowi można dowiedzieć się na przy-
kład, że pH gleby może być bardzo 
zmienne, co daje nam możliwość optymali-
zacji pól pod tym kątem” - podkreśla Cena.

Informacje związane z lokalizacją  
Technologia czujników na polu składa się 
ze stacji pogodowych i bezprzewodowych 
czujników wilgotności gleby. Stacje pogo-
dowe służą do monitorowania lokalnych 
warunków klimatycznych, takich jak tem-
peratura, wilgotność względna, opady 
deszczu, nasłonecznienie, prędkość i kie-
runek wiatru. Te dane pogodowe stanowią 
podstawę do obliczania potencjalnego 
parowania upraw. Według Raatjesa jest to 
ważny wskaźnik całkowitego zużycia wody 
przez ziemniaki. Dodatkowo system bierze 

Wraz z konsorcjum firm holenderskich w ramach projektu RVO Szymon Cena (w środku z przodu) 
osiągnął dobre wyniki w technikach nawadniania połączonych z fertygacją i pomiarami wilgotności 
gleby. Od lewej do prawej: Engel Louwes, Wim Bastiaansen, Peter Raatjes i Eddie Loonstra.
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pod uwagę 7-dniową prognozę pogody, aby 
obliczyć również przewidywane poten-
cjalne parowanie. Ponadto bezprzewo-
dowe czujniki wilgotności gleby mierzą 
nawodnienie i wilgotność gleby co 10 cen-
tymetrów do głębokości 50 centymetrów. 
“Daje to bardzo szczegółowe, specyficzne 
dla danej lokalizacji informacje o potrze-
bie nawadniania,” Raatjes wie o tym z 
praktycznych doświadczeń w innych kra-
jach. Aby zbadać, co satelity mogą zaofero-
wać rolnikom w praktyce, do klastra 
należy również firma IrriWatch z Maurik. 
System, którego używa, oparty jest na 
modelu SEBAL (Surface Energy Balance 
Algorithm for Land), nad którym CEO 
firmy profesor Wim Bastiaanssen pracuje 
od ponad trzydziestu lat. Profesor wyja-
śnia, że pomiary temperatury liści, pro-
mieniowania słonecznego, wielkości liści 
roślin ziemniaka i fotosyntezy dokony-
wane są przez satelity. Mierzą one plony w 
ten sam sposób każdego dnia na wszyst-
kich polach w wielu krajach. Surowe dane 
satelitarne są dostępne nieodpłatnie. Za 
pomocą SEBAL IrriWatch łączy je w zesta-
wienie temperatury liści, z którego wynika 
chłodzenie ewaporacyjne, przepływ soków 
i warunki wilgotności gleby w strefie 
korzeniowej. To z kolei odbywa się za 
pomocą zaawansowanych algorytmów 
teledetekcyjnych. Każda konkretne pole 
jest podzielone na piksele o powierzchni 
100 metrów kwadratowych każdy. “Aby 
wskazać rzeczywistą zawartość wody w 
glebie, rzeczywiste parowanie i potrzebę 
nawadniania przetwarzamy na hektar 100 
pikseli, “ wyjaśnia Bastiaanssen. 
Następnie RMA łączy wszystkie informacje 
z map glebowych, danych z czujników i 
map satelitarnych w panelu sterowania. 
“Można to porównać do wskaźnika zbior-
nika paliwa w samochodzie. Gdy w glebie 
jest zbyt mało wody, rolnik musi włączyć 
system nawadniania” - dodaje Raatjes. 
“Dzięki mapowaniu gleby, pomiarom na 
polu i wykorzystaniu satelitów powstaje 
nowy sposób doradztwa. Dzięki temu rol-
nik zawsze dysponuje wiedzą na temat 
aktualnego stanu nawodnienia gleby, 
nawet jeśli chmury uniemożliwiają sateli-
cie prowadzenie obserwacji” - wyjaśnia 
dyrektor RMA. “W zeszłym roku zdjęcia 
satelitarne dostarczyły wielu dodatkowych 
informacji, ale w tym roku chmury unie-

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W CENTRUM UWAGI RZĄDU HOLENDERSKIEGO

Aby przybliżyć wyniki projektu RVO 
również polskim rolnikom, w połowie 
sierpnia zorganizowano dzień w tere-
nie. Na dniu tym obecna była również 
holenderska radca rolna Carolien 
Spaans, która osobiście zapoznała się 
z wynikami i omówiła nowe kierunki 
rozwoju z polskimi i działającymi w 
regionie holenderskimi rolnikami.

“Projekty ukierunkowane na zrównoważony 
rozwój, w których trzy dziedziny wiedzy 
wzajemnie się uzupełniają, wpisują się w 
politykę holenderskiego Ministerstwa 
Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności. 
Mniejsze zużycie surowców, mniej wody i 
wyższe plony są ważne w uprawie ziem-
niaków w Polsce. Zwłaszcza jeśli weź-
miemy pod uwagę, że ogólnie rzecz biorąc, 
wciąż niewiele myśli się o zrównoważonym 
rozwoju. Ze względu na zmiany klima-
tyczne, występujące ekstremalne zjawiska 
pogodowe coraz ważniejsze staje się zwró-
cenie na to uwagi”, wyjaśnia radca rolny. 
Zwraca uwagę, że szczególnie w tym roku 
było wyjątkowo mokro w rejonie, gdzie 
działa Szymon Cena, ale bardzo sucho na 
północy Polski. “Wówczas takie rozwiąza-
nia, zwłaszcza w połączeniu ze słabą jako-
ścią gleby na gruntach rolnych, są 
korzystne dla rozwoju uprawy ziemniaków. 
Dlatego z przyjemnością wspieramy tego 
typu projekty RVO”, wyjaśnia Spaans.

Pilotażowe partnerstwo publiczno- 
prywatne
“Obecnie badamy, czy możemy utworzyć 

PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) na 
okres trzech lat. W ramach tego projektu 
chcielibyśmy współpracować z polskimi 
władzami, środowiskiem biznesowym i 
innymi zainteresowanymi stronami w 
Polsce. W tym kontekście za pośrednic-
twem ambasady prowadzimy projekt, w 
ramach którego wraz z Agri Holland, NCM 
Holenderskim Centrum Nawozowym oraz 
trzema polskimi uniwersytetami w 
Poznaniu, Krakowie i Olsztynie opracowali-
śmy internetowy moduł wiedzy dla polskich 
rolników. Celem jest zdobycie wiedzy na 
temat jakości gleby (www.elearninggleba.
pl). Z pomocą przyszły nam holenderskie 
firmy, w tym Soil Cares. W ramach modułu 
rolnicy oglądając filmy w języku polskim 
mogą dowiedzieć się, jak poprawić jakość 
gleby. Chcemy spróbować przekształcić 
ten moduł w trzyletni projekt, w ramach 
którego wraz z konsorcjum firm chcieliby-
śmy przekazać polskim plantatorom więcej 
informacji o glebie” - zdradza Spaans. 

Mniejsze zużycie surowców, mniejsze zużycie 
wody i wyższe plony są ważne dla uprawy 
ziemniaków w Polsce”, zauważa radca rolny 
Carolien Spaans.

Aby przybliżyć wyniki projektu RVO również polskim rolnikom w połowie sierpnia zorganizowano 
dzień w terenie.
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możliwiają nam uzyskanie zdjęć pól ziem-
niaczanych w czerwcu i lipcu” - ujawnia 
Cena.

Lepsze rezultaty przy ilości wody 
mniejszej o 20%
Patrząc na różnicę między nawadnianiem 
kropelkowym a nawadnianiem przy użyciu 
deszczowni w latach 2019 i 2020 Cena 
zauważa, że pomimo podobnej wartości 
opadów w obu latach system nawadniania 
kropelkowego zużywa mniej wody niż 
nawadnianie przy użyciu deszczowni. “W 
2019 roku trzech z nas było zajętych przez 
całe lato ustawianiem systemu zraszaczy. 
Zużyliśmy wtedy 120 litrów wody na metr 
kwadratowy. To 10 litrów tygodniowo, co 
było zbyt mało z powodu silnych wiatrów 
w tamtym roku. W 2020 roku podawali-
śmy łącznie 100 litrów wody na metr kwa-
dratowy, czyli 3,6 litra dziennie, a jeden 
człowiek mógł obsługiwać cały system 
nawadniania” - opisuje  rolnik. Dodaje: 
“Zauważyliśmy, że jakość zebranego pro-
duktu była lepsza. Na części pola, która nie 
była w ogóle nawadniana, różnica w plo-
nach brutto sięgała nawet 30 ton z hek-
tara” - mówi Cena. 

Wzrost plonów i poprawa jakości  
zrealizowane
W swoim gospodarstwie Cena uprawia 
odmiany ziemniaków na frytki Innovator, 
Ludmilla, Lady Anna oraz w ubiegłym roku 
odmianę Taurus. “Dzięki temu, że mierzyli-
śmy nie tylko zawartość wody w glebie, ale 
także stan nawożenia pola za pomocą 
metody liściowej, mogliśmy nawozić 
uprawy dzięki fertygacji dokładnie wtedy, 
gdy rośliny tego potrzebowały. Dzięki 
temu ich wzrost został zoptymalizowany. 
Jedną z zalet tej sytuacji jest, że oprysk 
MH w 2020 roku sprawdził się bardzo 
dobrze, ponieważ odmiany pozostały 
witalne przez długi czas po kwitnieniu. 
Zastosowanie tej metody okazało się 
szczególnie skuteczna w przypadku 
Innovatora, odmiany, która często szybko 
poddaje się w trudnych warunkach 
uprawy. W maju mogliśmy bez problemu 
dostarczyć 4.500 ton ziemniaków z dłu-
giego przechowywania z wykonanym tylko 
jednym zabiegiem inhibitorem kiełkowa-
nia Biox-M”, mówi z zadowoleniem produ-
cent. “Co więcej, masa netto Innovatora w 

Przed zakupem Cena zapoznał się z różnymi systemami nasadzeń i ostatecznie wybrał system 
M-dam.
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marcu wzrosła z 38 ton do 56 ton na hek-
tar. Odsetek bulw 50 wzrósł z 74,5 proc. w 
2019 r. do 85 proc. w 2020 r., a punkty za 
jakość zmniejszyły się z 32,5 do 15,5. Te 
liczby są bardzo ważne, ponieważ nasz 
odbiorca McCain wypłaca premie za lepszą 
jakość. W połączeniu z wyższą wydajno-
ścią pomaga to odzyskać zainwestowane 
środki” - kalkuluje Cena. “Poza tym nie 
mamy już wtórnego wzrostu bulw ani 
pustych bulw. Bulwy są również mniej 
narażone na parcha, ponieważ możemy 
monitorować poziom wilgotności wokół 
nich. Ponadto, jak już wspomniano, zuży-
cie wody jest niższe, a my możemy teraz 
lepiej zaplanować pracę” - Cena wymienia 
dodatkowe korzyści płynące z nawadnia-
nia kropelkowego.

Zestawienie kosztów
“Całkowity koszt amortyzacji linii nawad-
niających i podziemnych przewodów oraz 
automatycznych zaworów wynosi rocznie 
około 120 euro na hektar ziemniaków. 
Używając trzech deszczowni przy cenie 
zakupu 40.000 euro za sztukę amortyzacja 
wynosi rocznie 85 euro na hektar ziemi 
pod ziemniaki” - wylicza Cena roczne 
koszty. “Ponadto dzięki nawadnianiu kro-
pelkowemu zużywamy o 20 procent mniej 
wody. Poza tym roczne zużycie energii 

zmniejsza się o 10.000 euro, ponieważ 
pompy wody nie mają już mocy 60 kW, 
lecz 6 kW. Dzięki zastosowaniu nawozów 
w odpowiednim czasie i w sposób ukie-
runkowany wzrasta wydajność z hektara, 
dzięki czemu musimy uprawiać mniej hek-
tarów, aby zebrać tę samą ilość ziemnia-
ków. Otrzymujemy również lepszy produkt 
nadający się do przechowywania, co daje 

mi lepszą pozycję negocjacyjną przy roz-
mowach z moimi klientami. Zauważyłem, 
że moi klienci lubią dokładnie przewidy-
wać plony i jakość, a nawadnianie kropel-
kowe bardzo temu sprzyja” - dodaje. Wadą 
w tak mokrym roku jak 2021 jest to, że 
deszczownia może pozostać w szopie i nie 
generuje dalszych kosztów, podczas gdy 
nawadnianie kropelkowe jest w pełni zain-
stalowane. “Przy obecnych zmianach kli-
matycznych i stale rosnących wymaga-
niach władz lokalnych i europejskich oraz 
klientów nawadnianie kropelkowe w połą-
czeniu z fertygacją jest przyszłościową 
metodą uprawy w naszym kraju, gdzie 
panują trudne warunki uprawy” - podsu-
mowuje Cena. ●

Jaap Delleman

“Dzięki zastosowaniu nawozów w odpowiednim czasie i w sposób ukierunkowany wzrasta wydaj-
ność z hektara, dzięki czemu musimy uprawiać mniej hektarów, aby zebrać tę samą ilość ziemnia-
ków” - podkreśla Cena.

�Ponieważ odmiany przy użyciu nawadniania kropelkowego pozostawały żywotne przez długi czas 
po kwitnieniu, oprysk MH w 2020 roku sprawdził się bardzo dobrze” - mówi Szymon Cena.

Polski rolnik osiąga dobre wyniki dzięki nawadnianiu kropel-
kowemu
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