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ZDZISLAW ZRODLOWSKI 

Wpływ oporów wyjmowania sadzonek 
z gleby w szkółce 

na stopień uszkodzeń sadzonek 

Влияние сопротивления возникающего при выкопке сеянцев 

из почвы в питомнике на степень повреждения саженцев 

The effect of resistance during lifting seedlings 

from soil upon the degree of their damage 

W latach 1970—1975 w Instytucie Użytkowania Lasu i Inżynierii Leś- 
nej Akademii Rolniczej w Krakowie wykonano badania procesu 

mechanicznego wyorywania i wyjmowania sadzonek z gleb szkółek leś- 
nych i zadrzewieniowych w regionie krakowskim. 

Z badań wyników iż wpływ oporów występujących przy wyjmowaniu 
sadzonek z gleby na stopień ich uszkodzeń jest z punktu widzenia go- 
spodarczego bardzo ważny. Znajomość tych zależności może doprowadzić 

do eliminowania niektórych uszkodzeń sadzonek w produkcji szkółkar- 

skiej. 

CEL, PRZEDMIOT I MIEJSCE BADAŃ 

Badania miały na celu: 
— określenie oporów stawianych przez sadzonkę przy jej wyjmowa- 

niu z warstwy gleby odkrojonej i spulchnionej w wyniku pracy wyory- 

waczy biernych i wibracyjnych; 
— określenie uszkodzeń sadzonek w procesie wyjmowania; 

— określenie wpływu oporów wyjmowania sadzonek na stopień 

uszkodzeń. 
Przedmiotem całości badań był układ wyorywacz — gleba — sadzon- 

ka. W przedstawionym poniżej fragmencie badań przedmiotem dociekań 

była sadzonka z punktu widzenia stawianych przez nią oporów i powsta- 

jących uszkodzeń w czasie wyjmowania jej z gleby podciętej i spulchnio- 

nej przez dwa typy wyorywaczy: bierny i wibracyjny. 

Badania prowadzono w sezonach agrotechnicznych na terenie Okrę- 

gowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie, w Szkółce Zadrze- 

wieniowej w Bobrku koło Oświęcimia oraz w szkółce w Jodłówce kolo 

Brzeska. 
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ZARYS METODYKI 

W założeniach do badań przyjęto stosowanie metody pomiaru dyna- 
mometrycznego oporów, w której jednostką porównania jest 1 kilogram — 
siła = 1 kG, w niutonach (0,102 kG) 9,80665 N. 

Tak wiec opor sadzonki przy recznym wyjmowaniu z gleby po zasto- 
sowaniu wyorywaczy mierzono określając (za pomocą sprężynowego dy- 
namometru) siłę, jaka jest potrzebna do wyjęcia sadzonki z odciętej i po- 
kruszonej warstwy gleby przez wyorywacz. Na sadzonkę nakładano powy- 
żej szyjki korzeniowej pętelkę wykonaną z linki lub specjalnie wykonany 
zacisk, które łączono z dynamometrem. Przez pociągnięcie uchwytem dy- 
namometru w górę wskazówka dynamometru określała opór sadzonki 
w glebie. Na odcinku pomiarowym dokonywano od 20 do 60 pomiarów. 

Uszkodzenia sadzonek na odcinku pomiarowym określano przez prze- 
liczenie egzemplarzy uszkodzonych w partiach 100, 300 lub 500 sadzo- 
nek losowo pobranych w rzędzie. 

„ako sadzonki nieuszkodzone traktowano sadzonki z korzeniem głów- 
nym gładko obciętym w odległości od szyjki korzeniowej zgodnej z nor- 
mą brażową, przy całkowitym braku śladów oberwania pozostałych ko- 
rzeni, zdarcie kory, czy też innego rodzaju zranień. Sadzonki z nieprawi- 
dłowo obciętym korzeniem głównym oraz innymi uszkodzeniami powsta- 
łymi w procesie wyorywania przyjęto za sadzonki uszkodzone. Wśród 
uszkodzeń powstałych w procesie wyorywania wyróżniono: 

1) uszkodzenia lekkie, polegające na drobnych otarciach naskórka ko- 
rzeni sadzonki lub zerwaniu drobnych korzonków w znacznej odległości 
(2/3) od osi symetrii korzenia głównego; 

2) uszkodzenia ciężkie, polegające na oberwaniu głównego korzenia, 
rozerwaniu szyjki korzeniowej, znacznym otarciu naskórka korzeni lub 
zerwaniu korzeni w bliskiej odległości od osi symetrii korzenia głównego. 

W pomiarach stwierdzono, że uszkodzenia nadziemnej części sadzonek 

są znikomo małe lub nie występują w ogóle, dlatego też ograniczono się 
do badania uszkodzeń systemów korzeniowych jako bezpośrednio zwią- 
zanych z procesem skrawania (wyorywania). 

CHARAKTERYSTYKA MASZYN STOSOWANYCH W BADANIACH 

W badaniach stosowano następujące wyorywacze: 

1. Wyorywacz W-126 bierny produkcji polskiej, zawieszany na ciąg- 
niku „Zetor” 4011 — przy 1-rzędowym wyorywaniu sadzonek dużych, па 
szerokości roboczej 600 mm (3). 

2. Wyorywacz biemy „Egedal' produkcji duńskiej”, zawieszany na 
ciągniku „Zetor” 4011, przy wyorywaniu sadzonek małych na szerokości 
roboczej 1250 mm (2). | 

3. Wyorywacz wibracyjny „Egedal” produkcji duńskiej, zawieszany 
na ciągniku „Zetor” — przy wyorywaniu sadzonek małych na szerokość 
roboczej 1250 mm (2). Wyorywacz ten jest wyposażony w urządzenie 
potrząsające. 
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CHARAKTERYSTYKA SADZONEK 

W badaniach wyorywano i wyjmowano z gleby sadzonki, opisane 
wg normy branżowej (4) następujących gatunków: forsycji, trzmieliny, 
karagany, orzecha czarnego, jaśminowca, robinii, brzozy, olchy, ligustra, 
ałyczy, jodły, dębu i czeremchy. Głębokość wyorywania ich była określa- 
na jako głębokość optymalna zdeterminowana wymogami normy hodow- 
lanej (5). W badaniach eliminowano zakładanie głębokości roboczych nie 
spełniających wymogów hodowcy. Sadzonki przedstawiały na wybranej 
powierzchni badawczej zbiory o cechach hodowlanie wyrównanych. 

CHARAKTERYSTYKA GLEB 

Badania oporów i uszkodzeń sadzonek przeprowadzano na następują- 
cych rodzajach gleby: 

1) piasek słabo gliniasty i piasek gliniasty lekki (Bobrek), 
2) glina lekka, glina lekka słabo spiaszczona, glina ciężka, glina śred- 

nia podściełana piaskiem (Bobrek), | 
3) gleba piaszczysta na utworach pylastych (Jodłówka). 

OPIS WARUNKÓW PROWADZONYCH PRÓB 

Kryterium wiodącym w próbach był opór wyjmowanej sadzonki mie- 
rzony przy pomocy dynamometru. Na wielkość tego oporu wpływa wiele 
czynników. Zostały one ujęte sumarycznie w wielkości oporu ręcznego 
wyjmowania sadzonek. W próbach stosowano także zasadę porównywal- 
ności bezpośredniej przez wybór tych samych gleb i sadzonek w odnie- 
sieniu do wyorywaczy biernego i wibracyjnego w zestawie „Egedal”. 

Na terenie obu szkółek występowały podobne warunki pogodowe cha- 
rakterystyczne dla sezonu wyorywania. Były to okresy dni bezdeszczo- 
wych i przeważnie bezśnieżnych; średnie dzienne temperatury powietrza 
wyosily od 6,3 do 14,7 'C; wiatry o średniej prędkości 5 m/sek. 

WYNIKI 

Uszkodzenia sadzonek w wyniku pracy samych wyorywaczy mieszczą 
się w granicach normy (w rolnictwie i leśnictwie do 3%). Uszkodzenia 
wynikające nie z powodu przejścia wyorywacza, lecz z powodu ręcznego 
wyciągania sadzonek z nie dość rozkruszonej ziemi stanowią wielokrot- 
ność tych strat. Są to niejednokrotnie straty poważne. Stopień uszkodzeń 
sadzonek ogółem przedstawiają tabele 1 i 2 oraz rycina. 

W pomiarach stwierdzono, że najczęściej występującą przyczyną 
uszkodzeń sadzonek jest niewłaściwe kruszenie gleby powodujące po- 
średnio uszkodzenia w czasie ręcznego wyjmowania sadzonek. 

Do sporadycznie występujących przyczyn uszkodzeń sadzonek należą: 
1) niewłaściwe sterowanie ciągnikiem powodujące obcinanie korzeni 

bocznych, 

5 — Sylwan nr 9 65



Tabela 1 

Średnie wielkości uszkodzeń i opory wyjmowania sadzonek 

przy znanych głębokościach roboczych wyorywania i rodzaju gleb; 

współczynniki zmienności i odchylenia standardowe Średnich oporów 

  

              
  

  

  

OE Kara- | Li- | Ały- Cze- 
Wyszczególnienie bada- Jedn. gana gustr cza Jodła Dąb rem- 

nych czynników miary 2/0 2/0 2/0 5/0 4/0 cha 

2/0 

Wyorywacz bierny Egedal 

Głębokość robocza cm 22,0 16,2 16,8 16,0 20,0 18,0 

Uszkodzenia 0/5 12,0 5,0 3,0 6,5 7,0 — 

Gleba piasek piasek piasek gleba gleba piasek 

sł. glin. glin. glin. piasz.  pilasz. Sł. glin. 

lekki lekki 

Sredni opór sadzonki kG 24.1 20,6 9.6 9.9 25,7 14,7 

Współczynnik zmienności 0/5 23,39 23,77 20,73 26,99 — — 

Odchylenie standardowe kG 6,12 4,90 1,98 2,66 -- —- 

Wyorywacz wibracyjny Egedal 

Głębokość robocza ст 16,0 16,2 16,8 19,0 20,0 18,0 

Uszkodzenia 0/ 3,0 3,0 2,0 — 2,0 — 

Gleba jj.w. w wersji wyorywacza biernego 

Średni opór sadzonki kG 9,5 6,4 3,4 4,6 9,8 6,2 

Współczynnik zmienności 05 32,81 35,94 — 2412 _ 31,88 — 
Odchylenie standardowe kG 3,12 2,28 — 1,10 3,12 — 

Średnie wielkości uszkodzeń i opory wyjmowania sadzonek Tabela 2 

przy znanych głębokościach roboczych wyorywania i rodzaju gleb; 

współczynniki zmienności i odchylenia standardowe Średnich oporów 

  

                
    
  

O- 

Jed For- Trzmie-| Kara- | rzech Jaś Robi- | Brzo- Olcha 

Wyszczególnienie ia ie lina | gana | czar- wiec nia za 1/2 

badanych czynników 1/1 2/1 3/0 ny 1/1 2/0 1/1 
1/1 

wyorywacz l-rzędowy W-126 

Głębokość robocza cm 220 245 286 266 25,0 28,2 30,7 28,1 

Uszkodzenia 0/5 16,3 3,0 15,6 50 10,3 7,3 23 16,3 

Gleba glina glina glina gleba glina glina glina glina 

lekka lekka, lekka, lekka, ciężka śred. śred. ciężka 

sł. sł. SŁ. podśc. podśc. 

spiasz. spiasz. spiasz. piaskiem piaskiem 

Średni opór sadzonki kG 54,4 235 241 300 28,7 33,7 31,6 49,1 

Współczynnik 

zmienności 0% 29,78 23,6 18,41 22,15 20,38 26,17 27,75 19,4 

Odchylenie standardowe kG 16,2 5,55 444 665 5,85 8,81 8,17 9,16 
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Uszkodzenia sadzonek w funkcji oporu ręcznego wyjmowania ich z gleby po prze- 

jeździe maszyn wyorywujących * 

2) niewłaściwa regulacja narzędzia (np. głębokości roboczej, powodu- 
jąca zbyt płytkie obcinanie korzeni), 

3) niewłaściwe ostrze lemiesza powodujące postrzępienie płaszczyzny 
cięcia korzeni. 

W związku z tym zwrócono szczególną uwagę na określenie oporów 
roboczych przy ręcznym wyjmowaniu sadzonek z gleby po zastosowaniu 
wyorywaczy (6). 

Z teorii o skrawaniu (1) jak i z praktyki szkółkarskiej wiadomo, iż 
warstwa skrawana gleby wraz z sadzonkami w czasie pracy wyorywacza 
ulega oderwaniu, ścięciu i skruszeniu. Ostatnia faza tego procesu, tj. kru- 
szenie, ma bezpośredni wpływ na wielkość oporu sadzonki przy jej ręcz- 
nym wyjmowaniu z gleby po przejeździe maszyny. O ile gleba stawia ba- 
danym wyorywaczom jednostkowy opór roboczy przypadający np. na 1 cm 
szerokości roboczej lemiesza (6) w zbliżonych do siebie bezwzględnych 
wielkościach, to rozkład oporów ręcznego wydobycia poszczególnych sa- 
dzonek po zastosowaniu wyrywaczy jest bardzo duży (współczynnik 
zmienności 20,73 do 26,99; 24,12 do 35,94; 18,41 do 29,78) i w związku 
z tym charakterystyczny. 

Rozkład ten jest uwarunkowany indywidualnymi właściwościami po- 
szczególnych sadzonek, a zwłaszcza rozwojem ich systemu korzeniowe- 
go. Im bardziej sadzonki są pod tym względem zróżnicowane, tym jest 

* Wyjątek od wykazanych na wykresie zależności stanowiły w badaniach: ka- 

ragana i jaśminowiec o bardzo wysokich uszkodzeniach przy stosunkowo niskich 

oporach ręcznego wyjmowania sadzonek po przejeździe wyorywacza W-126. 
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większy rozrzut w wynikach pomiaru oporu ręcznego wydobycia sadzonki 
z gleby po zastosowaniu wyorywaczy. 

Srednie wyniki pomiarów dynamometrycznych przeprowadzonych 
w warunkach produkcyjnych szkółek zawierają tab. 1 i 2. 

Na podstawie uzyskanych wyników pomiarowych można wyprowadzić 
wniosek, że wyorywacz wibracyjny Egedal najskuteczniej kruszy glebę 
1 pozostawia sadzonki w warstwie skrawanej gleby o stanie zwięzłości 
determinującym minimalny średni opór dla zbieraczy sadzonek. 

Dla wyorywacza wibracyjnego Egedal opór ten wynosił w badaniach 
od 3,4 do 9,8 kG. Natomiast wyorywacz bierny Egedal pozostawiał w gle- 
bie sadzonki, których wyjęcie z ziemi wymagało od robotnika pokonania 
znacznie wyższych oporów — 9,6 do 25,7 kG w zależności od rodzaju gle- 
by i sadzonek. Wprowadzony do badań wyorywacz W-126 oceniany wg 
kryterium oporu sadzonek pozostawianych w glebie wykazał wielokrotnie 
wyższe wartości kryterialnego oporu; wynosiły one od 23,6 do 54,4 КС. 

Na przykładzie badań zestawu wyorywaczy Egedal biernego i wibra- 
cyjnego stwierdzono charakterystyczną zależność uszkodzeń od oporu po- 
zostawionej sadzonki w glebie po przejeździe wyorywaczy. 

Tak zestawione uszkodzenia sadzonek w funkcji oporu ręcznego wyj- 
mowania ich z gleby po przejeździe maszyn wyorywających — przedsta- 
wiono na rycinie. Charakterystyczna krzywa przedstawiająca powyższą 
zależność na przykładzie wyorywaczą wibracyjnego Egedal przemawia 
za wprowadzaniem urządzeń aktywnych w budowie wyorywaczy. 
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Краткое содержание 

В 1970—1975 годах в Институте Лесопользования и Лесной Инженерии Сельско- 

хозяйственной Академии в Кракове были проведены исследования процесса механи- 

ческой выкопки и вынимания саженцев из почвы лесных питомников и школ в кра- 

ковском регионе. 

Предметом исследований был саженец в аспекте сопротивления во время вы- 
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копки и повреждений возникающих при выкопке из почвы подрезанной и взрыхлен- 

ной двумя типами скоб: пассивной и вибрационной. 

В результате исследований определена зависимость повреждений от сопро- 

тивления саженцев после прохода скоо. 

Характерная кривая (рис. 1) представляющая эту зависимость на примере вибра- 

ционной скобы Эгедаль говорит в пользу того, чтобы вводить активные устройства 

при строительстве выкопочных скоб. 

Summary 

Studies on the mechanical process of digging and lifting seedlings from soils 

in forest nurseries were carried out during years 1970—1975 in the Kraków region 

by the Institute of Forest Utilization and Engineering, Agricultural College in Kra- 

kow. 

The study object provided a seedling in an aspect of its resistance and da- 

mage occuring in the course of its lifting from soil undercut and opened by diggers 

of two types: passive and vibratory. 

As a results of studies the relationship between injuries and resistance of lift- 

ing a seedling following to the run of diggers was established. 

Characteristic curve (Fig. 1) illustrating this relationship on an example of the 

vibratory digger Egedal substantiates the introduction of active devices into the 

construction of diggers.


