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Wstęp 

Spoczynek bulw ziemniaka jest to ich stan fizjologiczny występujący 
w czasie wzrostu oraz bezpośrednio po zbiorze, w którym nie są one zdol
ne do kiełkowania [LISTOWSKI 1974; BURTON 1978]. Spoczynek bulw jest 
cechą genetyczną i nie zależy od długości okresu wegetacji poszczególnych 
odmian. Łączy się ze zmianami ilościowymi i wzajemnym stosunkiem sub
stancji wzrostowych w bulwach, typu inhibitorów i stymulatorów wzrostu 
[BIELIŃSKA-CZARNECKA, DOMAŃSKA 1969; BIELIŃSKA-CZARNECKA, BIAŁEK 
1972]. Polskie odmiany kończą spoczynek najczęściej pomiędzy początkiem 
października a początkiem stycznia, ale okres ten może ulec skróceniu lub 
wydłużeniu wskutek odmiennych warunków pogody w okresie wegetacji 
roślin [ROZTROPOWICZ, WARDZYŃSKA 1974; RYKACZEWSKA 1983]. Na ogół 
przyjmuje się, iż gorące i suche lato przyczynia się do skrócenia okresu 
spoczynku bulw ziemniaka, a chłodne i wilgotne do jego wydłużenia. 
Wysokie temperatury i susza okresu wegetacji roku 1994, które wywołały 
poważne zaburzenia rozwoju roślin ziemniaka, skłoniły nas do przeprowa
dzenia analizy zmienności długości okresu spoczynku bulw ziemniaka w 
zależności od warunków pogody w okresie wegetacji. 

Materiał i metoda 

Obserwacje spoczynku bulw badanych odmian ziemniaka były pro
wadzone w latach 1977-1995 na próbach pochodzących z pola doświad-
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czalnego w Jadwisinie, gdzie stosowano zawsze bardzo zbliżone metody 
uprawy i zbioru. Długość okresu spoczynku była określona według meto
dyki ustalonej przez Sekcję Fizjologiczną EAPR (European Association 
for Potato Research) [REUST 1986]. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami za 
koniec tego okresu przyjęto moment, w którym 80% próby, o liczebności 
co najmniej 20 bulw, umieszczonej w warunkach idealnych dla procesu 
kiełkowania (temp. 18°C, ciemność, wilgotność względna powietrza ok. 
90%) wytworzyło kiełki długości 2-3 mm. Obserwacje kiełkowania były 
dokonywane w odstępach tygodniowych. Długość okresu spoczynku wy
rażono w dniach od tuberyzacji czyli powstania zawiązków bulw na rośli
nie matecznej, albo od dnia 1 października , który potraktowano jako mo
ment odniesienia. 

Analizę zmienności długości spoczynku bulw przeprowadzono w 
oparciu o trzy serie obserwacji na 20 odmianach łączni e. Zestaw odmian 
w poszczególnych latach każdej serii był zawsze jednakowy. Ich wykaz 
przedstawiono w tabeli 1. Istotność zróżnicowania długości okresu spo
czynku bulw w poszczególnych latach określono przy pomocy 2-czynniko
wej analizy wariancji, stosując test F „Snedecora" dla modelu stałego w 
układzie niezależnym. Przy obliczaniu najmniejszej istotnej różnicy (NIR) 
stosowano test t-Studenta . 

Tabela 1; Table 1 

Wykaz badanych odmian w poszczególnych seriach badań 
Investigated patata cultivars in particular experiment scries 

Liczba lat 
Liczba 

Se ria Lata obserwacji 
odmian 
Number 

Se rics Years Number of 
of 

years 
cultivars 

I 1977-1979 3 8 

II 1985-1993 9 5 

III 1993-1995 3 7 

Obj aśnienia ; Explanations: 
1l - odmiana bardzo wczesna; very early 
2l - odmiana wczesna; early 
3l - odmiana średnio wczesna; middle early 
4l - odmiana średnio późna; middle late 
5l - odmiana późna; late 

Wykaz badanych odmian 
List o f cultivars 

Alka 2), Azalia 1>, D a lia 1l, F ionia 2>, 
Irys 1l, Krokus 1>, N arcyz 1), Pierwiosnek 1l 

Irys 1>, Mila 3l, Fauna 3>, Stobrawa 5>, 
Bronka 5) 

Ekra 3), Harpun 3>, Lena 3>, Maryna 3>, 
Muza 3>, Arkadia 4>, G rot 4l 
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Przy analizowaniu zależności pomiędzy długością okresu spoczynku 
bulw ziemniaka, a warunkami pogody posłużono się sumą kumulowanych 
średnich dobowych temperatur gleby na głębokości 10 cm oraz sumą opa
dów atmosferycznych. Dane meteorologiczne pochodziły z miejscowej 
stacji. Dla znalezienia zależności pomiędzy długością okresu spoczynku 
bulw, a wybranymi wskaźnikami meteorologicznymi posłużono się współ
czynnikami korelacji, które obliczono dla poszczególnych dekad, miesięcy 
i całego okresu wzrostu i dojrzewania bulw, poczynając od 1 czerwca, a 
kończąc albo 31 sierpnia (I-sza seria - odmiany wczesne) albo 30 września 
(II-ga i III-cia seria). 

Wyniki 

We wszystkich seriach obserwacji stwierdzono istotność wpływu lat 
na długość okresu spoczynku bulw ziemniaka (tab. 2). W pierwszej 3-let
niej serii (8 odmian) różnica w długości badanego okresu wynosiła w sto
sunku do roku 1978 przeciętnie 12-17 dni, ale u odmian Irys i Fionia do
chodziła do 29 dni (tab. 3). W drugiej 9-letniej serii (5 odmian) najwięk
sza przeciętna różnica w długości okresu spoczynku wynosiła 32 drli, ~le u 
późnej odmiany Bronka przekroczyła 40 dni (tab. 4). W roku 1986 bulwy 
badanych odmian ziemniaka charakteryzowały się najkrótszym okresem 
spoczynku, a w roku 1991 - najdłuższym. 

Seria 
Series 

I 
II 
III 

Tabela 2; Table 2 

Istotność zróżnicowania długości okresu spoczynku 
w poszczególnych seriach badań - z analizy zmienności 

Excerpt from analysis of variance for 
the duration of tuber dormancy 

Żródło zmienności 

Lata Source of variance 

Years lata odmiany 
years cultivars 

1977-1979 ++ ++ 
1985-1993 ++ ++ 
1993-1995 + + 

Objaśnienia; Explanation 

+ + istotne na poziomie P :s 0,01; significant at P :s O.Ol 
+ istotne na poziomie P :s 0,05; significant at P :s 0.05 
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Tabela 3; Table 3 

Zakończenie okresu spoczynku bulw badanych odmian ziemniaka 
wyrażone liczbą dni w stosunku do roku 1978 - seria I-sza 

Ending of dormancy period in days related to 1978 - series I 

Odmiana Rok; Year 

Cultivar 1977 1978 

Alka 2l +15 o 
Azalia 1l +11 o 
Dalia 1) +19 o 
Fionia 2l +29 o 
Irys 1> +29 o 
Krokus 1l +21 o 
Narcyz 1J -5 o 
Pierwiosnek 1) +13 o 

Średnio ; Mean +17 o 

NIR dla lat - 8 dni; LSD for years - 8 days 
Objaśnienia jak w tabeli 1; Explanation see table 1 

1979 

+l 
+17 
+1 9 
+20 
+23 
+17 
- 15 
+12 

+12 

Tabela 4; Table 4 

Długość okresu spoczynku bulw badanych odmian ziemniaka 
w dmach od tuberyzacji - seria 11-ga 

Duration of dormancy period 
in days from tuberisation - series II 

Odmiana Rok; Year 
Cultivar 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Irys 1l 154 134 162 152 171 152 
Mila 3l 189 158 184 197 176 193 
Fauna 3) 159 149 158 169 168 178 
Stobrawa 5) 186 176 180 180 173 183 
Bronka 5) 164 139 151 138 149 168 

Srednio 170 151 167 167 167 175 
Mean 

W stosunku 
do roku 1986 +19 o +16 +16 +16 +24 
In relation to 
1986 

NIR dla lat - 14 dni; LSD for years - 14 days 
Objaśnienia jak w tabeli 1; Explanation see table 1 

1991 1992 

171 137 
191 190 
173 179 
202 204 
181 145 

183 171 

+32 +20 

1993 

150 
170 
169 
171 
151 

162 

+11 
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Zakończenie okresu spoczynku 
bulw badanych odmian ziemniaka 

Tabela 5; Table 5 

wyrażone liczbą dni w stosunku do roku 1995 - seria III-cia 

Ending of dormancy period 
in days related to 1995 - series III 

Odmiana Rok; Year 

Cultivar 1993 1994 

Ekra 3l -25 +37 
Harpun 3) +48 +46 
Lena 3) -5 +41 
Maryna 3l +26 +22 
Muza 3l +41 +60 
Arkadia 4l -7 +13 
Grot 4l +28 +13 

Średnio; Mcan +15 +33 

NIR dla lat - 21 dni; LSD for years - 21 days 
Objaśnienia jak w tabeli 1; Expanation see table 1 

1995 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

W trzeciej, 3-letniej serii (7 odmian), stwierdzono bardzo duże zróż
nicowanie długości badanego stadium fizjologicznego bulw (tab. 5). Szcze
gólnie niekorzystne dla roślin ziemniaka warunki meteorologiczne w roku 
1994 ( długo trwająca susza i temperatura powyżej 30°C) spowodowały 
zahamowanie ich wzrostu i rozwoju na przełomie lipca i sierpnia, a 
następnie wtórny wzrost i tuberyzację odmian o dłuższym okresie wegeta
cji. Spowodowało to pojawienie się w plonie bulw o zróżnicowanym wieku 
chronologicznym, z których jedne kończyły kiełkowanie wcześnie, a inne 
późno, niekiedy w lutym. Przeciętna różnica w długości okresu spoczynku 
bulw między rokiem 1994, a 1995 wynosiła 33 dni, ale u odmiany Muza 
dochodziła do 2 miesięcy. Drugą odmianą o silnej reakcji na warunki po
gody była odmiana Ekra, u której różnica długości okresu spoczynku 
pomiędzy rokiem 1993 a 1994 wynosiła 62 dni. 

Wybrane wskaźniki meteorologiczne dla całego okresu wzrostu i doj
rzewania bulw ziemniaka nie wyjaśniają różnic w długości okresu spoczyn
ku, jakie zostały stwierdzone w poszczególnych seriach badań (tab. 6). 
Współczynniki korelacji , mimo iż niekiedy osiągały wysokie wartości (III 
seria) nie były statystycznie istotne (tab. 7). 
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* 

Tabela 6; Table 6 

Wybrane wskaźniki meteorologiczne dla okresu wzrostu 
i dojrzewania bulw ziemniaka w poszczególnych latach badań 

Selected meteorological factors for the period of growth 
and maturity of patata tubers 

Wskaźniki meteorologiczne 
Meteorological factors 

Rok suma kumulowanych 
Year temperatur 

suma opadów 
total rainfall 

sum of cumulated temperature 
(mm) 

(° C) 

1977 1807 389,2 
1978 1728 250,7 
1979 1832 182,8 
1985 2208 390.3 
1986 2280 247,7 
1987 2167 263,9 
1988 2388 213.7 
1989 2387 253,5 
1990 2250 243,4 
1991 2433 185,6 
1992 2587 238,1 
1993 2193 271,4 
1994 2566 195,6 
1995 2518 366,5 

Tabela 7; Table 7 

Współczynniki korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami 
meteorologicznymi dla całego okresu wzrostu i dojrzewania bulw 

a relatywną długoscią okresu spoczynku w kolejnych seriach obserwacji 

Correlation coeficients between selected meteorological factors for the whole 
period of growth and maturity of tubers and the duration of tuber dormancy 

Wskaźniki meteorologiczne 

Seria obserwacji Meteorological factors 

Series of suma kumulowanych temperatur * suma opadów * 
observations sum of cumulated temperature total precipitation 

(° C) (mm) 

I +0,8666 +0,4664 
II +0,3355 - 0,2126 
III +0,1702 - 0,9931 

Graniczne wartości współczynników korelacji: 
Limit values of correlation coefficients: 
- dla serii I-ej i III-ciej: 0,9970-1,0000; for I and III series 0.9970-1.0000 
- dla serii II-ej: 0,6600-0,7980; for II series 0.6600-0.7980 



* 

Seria 
Series 

I 

II 

III 
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Tabela 8; Table 8 

Wykaz najwyższych współczynników korelacji pomit,dzy wybranymi 
wskaźnikami meteorolo~icznymi a relatywną długością 

okresu spoczynku bulw ziemmaka w poszczególnych seriach badań 

The list of highest correlation coeficients between selected 
meteorological factors and relative duration 

of tubers dormancy period 

Wskaźniki meteorologiczne Współczynnik korelacji 
Meteorological factor Coeficient of correlation 

Suma kum ul. temp.; Sum of cumulated temperatures 
II-ga dek. czerwca; II decade of June +0,9991 * 
I-sza dek . lipca; I decade of July +0,9729 
II-ga dek. lipca; II decade of Junly +0,9689 

Suma opadów; Total precipitation 
III-cia dek. czerwca; III decade of June -0,9957 
I-III-cia dek . lipca; I-III decade of July +0,9986 * 
I-sza dek. sierpnia; I decade of August -0,9541 

Suma kumul. temp.; Sum of cumulated temperatures 
III-cia dek. sierpnia; III decade of August -0,6657 
I-sza dek. września; I decade of September +0,7313 * 

Suma opadów; Total precipitation 
III-cia dek. sierpnia; III decade of August +0,7570 * 

Suma kumul. temp.; Sum of cumulated temperatures 
II-ga dek. lipca; II decade of Juty -0,9974 • 

Suma opadów; Total precipitation 
III-cia de k. czerwca; III decade of June -0,9998 * 
I-III-cia dek. czerwca; I-III decade of June -0,9856 

istotne wartości współczynnika korelacji przy P:s0,05 
significance of correlation coefficient at P:s0.05 

Bardziej szczegółowa analiza korelacji pomiędzy badanym etapem 
rozwoju bulw ziemniaka, a dekadowymi wskaźnikami meteorologicznymi 
pozwoliła na wykazanie istotnych zależności (tab. 8). Przedstawione wyni
ki wskazują, iż okresy wrażliwości rozwijających się bulw ziemniaka na 
warunki pogody mające wpływ na fazę spoczynku występują we wszystkich 
etapach ich rozwoju, poczynając od II-gej dekady czerwca, a kończąc we 
wrześniu (tab. 8). O wydłużeniu okresu spoczynku bulw w roku 1994 (III
cia seria), wskutek zaburzeń fizjologicznego rozwoju roślin, zadecydowała 
nie tylko suma kumulowanych temperatur w całym analizowanym okresie 
przekraczająca 2500° (tab. 6) , ale i niska suma opadów wynosząca zaled
wie 196 mm. 
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Dyskusja 

Wpływ warunków pogody w okresie wegetacji na spoczynek bulw 
ziemniaka interesował autorów wielu publikacji, ale rzadko był głównym 
celem podejmowanych prac. Tymczasem istnieją co najmniej trzy jego 
aspekty gospodarcze: wartość konsumpcyjna bulw w okresie wiosennym, 
wartość plonotwórcza sadzeniaków oraz ich eksport do krajów o cieplej
szym klimacie. 

Dotychczasowe badania nad wpływem czynników środowiska na spo
czynek bulw ziemniaka prowadzone były zarówno na bulwach pochodzą
cych z doświadczeń prowadzonych w warunkach kontrolowanych (w kli
matyzowanych komorach wegetacyjnych) [BODLAENDER i in . 1963; MARI

NUS, BODLAENDER 1975; SUSNOSCHI 1976; VAN ITIERSUM, SCHOLTE 1992] jak 
i z doświadczeń polowych [KRIJTHE 1972; REUST 1982; ROZTROPOWICZ, 

WARDZYŃSKA 1974; RYKACZEWSKA 1983, 1993, 1996; SUSNOSCHI 1981; VAN 

ITIERSUM 1992]. Głównym mankamentem tych pierwszych jest niemożli
wość zastosowania dużej liczby odmian, co w przypadku zmienności gene
tycznej ziemniaka jest czynnikiem utrudniającym wnioskowanie. Dlatego 
właśnie słuszna wydawała się próba podjęcia analizy wpływu naturalnych 
warunków pogody na spoczynek bulw. 

Uzyskane wyniki dotyczące zmiany terminu zakończenia spoczynku 
bulw w poszczególnych latach są zgodne z rezultatami większości prac. 
KRIJTH E [1972] zaobserwowała 9 tygodniową różnicę między rokiem 1958 i 
1959, a BURTON [1963] stwierdził wpływ warunków pogody okresu wegeta
cji nawet na spoczynek bulw następnego pokolenia. Autorzy publikacji 
zmiany te przypisują najczęściej warunkom pogody w okresie wegetacji, 
ale rezultaty ich badań nie zawsze są jednoznaczne. KRIJTHE [1972] wska
zała na znacznie krótszy spoczynek bulw po suchym i gorącym okresie a 
BURTON [1963] na dłuższy, po sezonie zimnym i wilgotnym. Do podobnych 
wniosków doszedł SusNOSCHI [1981) stwierdzając, że bulwy pochodzące z 
wiosennej uprawy w warunkach wyższych temperatur charakteryzowały się 
krótszym spoczynkiem niż bulwy pochodzące z jesiennej uprawy, z warun
ków niższych temperatur. Natomiast REUST [1982] prowadząc badania w 
Szwajcarii w latach 1976-1978 na różnych wysokościach upraw zauważył, 
iż krótszy spoczynek bulw wystąpił w roku 1978 charakteryzującym się 

niższymi temperaturami okresu wegetacji, zaś ALLEN i in. [1992] nie stwier
dzili żadnego związku temperatury miejsca produkcji ziemniaka z długoś
cią okresu spoczynku. Dodatnia korelacja pomiędzy sumą kumulowanych 
temperatur dobowych gleby na głębokości 10 cm a długością okresu spo
czynku bulw ziemniaka w I i II serii naszych doświadczeń nie potwierdza 
również tezy, iż wyższe temperatury występujące w okresie wzrostu i doj
rzewania bulw zawsze powodują skrócenie tego stadium fizjologicznego. 

Cytowani dotychczas autorzy wnioskowanie swoje opierali raczej na 
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współdziałaniu kilku czynników pogody. Próbę oddzielnego traktowania 
wpływu temperatury na spoczynek bulw podjął V AN ITIERSUM i SCHOLTE 

[1992], prowadząc doświadczenia w kontrolowanych warunkach dnia krót
kiego na dwóch odmianach: Diament i Desiree. W rezultacie porównania 
dwóch poziomów temperatury dnia/nocy (18/12 i 32/12°C) stwierdzili 
skrócenie okresu spoczynku bulw odmiany Diament pochodzących z tem
peratury wyższej o około 3 tygodnie i brak różnic u odmiany Desiree. 
Duże zróżnicowanie reakcji odmian zauważono również w naszych doś
wiadczeniach, szczególnie w serii II-ej i III-ciej. Odmianami charaktery
zującymi się najsilniejszą reakcją na warunki pogody były : w I-ej serii 
odm. Fionia i Irys (29 dni), w II-ej serii odm. Bronka ( 42 dni) , a w III
ciej serii odm. Ekra (62 dni) i Muza (60 dni). 

Wnioski 

Różnice długości spoczynku bulw badanych odmian pomiędzy posz
czególnymi okresami wegetacji wynosiły w kolejnych seriach obserwacji 
przeciętnie od 12 do 33 dni, ale wahały się od 1 do 60 dni. 

Badane odmiany charakteryzowały się zróżnicowaną reakcją bulw na 
warunki pogody w odniesieniu do badanej cechy fizjologicznej. Najsilniej
szą reakcję wykazywały odmiany: Fionia i Irys (różnice długości spoczynku 
dochodzące do 29 dni) w II-ej serii - odmiana Bronka (różnica 42 dni), a 
w III-ciej serii, przy ekstremalnych warunkach pogody, odmiany Ekra (62 
dni) i Muza (60 dni). 

Suma dziennych kumulowanych temperatur od inicjacji bulw na roś
linie matecznej do końca okresu wegetacji nie była wystarczającym wskaź
nikiem meteorologicznym wyjaśniającym zmiany długości okresu spoczyn
ku odmian w poszczególnych latach. Dodatkowe uwzględnienie drugiego 
wskaźnika - opadów atmosferycznych - wyjaśniało trwanie tego stadium 
fizjologicznego. 

Wrażliwość bulw na warunki pogody, wyrażająca się zmiennością 

długości spoczynku, występuje w całej fazie ich wzrostu i rozwoju. 
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Streszczenie 

Obserwacje zmienności okresu spoczynku bulw ziemniaka przeprowadzono 
w latach 1977-1995, w trzech seriach, na 20 odmianach. Wykonywano je zgodnie 
z metodyką przyjc;tą w EAPR [REUST 1986]. Istotność zróżnicowania długości 
okresu spoczynku bulw w poszczególnych latach określono przy pomocy analizy 
wariancji stosując test F „Snedecora". Posłużono się dwoma wskaźnikami meteo
rologicznymi: sumą kumulowanych temperatur gleby na głębokości 10 cm i sumą 
opadów. Dla znalezienia zależności pomiędzy długością badanego stadium fizjo
logicznego bulw a wybranymi wskaźnikami meteorologicznymi obliczono współ
czynniki korelacji dla poszczególnych dekad, miesięcy i całego okresu wzrostu i 
dojrzewania bulw. 

W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych stwierdzono istotny 
wpływ lat na termin zakończenia okresu spoczynku bulw. Przeciętna zmienność 
wynosiła ponad 30 dni, Badane odmiany charakteryzowały się zróżnicowaną reak
cją na warunki pogody w odniesieniu do badanej cechy fizjologicznej. Najsilniej
szą reakcjt, wykazywały: w I-ej serii obserwacji - odmiany Fionia i Irys (różnice 
dochodzące do 29 dni), w 11-iej serii - odmiana Bronka (różnica 42 dni), a w 111-
cicj serii, przy ekstremalnych warunkach pogody, odmiany Ekra (62 dni) i Muza 
(60 dni). Wrażliwość bulw na niesprzyjające warunki pogody mające wpływ na 
fazę spoczynku występowała w czasie całego okresu rozwoju bulw. 

VARIABILITY OF POTATO TUBER DORMANCY AS AFFECTED 
BY WEATHER CONDITIONS DURING VEGETATION PERIOD 
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Summary 

The observations were carried out in 1977-1995, in thrcc series, on 20 po
tato cultivars. They were performed according to EAPR methods [REUST 1986]. 
Significance of variations in duration of tuber dormancy in particular years was 
determined by analysis of variance using the F test of Snedecor. Two selected 
meteorological factors were used: accumulated soi! temperature at 10 cm depth, 
and the total precipitation. In order to find the relationship between duration of 
tuber dormancy and selected meteorological factors the correlation coefficients 
were calculated. 

As a result of statistical analysis the significant influence of years on the 
terms of ending dormancy period was proved. The highest average diffcrcnce 



280 K. Rykaczewska 

among the studied years was above 30 days. The tested cultivars were characte
rized by differentiated response to the weather conditions. The strongest reac
tions were observed: in I series for Fionia and Irys cvs ( differcnces up to 29 
days) , in II series for Bronka cv. (42 days) and in III series, at extremal weather 
conditions, Ekra and Muza cvs (60 and 62 days, respectively). The sensitivity to 
unfavorable weather conditions that influenced the state of tuber dormancy was 
present along the whole period of tuber development. 
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