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Streszczenie 
Sezon przechowalniczy jest podzielony na 5 okresów: osuszanie, dojrzewanie, schładzanie, długo-
trwałe przechowywanie i przygotowanie do zbytu. Wentylacja osuszająca bulwy powinna być załączo-
na natychmiast po złożeniu ziemniaków i trwać kilka dni (1-7). Korkowacenie skórki i zabliźnianie się 
tkanki bulw na etapie dojrzewania powinno przebiegać jak najszybciej, by nie dopuścić do nadmierne-
go parowania wody i wniknięcia do bulw mikroorganizmów chorobotwórczych. Tempo schładzania 
bulw zależy od warunków pogodowych jesienią, ponieważ do wentylacji jest używane powietrze ze-
wnętrzne w porze nocnej i nad ranem. Średnie tempo schładzania powinno wynosić ok. 0,3

o
C na do-

bę. Na etapie długotrwałego przechowywania utrzymywana jest stała średnia temperatura: 3
o
C dla 

sadzeniaków, 5
o
C dla jadalnych i 8

o
C dla przetwórstwa. Przed rozładunkiem ziemniaki jadalne i do 

przetwórstwa wymagają podniesienia temperatury, najlepiej do 12-15
o
C przez 2 tygodnie. 
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 wyniku spadku produkcji ziemnia-
ków w ostatnich latach oraz po-
wstania nowych obiektów prze-

chowalniczych coraz więcej ziemniaków jest 
przechowywanych w nowoczesnych prze-
chowalniach wyposażonych w system wen-
tylacyjny. Obecnie w przechowalniach i za-
adaptowanych na ten cel budynkach składu-
je się 20% całkowitej masy przechowywa-
nych ziemniaków. Pozostała, większa część 
jest magazynowana w piwnicach i kopcach.  

Nowoczesne przechowalnie są wyposa-
żone w odpowiednie pomieszczenia techno-
logiczne oraz maszyny do załadunku, sorto-
wania i konfekcjonowania. Jednak najważ-
niejszym urządzeniem w przechowalni z 
punktu widzenia zachowania wysokiej jako-
ści ziemniaków jest system wentylacji oraz 
właściwa jego eksploatacja. Zadaniem sys-
temu wentylacji w przechowalni jest utrzy-
manie warunków termiczno-wilgotnościo-
wych wymaganych dla każdego kierunku 
użytkowania ziemniaków.  

Ze względu na budowę i sposób wentyla-
cji w przechowalniach stosowane są dwa 

systemy powiązane ze sposobem składowa-
nia: przepływowy przy składowaniu ziemnia-
ków luzem oraz opływowy przy składowaniu 
w paletach skrzyniowych. Zasady wentylacji 
we wszystkich okresach przechowywania w 
obu systemach są podobne, a różnice doty-
czą przeważnie czasu wentylacji potrzebne-
go do osiągnięcia wymaganej temperatury. 
Badania nad eksploatacją systemów wenty-
lacyjnych oraz spostrzeżenia docierające z 
praktyki przechowalniczej ciągle uaktualniają 
wiedzę na ten temat. Aktualną i praktyczną 
wiedzę przedstawia niniejszy artykuł. 

Ze względu na wymagane zróżnicowane 
warunki termiczno-wilgotnościowe w całym 
sezonie przechowalniczym został on podzie-
lony na 5 okresów: osuszanie, dojrzewanie, 
schładzanie, długotrwałe przechowywanie i 
przygotowanie do zbytu (tab. 1). W każdym z 
nich sposób wentylacji nieznacznie się różni, 
jeśli chodzi o czas wentylacji oraz zakres 
temperatur i wilgotności, którą można wyko-
rzystać do wietrzenia.  

 

W 
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Tabela 1 
Zalecane warunki termiczno-wilgotnościowe i wentylacyjne  

na poszczególnych etapach przechowywania 

Etap 
przechowywania 

Czas 
trwania 

(dni) 

Rodzaj 
użytkowania 

Zakres 
temperatury 

(oC) 

Wilgotność 
powietrza 

(%) 

Średni czas 
wentylacji 
(h/dobę) 

1. Osuszanie 1-7 wszystkie kierunki 12-18 75-95 10-24 

2. Dojrzewanie 10-15 wszystkie kierunki 12-18 90-95 1-4 

3. Schładzanie 15-20 wszystkie kierunki 
obniżanie 

0,3oC 
na dobę 

90-95 6-10 

sadzeniaki 3-4 

jadalne 4-5 

przetwórstwo spoż. 6-9 

4. Długotrwałe 
przechowywanie 

do 250 

pasza przemysł. 3-4 

90-95 2-6 

jadalne,  
przetwórstwo 

10-12 85-95 
5.Przygotowanie 
do użytkowania 

10 
sadzeniaki  
(podkiełkowywanie) 

12-15 75-80 

1-4 

Źródło: Czerko 2010b 

 
 
Osuszanie 
Ziemniaki dostarczane do przechowalni mają 
określoną wilgotność powierzchniową, po-
wstałą w wyniku kontaktu z mokrą glebą 
oraz intensywnej transpiracji wody i oddy-
chania bezpośrednio po zbiorze. Po zasypa-
niu w palety skrzyniowe czy w pryzmy kon-
densacja wody na bulwach wzrasta. Stan 
dużego zawilgocenia oraz niezabliźnione 
uszkodzenia bulw mogą prowadzić do infek-
cji chorobami grzybowymi i bakteryjnymi 
(Sijbring 1981). W kopcach ziemnych to zja-
wisko, inaczej zwane „poceniem się” ziem-
niaków, było likwidowane przez okrycie su-
chą słomą i cienką warstwą ziemi bez okry-
wania kalenicy.  

W nowoczesnych przechowalniach do 
osuszania ziemniaków powinien być wyko-
rzystany system wentylacji. Wentylacja osu-
szająca bulwy powinna być załączona na-
tychmiast po złożeniu pierwszych partii do 
przechowalni i trwać przez kilka dni (1-7). 
Korzystne jest jak najszybsze osuszenie 
bulw w celu niedopuszczenia do rozwoju 
chorób. 

Do osuszania ziemniaków najlepsze jest 
powietrze o temperaturze niższej o 2-3oC od 
temperatury bulw. W czasie przepływu po-

wietrza między bulwami następuje wzrost 
jego temperatury i zwiększa się możliwość 
pochłaniania wilgoci z bulw. Osuszanie po-
wietrzem o temperaturze wyższej niż tempe-
ratura ziemniaków wymaga niskiej wilgotno-
ści powietrza, gdyż przy dużej wilgotności 
może dochodzić do kondensacji wody na 
chłodniejszych bulwach. W praktyce można 
przyjąć, że istnieje możliwość wentylowania 
powietrzem cieplejszym od ziemniaków o 3- 
-5oC, ale wilgotność względna powietrza 
zewnętrznego nie powinna wówczas prze-
kraczać 70%.  

Czas osuszania bulw w przechowalni przy 
określonych warunkach zewnętrznych moż-
na skrócić, zwiększając prędkość przepływu 
powietrza wokół ziemniaków. W przecho-
walniach o składowaniu luzem zwiększenie 
prędkości powietrza można uzyskać przez 
zamknięcie niezasypanych jeszcze ziemnia-
kami kanałów wentylacyjnych i skierowanie 
całej wydajności wentylatorów do załadowa-
nej części komory. Przy składowaniu w pale-
tach skrzyniowych z systemem opływowym 
rury napływowe powietrza mogą być skiero-
wane na zastawioną paletami część prze-
chowalni.  
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Mimo to jednak w systemie opływowym 
ziemniaki znajdujące się w środku palety nie 
są efektywnie osuszane. Dlatego dodatkowo 
wykorzystuje się systemy częściowo prze-
pływowe, w których palety są ustawiane w 
dwóch blokach rozdzielonych kanałem o 
szerokości 0,5-1,0 m, przykrytych plandeką. 
Wentylator może zasysać powietrze z utwo-
rzonego przez palety kanału, co powoduje, 
że duża część powietrza przepływa przez 
środek palety (Pringle 1989). 

W przypadku napełniania palet sadzenia-
kami podczas zbioru osuszanie może być 
przeprowadzone poza przechowalnią, pod 
zadaszeniem, przez ustawienie palet z du-
żymi odstępami między nimi. Zwykle po 2 
tygodniach w sprzyjających warunkach 
ziemniaki zostaną osuszone. Zazielenienie 
sadzeniaków nie obniża ich jakości.  

Praktycznym wskaźnikiem zakończenia 
osuszania może być suchy, łatwo osypujący 
się piasek z bulw wyjętych z górnej części 
pryzmy lub z palety. Do oceny fazy osusza-
nia może być przydatny pomiar oporu elek-
trycznego bulw w górnej części pryzmy. Wy-
korzystywane są dwa sposoby pomiaru: 
przez odczyt rezystancji w strefie ziemnia-
ków zawartej między dwiema elektrodami 
umieszczonymi w odległości 30 cm od siebie 
lub pomiar rezystancji między dwiema elek-
trodami umieszczonymi na jednej bulwie. 
Opór elektryczny na bulwach powyżej 150 
kΩ świadczy o zakończeniu osuszania (Lep-
pack 1994). Jednak należy liczyć się z tym, 
że metoda ta jest bardzo zawodna, gdyż 
rezystancja oprócz zawilgocenia skórki bul-
wy zależy też od ułożenia elektrod oraz sta-
nu zdrowotnego bulw.  

Osuszanie bulw nie może przejść w fazę 
„wysuszania”, które prowadzi do zwiększenia 
ubytków naturalnych. 
 
Dojrzewanie 
Bulwy po zbiorze nie są jeszcze całkowicie 
dojrzałe, a ponadto są też uszkodzone na 
kombajnie i maszynach przeładunkowych. W 
przechowani dojrzewają i następuje gojenie 
zranień. Podczas dojrzewania skórka korko-
wacieje i zabliźniają się tkanki bulw. Ten 
proces powinien przebiegać jak najszybciej, 
gdyż zapobiega się wówczas nadmiernemu 
parowaniu wody i wniknięciu w głąb bulwy 
mikroorganizmów chorobotwórczych.  

Szybkość dojrzewania i gojenia zależy 
przede wszystkim od odmiany, rodzaju 
uszkodzeń i warunków termiczno-wilgotno-
ściowych powietrza w przechowalni. Czas 
gojenia zależy głównie od temperatury; w 
wyższej zachodzi ono szybciej, w niskiej 
natomiast (poniżej 5oC) zranienia w zasadzie 
się nie goją. W praktyce przechowalniczej 
znane są sytuacje, kiedy zbiór ziemniaków 
przebiegał w niskiej temperaturze, a niezale-
czone po uszkodzeniach bulwy były ładowa-
ne do wychłodzonej przechowalni. I po krót-
kim czasie ziemniaki zaczynały intensywnie 
gnić.  

Okres gojenia w wymiarze liczbowym jest 
określany przez wielu autorów liczbą wyma-
ganych stopniodni – 160-180. Tak więc 
ziemniaki przechowywane w 18oC kończą 
okres gojenia po 10 dniach, a w temperatu-
rze 12oC po 15 (Meijers 1981). Na szybkość 
gojenia wpływa częsta wymiana powietrza, 
zmniejszająca koncentrację CO2. Sposób 
wentylacji w tym okresie zależy więc od sta-
nu ziemniaków.  

Ziemniaki zdrowe, uprawiane na glebie 
lekkiej, zebrane w suchą pogodę mogą 
przejść „tradycyjny” okres dojrzewania w 
temperaturze 12-15oC przez 10-15 dni z 
ograniczoną wentylacją i wysoką (95%) wil-
gotnością powietrza w przechowalni. Ziem-
niaki zebrane w gorszych warunkach pogo-
dowych i zagrożone chorobami po złożeniu 
do przechowalni intensywnie parują i tym 
samym wilgotność w pryzmie szybko osiąga 
maksymalny poziom. Powstają w ten sposób 
dobre warunki do gojenia uszkodzeń, które 
sprzyjają rozwojowi patogenów chorobo-
twórczych, znajdujących się na niezagojo-
nych bulwach. Dlatego wymagają one sys-
tematycznego obniżania temperatury i inten-
sywnej wentylacji powietrzem o wilgotności 
ok. 80%. Dobrze przeprowadzony etap doj-
rzewania bulw jest zadatkiem na dobre prze-
chowywanie ziemniaków w całym sezonie 
(Cunnington, Mawson 1996; Clayton i in. 
1996).  
 
Schładzanie 
Po zakończeniu dojrzewania ziemniaki po-
winny być schłodzone do poziomu zaleca-
nego dla danej odmiany i kierunku użytko-
wania. Schładzanie zachodzi najczęściej w 
temperaturze od ok. 15 do 3-8oC (zależnie 
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od kierunku użytkowania). Podczas schła-
dzania należy odprowadzić:  
• ciepło oddychania bulw,  
• ciepło fizyczne bulw i wewnętrznej kon-

strukcji przechowalni, 
• ciepło przenikające z zewnątrz przez prze-

grody przechowalni, 
• ciepło wytwarzane przez wentylatory.  

Ciepło z przechowalni jest odprowadzane 
głównie przez wentylację. Jego ilość zależy 
od dawki wentylacyjnej, czasu pracy wenty-
latorów i parametrów wentylowanego powie-
trza. Największa wydajność wentylatorów 
jest potrzebna w okresie schładzania. Dla 
wstępnego okresu przechowywania, jakim 
jest schładzanie, obliczana jest dawka wen-
tylacji i do niej dobierana wydajność wentyla-
torów instalowanych w przechowalni. Śred-
nia wielkość dawki dla przechowalni o skła-
dowaniu luzem wynosi 90 m3 powietrza na 
godzinę na 1 t bulw. W przechowalni o skła-
dowaniu w paletach skrzyniowych przy 
opływowym systemie wentylacji (najpo-
wszechniej stosowanym) dawka ta wynosi 
120 m3/h/t (Czerko 2004). W przechowalni 
może być zastosowana wentylacja w wyż-
szej dawce, ale pociąga to za sobą wzrost 
kosztów, szczególnie ze względu na bardziej 
rozbudowane kanały wentylacyjne.  

Tempo schładzania zależy od przebiegu 
warunków pogodowych w okresie jesiennym. 
Istotny jest dobowy przebieg temperatury, 
szczególnie w porze nocnej i nad ranem, 
kiedy to wykonuje się wentylację schładzają-
cą. Można przyjąć, że średnie tempo schła-
dzania ziemniaków powinno wynosić ok. 
0,3oC na dobę (Czerko 2008). W podobnym 
tempie jesienią spada temperatura ze-
wnętrzna.  Współmierne obniżanie tempera-
tury w przechowalni z temperaturą ze-
wnętrzną powietrza powoduje, że taki spo-
sób wentylacji jest najbardziej efektywny, 
gdyż odprowadzane jest głównie ciepło od-
dychania. Szybsze tempo schładzania ziem-
niaków w przechowalni w stosunku do tempa 
spadku temperatury zewnętrznej może spo-
wodować, że podczas wietrzenia będzie 
odprowadzane nie tylko ciepło powstałe z 
oddychania ziemniaków, ale również przeni-
kające do przechowalni z zewnątrz przez 
przegrody, co wymusza intensywniejszą 
wentylację i prowadzi do wzrostu ubytków 
naturalnych (Czerko 2004). 

Po okresie schładzania kończy się okres 
przygotowawczy i zaczyna długotrwałe prze-
chowywanie. Po okresie przygotowawczym 
powinna być dokonana dokładna inspekcja 
ziemniaków. Należy szczególnie zwrócić 
uwagę na stan bulw pod względem chorób 
przechowalniczych. Porażone mokrą zgnili-
zną muszą być bezwzględnie przebrane lub 
usunięte z przechowalni, choć trudno je wy-
brać z pryzmy. Jeśli nie są jeszcze w stanie 
rozlewającym się, mogą być delikatnie prze-
brane, najlepiej na taśmociągu, ale nie na 
sortowniku czy stole selekcyjnym z obroto-
wymi wałkami. Odebrane zdrowe ziemniaki 
zasypane do komory powinny być intensyw-
nie wietrzone i osuszone i mogą być dalej 
przechowywane. Partia ziemniaków, w której 
występują bulwy rozlewające się, powinna 
być z przechowalni usunięta. Po pierwszym 
miesiącu składowania mogą pojawić się tak-
że choroby grzybowe (sucha zgnilizna, alter-
narioza), które zwykle nie tworzą bulw roz-
lewających się i zależnie od ich stanu mogą 
być jeszcze przez krótki czas przechowywa-
ne.  
 
Długotrwałe przechowywanie 
Po okresie przygotowawczym następuje 
okres długotrwałego przechowywania, który 
dla sadzeniaków trwa 7 miesięcy, dla ziem-
niaków jadalnych do 8 miesięcy, a dla ziem-
niaków do przetwórstwa nawet do 10 mie-
sięcy. Temperatura utrzymywana w prze-
chowalni w tym czasie zależy od kierunku 
użytkowania ziemniaków.  
 
Przetwórstwo 
Ziemniaki przetwarzane są na wiele produk-
tów, np. frytki, chipsy, susze ziemniaczane. 
Najistotniejszym parametrem wymaganym 
podczas przechowywania jest niski poziom 
cukrów redukujących w bulwach. W ziem-
niakach przeznaczonych na chipsy poziom 
cukrów nie powinien przekraczać 0,15% w 
świeżej masie, a w przeznaczonych na frytki 
0,25%. Ustabilizowany niski poziom cukrów 
w bulwach przez cały okres przechowywania 
zapewnia względnie wysoka temperatura. 
Zalecana temperatura dla ziemniaków prze-
znaczonych na frytki wynosi 6-7oC, a na 
chipsy – 7-9oC (Lisińska 2000; Zgórska, Fry-
decka-Mazurczyk 2002). 
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W wysokiej temperaturze bulwy inten-
sywnie kiełkują, czemu można zapobiec, 
stosując dopuszczone do obrotu chemiczne 
inhibitory kiełkowania na bazie chloroprofa-
mu (CIPC).  

Pierwszy zabieg powinien być wykonany 
3-4 tygodnie po zbiorze, a w środku zimy 
należy go zwykle powtórzyć. Dokładne roz-
prowadzenie środka w pryzmie ziemniaków 
wymaga wentylacji obiegiem wewnętrznym 
przez 2 godziny. Po 8-12 godzinach od za-
biegu przechowalnia może być normalnie 
wentylowana. W długim okresie przechowy-
wania następuje wzrost ubytków naturalnych 
i tym samym pogorszenie jakości ziemnia-
ków. Jednym ze sposobów ograniczania 
ubytków jest nawilżanie wentylowanego po-
wietrza. Nawilżanie powoduje zwykle wzrost 
wilgotności względnej do 96%, co skutkuje 
istotnym obniżeniem ubytków naturalnych. 
Nawilżać powinno się tylko zdrowe ziemnia-
ki, w przeciwnym razie należy liczyć się ze 
wzrostem strat w wyniku gnicia bulw (Czerko 
2007). 
 
Ziemniaki jadalne 
Optymalna temperatura ich przechowywania 
wynosi 5oC, gdyż w tych warunkach inten-
sywność oddychania ziemniaków jest ogra-
niczona, przez co straty są najniższe, a inne 
parametry jakości ustabilizowane. Kiełkowa-
nie bulw w tej temperaturze rozpoczyna się 
zależnie od odmiany od styczna do kwietnia, 
a intensywność przyrostu kiełków nie jest 
duża. Przy dobrej organizacji sprzedaży, 
uwzględniającej charakterystykę odmian pod 
względem kiełkowania, nie powinna zacho-
dzić potrzeba użycia środków chemicznych 
przeciw kiełkowaniu. Kiełkowanie można 
ograniczyć, przechowując ziemniaki w tem-
peraturze 4oC, a odmiany kumulujące dużą 
zawartość cukrów poddać zabiegowi rekon-
dycjonowania, w temperaturze 10oC przez 2 
tygodnie (Zgórska, Czerko 2006). W czasie 
dłuższego przechowywania ziemniaków eko-
logicznych, poza utrzymywaniem stosunko-
wo niskiej temperatury w przechowalni, mo-
gą być stosowane inhibitory roślinne hamu-
jące kiełkowanie. 
 
Sadzeniaki 
Celem przechowywania sadzeniaków w ni-
skiej temperaturze (2-5oC) jest ograniczenie 

kiełkowania oraz obniżenie ubytków natural-
nych i rozwoju chorób (Czerko 2010a). Po-
nadto u większości odmian przechowywanie 
sadzeniaków w niskiej temperaturze sprzyja 
wzrostowi plonu w porównaniu z przecho-
wywaniem w temperaturach wyższych (So-
wa-Niedziałkowska 2002). W wydzielonych 
komorach przechowalni załadowanych tylko 
sadzeniakami częste używanie oświetlenia 
technologicznego nie jest szkodliwe, a wręcz 
może wydłużyć okres uśpienia ziemniaków.  
 
Wentylacja w długotrwałym  
okresie przechowywania 
Przez cały okres długotrwałego przechowy-
wania temperatura w przechowalni powinna 
być utrzymywana na w miarę stałym pozio-
mie. Dobowe wahania temperatury ziemnia-
ków przeznaczonych na wszystkie kierunki 
użytkowania nie powinny przekraczać 
±0,5oC.  

Do utrzymania stałej temperatury bulw 
powinny być wykorzystane 3 obiegi powie-
trza: zewnętrzny, wewnętrzny i mieszany. 
Okres długotrwałego przechowywania przy-
pada na zimowe miesiące, kiedy temperatu-
ra zewnętrzna najczęściej utrzymuje się po-
niżej 0oC. Dlatego w tym czasie przeważa 
wentylacja mieszana, w której wentylator 
zasysa część powietrza zewnętrznego i 
część wewnętrznego. Temperatura zmie-
szanego powietrza powinna być niższa od 
temperatury ziemniaków o 1-2oC. Po zakoń-
czeniu wietrzenia schładzającego system 
wentylacji powinien pracować jeszcze kilka-
naście minut na obiegu wewnętrznym, któ-
rego celem jest wyrównanie temperatury w 
całej przechowalni.  

Dynamika zmian temperatury ziemniaków 
jest inna w przechowalni o składowaniu lu-
zem i inna w paletach skrzyniowych. W 
przechowalniach o składowaniu w paletach 
w czasie kilkugodzinnej wentylacji zróżnico-
wanie temperatury między środkiem a war-
stwą przyścienną palety dochodzi do 0,5-        
-1,0oC (rys. 1).  

Podczas wentylacji pryzmy strefa wychła-
dzająca ziemniaki przemieszcza się od dołu 
do góry. Po zakończeniu wentylacji schła-
dzającej różnica temperatury między górną a 
dolną warstwą pryzmy wynosi często 0,5oC 
na 1 m wysokości pryzmy (rys. 2).  
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Rys. 1. Zmiana temperatury bulw w palecie skrzyniowej przed wentylacją i po wentylacji  

(wys. palety 1,0 m, czas wentylacji 6 godz., różnica temperatury wewnętrzna-zewnętrzna 3
o
C)  

Źródło: Czerko 1989 
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Rys. 2. Zmiana temperatury w pryzmie ziemniaków przed wentylacją i po wentylacji  

(wys. pryzmy 5 m, czas wentylacji 6 godz., różnica temperatury wewnętrzna-zewnętrzna 3
o
C) 

Źródło: Czerko 1989 

 
 
Większa różnica temperatur zachodzi w 

paletach napełnianych sadzeniakami czy 
ziemniakami niesortowanymi. 

W paletach zasypanych dużymi bulwami 
opór przepływu powietrza jest mniejszy, a 
tym samym następuje bardziej równomierne 
wychładzanie ziemniaków w całej palecie.  

W okresie zimowym często dochodzi do 
wtórnego zawilgocenia ziemniaków. Kon-
densacji wilgoci na ziemniakach i przegro-
dach przechowalni sprzyjają następujące 
warunki w przechowalni: niskie temperatury, 
wysoka wilgotność i duże parowanie wody z 
bulw. Charakterystyczne miejsca, w których 
może wystąpić kondensacja wilgoci, to:  
● wierzchnia warstwa pryzmy,  

● powierzchnia stropu,  
● wewnątrz pryzmy przy kanałach wentyla-
cyjnych.  

Na wierzchu pryzmy kondensacja pojawia 
się zimą, kiedy na zewnątrz jest bardzo ni-
ska temperatura i zimne powietrze przez 
niedomknięte klapy wentylacyjne dostaje się 
nad ciepłe ziemniaki, lub następuje wychło-
dzenie powietrza nad ziemniakami poprzez 
przenikanie „zimna” przez strop. Pojawianie 
się skroplin na stropie jest związane z nie-
wystarczającą izolacją termiczną stropu. 
Tworzą się duże krople, które spadają na 
ziemniaki. Zawilgocenie bulw sprzyja rozwo-
jowi chorób przechowalniczych.  

Pryzma  
ziemniaków 

5 m wysokości 
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Z wykresu przedstawiającego stan termo-
dynamiczny powietrza (Jones 1981) można 
przykładowo odczytać, że znajdujące się pod 
stropem powietrze o temperaturze 5oC i wil-
gotności względnej 90% po schłodzeniu o 
1,3oC będzie się skraplało. Rzadziej skra-
planie może zachodzić wewnątrz pryzmy, 
szczególnie przy kanałach wentylacyjnych, 
kiedy na wychłodzoną pryzmę nawiewa cie-
plejsze powietrze o dużej wilgotności 
względnej. We wszystkich tych przypadkach 
szkodliwą kondensację można zlikwidować 
przez wyrównanie temperatury w całej prze-
chowalni. W praktyce przechowalnia powin-
na być okresowo wentylowana wewnętrznym 
powietrzem, np. przez 5-10 min co 0,5-1,0 
godzinę. Ograniczenie kondensacji wody na 
bulwach można uzyskać przez dobrze izolo-
wane przegrody, bez mostków termicznych, 
oraz przez umieszczenie pod sufitem dodat-
kowych wentylatorów mieszających powie-
trze. Stropodach z płyt warstwowych może 
być pokryty włókniną wchłaniającą wilgoć. W 
małych przechowalniach wierzch pryzmy 
ziemniaków można przykryć słomą na siat-
ce.  

Podczas mroźnej zimy, kiedy temperatura 
na zewnątrz obniży się do minus kilkunastu 
stopni w ciągu kilku lub nawet kilkunastu dni, 
w większości wypadków przechowalnia wy-
chłodzi się na tyle, że temperatura ziemnia-
ków nie będzie wzrastać. W takiej sytuacji 
wentylacja schładzająca nie jest potrzebna, 
ale dostarczenie świeżego powietrza jest 
wskazane przez kilkuminutową wentylację 
powietrzem wewnętrznym z niewielkim 
otwarciem czerpni zewnętrznej.  
 
Przygotowanie ziemniaków 
przed ich użytkowaniem 
Przed rozładunkiem przechowalni ziemniaki 
jadalne oraz przeznaczone do przetwórstwa 
wymagają podniesienia temperatury, najle-
piej do 12-15oC przez 2 tygodnie. W wyższej 
temperaturze maleje podatność bulw na 
uszkodzenia mechaniczne na maszynach 
obróbczych (podbieracz, przenośnik, sor-
townik, paczkowarka), zmniejsza się poziom 
cukrów oraz zwiększa odporność bulw na 
ciemną plamistość miąższu. Wzrost tempe-
ratury bulw w wydzielonej komorze można 
osiągnąć w sposób naturalny, w wyniku 
ograniczenia wentylacji przechowalni. Bulwy 

przeznaczone do konfekcjonowania przed 
sprzedażą mogą być wstawione na kilka dni 
do pomieszczenia sortowni, w której tempe-
ratura powinna wynosić powyżej 12oC. 

Dłuższe przechowywanie ziemniaków ja-
dalnych, do maja lub czerwca, ze względu 
na wysoką temperaturę znacznie obniża 
jakość ziemniaków. W tych miesiącach 
ziemniaki powinny być przechowywane w 
komorze wyposażonej w nawilżanie i w 
chłodnie mechaniczne. 

Sadzeniaki przed rozładunkiem wymagają 
pobudzenia lub podkiełkowania w wydzielo-
nym pomieszczeniu. W obu zabiegach głów-
ną czynnością jest podniesienie temperatury 
do 12-15oC i doświetlenie pomieszczenia 
(powyżej 60 luksów) na kilka tygodni. 
 
Podsumowanie 
Zasadniczym celem wentylacji jest utrzyma-
nie w przechowalni stabilnej temperatury 
wymaganej dla poszczególnych kierunków 
użytkowania ziemniaków przez odprowa-
dzenie nadmiaru ciepła z pryzmy. 

Do osuszenia ziemniaków w pierwszym 
okresie przechowywania powinno być uży-
wane powietrze zewnętrzne o temperaturze 
niższej niż temperatura bulw. 

Po zakończeniu osuszania do wentylacji 
powinno się wykorzystywać powietrze ze-
wnętrzne o jak najwyższej wilgotności.  

Do schładzania pryzmy ziemniaków po-
winno się używać powietrza zewnętrznego o 
temperaturze niższej o 2-3oC od temperatury 
ziemniaków. Większa różnica temperatur 
prowadzi do nadmiernego zróżnicowania 
temperatury w pryzmie między górą i dołem. 

Tempo schładzania pryzmy ziemniaków w 
okresie jesiennym powinno być zbliżone do 
tempa spadku temperatury zewnętrznej, 
średnio 0,3oC na dobę. 

W długotrwałym okresie przechowywania 
należy utrzymywać temperaturę na wyrów-
nanym poziomie ±0,5oC w stosunku do wy-
maganej na dany kierunek użytkowania 
ziemniaków. 

Zimą temperatura ziemniaków w prze-
chowalni może nie wzrastać, więc wentylacja 
powinna być załączana codziennie na kilka-
naście minut tylko do przewietrzania pryzmy. 

W okresach wzrostu temperatury powie-
trza zewnętrznego powyżej temperatury 
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bulw w przechowalni powinna być załączana 
na kilka minut wentylacja wewnętrzna.  

Nawilżanie wentylowanego powietrza jest 
wymagane szczególnie w okresach niskiej 
wilgotności zewnętrznej, a wyłączane w 
przypadku przechowywania bulw porażo-
nych chorobami (szczególnie zarazą ziem-
niaka i mokrą zgnilizną). 

Zawilgoconą wierzchnią warstwę bulw 
można osuszyć, wietrząc powietrzem mie-
szanym. 

Wentylacja powinna być stosowana tylko 
do obniżania temperatury ziemniaków. Nad-
mierne wietrzenie przyczynia się do wzrostu 
strat. 

Głównym czynnikiem decydującym o 
technologii przechowywania jest optymalne 
dla danego kierunku użytkowania ziemnia-
ków wykorzystanie warunków atmosferycz-
nych, biorąc pod uwagę przebieg temperatu-
ry w całym sezonie oraz dobowy rozkład 
temperatury i wilgotności. 
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Ziemniaki pieczone „po szwedzku” 
 
 
Wybrać zdrowe, równej wielkości owalne 
ziemniaki. Umyć je, obrać, opłukać i osu-
szyć. Każdą bulwę naciąć jakby na plasterki, 
ale nie dokrawając do końca, żeby się nie 
rozleciały.  
Ułożyć w żaroodpornym naczyniu, oprószyć 
solą, wstawić do nagrzanego piekarnika, 
upiec na jasnozłoty kolor. Ziemniaki upie-
czone w ten sposób wyglądają bardzo deko-
racyjnie, a pieką się szybciej niż bulwy w 

całości. Można je także nacinać promieniście 
6-8 razy.  
Podawać do pieczonych potraw z drobiu, ryb 
i mięsa albo na kolację z dodatkiem żółtych 
serów, masła i surówek. 
 
 

Z. Zawistowska. Ziemniaki. Watra Warszawa 1983
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