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W produkcji ziemniaków bardzo ważnym ogniwem wpływającym na nakłady i organi

zację pracy oraz wysokość plonów jest prawidłowe zmechanizowanie sadzenia bulw po

budzonych lub nawet podkiełkowywanych przy użyciu najbardziej dostępnych na rynku 

krajowym sadzarek czeskich 2 SaBN-62,5, 4 Sa ·BP-62,5. 

W literaturze krajowej i zagranicznej panuje zgodność poglądów co do korzyści 
ze stosowania sadzeniaków podkiełkowanych lub tylko pobudzonych . Podkiełkowywanie 

przyśpiesza rozwój ziemniaka o 7-14 dni, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, 

zwiększa plon bulw i ich rozmiar, zwiększa odporność bulw na uszkodzenia mecha

niczne w czasie zbioru [4, 11-13, 17, 21, 26]. Efekt podkiełkowywania lub tylko 

pobudzenia uzależniony jest od odmiany i może powodować zwyżkę plonu - pobudzenie 

6-B%, podkiełkowanie 10-20% [4, 11, 13, 15, 17, 21]. · 

Wynik podkiełkowywania zależy w dużym stopniu od sposobu, warunków i długości 

okresu podkiełkowywania [1, 2, 7, 10, lB, -19]. 

Według Bireckiego i Szulca [2] dłuższy okres podkiełkowywania wpływał na sil

niejszy rozwój kiełków. Specht [19]zaleca podkiełkowywanie na świetle naturalnym 

i hartowanie sadzeniaków. Gabriel i wsp . [3] stwierdzili, że w namiocie bez ogrze

wania wyrastają krótsze kiełki niż w namiocie ogrzewanym, lecz warunki te nie mia

ły wpływu na plon bulw. Patzold i Krug [10] zalecają podkiełkowywanie w pomiesz

czeniach ze szklanymi ścianami i z dachem ze szkła. Według Sowy [17] wydłużenie 
okresu podkiełkowy~iania jest konieczne w przypadku przechowywania sadzeniaków w 

temperaturach 2 i 4°c. Zdaniem Roztropowicz [14] potrzeba krótszego lub dłuższego 
okresu podkiełkowywania lub tylko pobudzenia zależy od tempa fizjologicznego sta
rzenia się bulw . Zaleca ona u odmian o szybkim tempie fizjologicznego starzenia 

się bulw (matecznych) stosować tylko pobudzenie - prostszy i tańszy zabieg . 
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Czynn i kiem nierozłęcznie zwięzanym z mechanicznym sadzeniem bulw pobudzonych 

i podki ełkowanych ~est wytrzymałość kiełków na urazy. Według Spechta Do-22] od

porność kiełków na odłamani e zależy głównie od odmiany 1 sposobu podkiełkowywan ia 

(długości kieł ków ) i typu maszyn zas t osowa nych do sadzenia. Ki eł ki s tarsze , gru

be, wyrośni~te na świetle natural nym dł ugośc i 5-15 mm są odporni ejsze na uszko

dzenie i odłamanie niż kiełk i długie, et iolowane, wyrosłe w c i emnośc i lub przy 

oświetleniu sztucznym. Silne dzia łanie światła naturalnego i zahar towani~ bulw 

przed sadzeniem (umieszczenie ich na otwartej przes trzeni ) uodpornia kiełki na ur a

zy . Mimo zgodności poględów co do korzyści pobudzenia lub podki eł kowywani a sadze

niaków upowszechnienie tych zabi egów w praktyce natrafi a na powa żne trudności. Za

sadniczę przeszkodę jest brak uniwersal nych sadzarek automatyczni e wysadzaj ących 

bulwy pobudzone i podkiełkowane oraz brak odpowiedni ch pomieszczer, , w których 

istniałaby możliwość utrzymania t emperatury w grani cach 10-1 5°c ., wilgotności 

względnej powietrza 75-80% oraz dos tatecznego oświetlenia naturalnego w mies ię
cach marzec-kwi eci eń. Dot ychczas z obawy przed obłamywaniem kiełków sadzeniaki 

podkiełkowane sadzi si ę w nas zym kraju ręcznie lub za pomocę rzadko spotykanych 

sadzarek półautomatycznych . 

W krajach zachodnich zaleca się stosowanie do sadzenia bulw podkiełkowanych 

(przy kiełkach świetlnych o długości 5-15 mm) zwykłych sadzarek z taśmowo-czerpa

kowymi zespoł ami wysadza jęcymi , choc i aż obł amuję one ok . 18- 32% kiełków wobec do

puszczal,1ych 10% [20]. Zdaniem Spechta obłamanie do 15% ki ełków u odmian wczes

nych i do 20% u odmi an późnych nie wpły~1a ujemnie na plon bulw. Spiess [23] nato

mias t s twierdził obniżkę plonu bulw o 15-20% u odmian wczesnych oraz 3-14% u od

mi an późnych w porównaniu z sadzarkami półautomatycznymi. 

Również w krajach RWPG podjęto próby zastosowania seryjnych sadzarek czeskich 

z tar~owo-chwytakowym zespołem wysadzajęcym do sadzenia bulw podkiełkowanych. Zda

niem Nowaka [9 J sadzeniak.i podkiełkowane o kiełkach długości 5 mm można bez obawy 

sadzić tymi sadzarkami. W późniejszych badaniach Rychnovsky i wsp. [16 ]stwierdzi

li, że sadzarki typu 4 SaBP-75 i 6 SA-75 obłamują . 50-60% kiełków (o długości 5-

20 mm), chociaż znacznie obniżają pracochłonność sadzenia w porównaniu z sadzarka

mi półautomatycznymi. Obecnie w wielu krajach podjęto prace nad zbudowaniem uni

wersalnych sadzarek automatycznych przystosowanych do sadzenia bulw pobudzonych i 

podkiełkowanych [ 8, 16 , 22, 25]. Wydaje się, że wyniki najbardziej zbliżone do 

wymaganych uzyskuje model s adzarki un i wersalnej opracowanej w IBMER [25] . 

Na szerokie upowszechnienie w naszym kraju tej sadzarki o t a8mowo-czerpakowym 

zespole wysadzajęcym z drgajęcym dnem do sadzenia bul w podkiełkowywanych przyj

dzie nam jeszcze poczekać (produkcję tej sadzarki podjęła Fabryka Maszyn i Urzą~ 

dzeń Przemysłu Spożywczego - SPOMASZ - Żary). Dlatego też w Instytucie Ziemniaka, 
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w Zakładzie Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji w Jadwisinie podjęto w warunkach pro

dukcyjnych badania, których celem było ustalenie możliwości wysadzania bulw po

budzonych i podkiełkowanych dostępnymi na rynku krajowym seryjnymi sadzarkami cze

skimi o tarczowa-chwytakowych zespołach wysadzajęcych typu 2 SaBN-62,5 . Ponadto 

celem pracy było zbadanie, czy pobudzenie sadzeniaków lub skrócenie okresu ich 

podkiełkowywania zapewnia opłacalne zwyżki plonów. 

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono w latach 1980-1982 w 6 doświadczeniach produkcyjnych 

w gospodarstwach państwowych położonych w 4 miejscowościach; PGR Gierałcice woj. 

opolskie, PGR Chełsty woj. ciech.anowskie, ZDUNG Grabów woj . radomskie i ZOZ Jadwi

sin woj . stołeczne warszawskie. W PGR Gierałcice i ZOZ Jadwisin doświadczenie prze

prowadzone było na glebach typowo ziemniaczanych wytworzonych z piasków glinias

tych lekkich zalegających głęboko na glinie lekkiej lub piasku gliniastym mocnym 

kompleksu żytniego dobrego w kl IV b. W PGR Chełsty doświadczenie przeprowadzono 

tylko w 1980 r. na glebie znacznie lżejszej wytworzonej z piasku słabo gliniaste

go zalegajęcego na piasku lutnym kompleksu żytniego słabego w kl. V. W ZDUNG Gra

bów doświadczenie przeprowadzono (1981-1982) na glebie średniej wytworzonej z pia

sku gliniastego mocnego zalegajęcego na glinie średniej i lekkiej, kompleksu żyt

niego dobrego i bardzo dobrego w kl. IV a i IV b. Doświadczenia zakładano jako 

dwuczynnikowe metodę losowanych podbloków. 

Przedmiotem badań były: 

I - 4 sposoby i długości okresu podkiełkowywania sadzeniaków; 

1 - podkiełkowywane przez 5 tygodni w skrzynkach; 

2 - podkiełkowywane przez 3 tygodnie w skrzynkach; 

3 - pobudzane w workach jutowych (50 kg) przez 2 tygodnie w temp. 10-12°C ; 

4 - niepodkiełkowywane - kontrola (bezpośrednio z kopca lub innego chłodnego 

pomieszczenia; 

II - 2 prędkości robocze jazdy agregatu odpowiadajęce IV i V biegowi polowemu 

cięgnika C-355 (3,59 i 5,99 km/h). 

Powierzchnia każdego obiektu wynosiła 0,5 ha. Badania przeprowadzono na odmia

nie Sokół ( ZOZ Jadwisin), odmianach Ronda i Merkur (PGR Gierałcice), odmianie Uran 

(PGR Chełsty ) oraz odmianach Sowa i Pola (ZDUNG Grabów). Przedplonem ziemniaków 

były rośliny zbożowe. Nawożenie : obornik 25-30 t / ha i nawozy fosforowe - 90 kg/ha 

P2•5 oraz potasowe 135-150 kg/ha K20 jesienią pod orkę przedzimową. Nawozy azoto

we 80-100 kg/ha N wiosnę przed uprawę przedsiewnę pod kultywator z bronę. Badani a 
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laboratoryjno-polowe polegały na określeniu stopnia uszkodzenia bulw i obłamywa

nia kiełków oraz na sprawdzeniu zgodności liczby rzeczywiście wysadzonych bulw z 

liczbę teoretycznę, pomiarach rozmieszczenia sadzeniaków wzdłuż rzędu i umieszcze

nia ich w redlinie. 

Ocenę stopnia obłamywania kiełków wykonano według projektu międzynarodowej me

todyki badań sadzarek do ziemniaków, przewidujęcego liczbowę ocenę obłamanych kieł

ków. 

Pomiary podłużnego rozmieszczenia sadzeniaków w rzędzie wykonano w czasie sa

dzenia mierzęc odległości między kolejnymi sadzeniakami wysadzonymi przez maszy

nę w otwarte bruzdy, tj. bez obsypywania po odjęciu obsypników. Pomiar powtórzo

no 4 razy na poletkach o długości 20 m. Określono rzeczywistę odległość gniazd z 

dokładnościę do 1 cm, gniażda podwójne, gniazda znajdujęce się w nastawionej od

ległości (gęstości), przepusty pojedyncze i wielokrotne, bulwy uszkodzone, kiełki 

uszkodzone i obłamane. 

Głównymi kryteriami oceny było określenie stopnia uszkodzeń i obłamywania kieł

ków, wysokość i jakość plonu bulw. 

W czasie wegetacji notowano występowanie faz fenologicznych. Plon ziemniaków 

oceniano metodę zbioru z 4 poletek próbnych o powierzchni 25 m2, losowo wytypowa

no w czasie sadzenia na łanie badanych kombinacji oraz metodę zbioru kombajnowego 

z całych łanów. Podczas zbioru na poletkach pobrano próby bulw wielkości 6-7 kg 

dla oznaczenia struktury plonu i zawartości skrobi na wadze Reimana. 

Uzyskane w doświadczeniach dane liczbowe dotyczęce obłamywania kiełków, dok

ładności sadzenia, plonu bulw i jego struktury poddano analizie statystycznej sto

sujęc analizę wariancji dla układu losowanych podbloków. 

: OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Ocena stopnia obłamywania kiełków 

Badania laboratoryjno-polowe wykazały, że zastosowana do sadzenia bulw pobu

dzonych i podkiełkowanych sadzarka czeska 2 SaBN-62,5 powodowała bardzo znaczne 

obłamywanie kiełków (w granicach 40,5-51,5%). Mniej obłamanych kiełków występowa

ło przy sadzeniakach pobudzonych w workach i podkiełkowywanych przez 5 tygodni w 

skrzynkach (tab. 1 i 2). 

Wzrost prędkości roboczej sadzarki powodował istotne zwiększenie obłamywania 

kiełków (tab. 2). Długość kiełków w zakresie 5-11 mm nie ma wpływu na stopień ich 

obłamywania. Wydaje się, że duży wpływ na obłamywanie ma jakość kiełków, ·ich siła 
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związania z bulwą macierzystą i stan zabarwienia kiełków świadczący o dopływie 

światła w okresie kiełkowania . Sadzeniaki podkiełkowywane w skrzynkach miały moc

ne ki.elki, silnie zabarwione, z rozwijającymi się listkami i zaczątkami korzeni. 

Sadzeniaki pobudzone w workach miały duży procent kiełków wyrośniętych (ponad 7 mm). 

Tabela 1 

Charakterystyka sadzeniaków użytych do sadzenia. Średnie dla 4 miejscowości z lat 
1980-1982 

Sposób i długość 
okresu podkiełko

wywania 

5 tygodni podkieł-
kowywane w skrzyn-
kach 

3 tygodnie podkieł-
kowywane w skrzyn-
kach 

2 tygodnie pobudzone 
w workach 

Kontrola - niepod-
kiełkowywane 

*Wartości śretinie 

Frakcje wymiarowe w cm Liczba Długość 
3-4 4-5 5-6 kiełków kiełków 

procent masy 

15,2 65,1 19,7 

15,2 65,1 19,7 

15,2 65,1 19,7 

15,2 65,1 19,7 

dla ZOZ Jadwisin . 

mm 

przed sadzeniem 

7,5 11 

6,7 8 

5,8 7 

1,6 0,5 

Siła 
związania 
kiełków 
z bulwę* 

G 

639 

541 

225 

o 

Liczba 
kiełków 
po sa
dzeniu 

4,20 

3,67 

3,30 

1,58 

Były to kiełki prawie białe, etiolowane szczególnie w srodku worka. Również dużo 

~iałych kiełków było w pobliżu środka skrzynek przy podkiełkowywaniu krótszym - 3 

tygodnie . Kiełki uzyskane bez dostępu światła sę, jak wiadomo, podatne na uszko

dzenia. Duży wpływ na obłamywanie kiełków miała również grubość warstwy sadzenia

ków w koszu zasilającym. Przy zastosowaniu sadzarki czeskiej do wysadzenia bulw 

podkiełkowanych należy regulować dopływ sadzeniaków ze zbiornika do kosza zasila

jącego zależnie od wielkości sadzeniaków, ab)• zmniejszyć grubość warstwy sadzenia

ków i liczbę uderzeń zespołu wysadzającego sadzeniaki, a więc prawdopodobieństwo 

obłamywania kiełków. 

Wpływ podkiełkowywania na rozwój roślin 

Pomimo znacznego obłamywania kiełków podkiełkowywanie przyśpieszyło wschody 

roślin o 5 do 7 dni oraz inne fazy rozwoju roślin (kwitnienie i dojrzewanie) (tab. 

3). Na szybkość wschodów ziemniaka w znacznym stopniu wpływały także warunki zew-



252 J. GASTOŁ I IN. 

T a b e 1 a 2 

Wpływ sposobu i długości okresu podkiełkowywania oraz prędkości jazdy agregatu na 
liczbę obłamanych kiełk6w. Średnia dla 4 miejscowości z lat 1980- 1982 

NUR (O 95) dla 

Sposób i długość okresu Prędkość jazdy Średnia współdziania: 

podkiełkowywania 
agregatu, km/h d1a sposób prędkość 

3,59 5,99 sposobu podkiełko- jazdy x spo-
podkieł- wywania sób podkieł-
kowywania l<owywania 

5 tygodni podkiełkowywane 
w skrzynkach 42,2 45,9 44,0 

3 tygodnie podkiełkowywa-
new skrzynkach 44,4 51,8 48,1 15,3 4,6 

2 tygodnie pobudzone w 
workach raszlowych 
(50 kg) 40,5 45,9 43,2 

Kontrola - niepodkiełko-
wywane 1,3 2,5 1,4 

średnio dla prędkości 
azd 31,9 36,6 

NUR (0,95) dla prędkości 
jazdy 2,3 

T a b e 1 a 3 

Wpływ podkiełkowywania na długość okresu od posadzenia do wschodów, kwitnienia 
oraz całkowitego zasychania naci. Średnie z 4 miejscowości 1980-1982 

Liczba dni od posadzenia Długość okresu od po-
Sposób i długość okresu do wschodów do kwitnienia sadzenia do zasycha-

podkiełkowywania wahania w nia naci 
dni 

miejscowościach 
dni dni wahania 

5 tygodni podkiełkowy-
wane w skrzynkach 27 24-32 66 122 120--125 

3 tygodnie podkiełko-
wywane w skrzynkach 28 27-32 70 122 121-125 

2 tygodnie pobudzone 
w workach raszlowych 30 28-32 70 124 lz°3-126 

Kontrola - niepodkieł-
kowywane 34 32-37 72 128 126-130 

nętrzne (temperatura powietrza) w okresie od posadzenia do wschodów. Zaobserwowa

ła to również w swojej pracy Wierzejska [26]. Podkiełkowywanie przyśpieszyło tak

że dojrzewanie roślin około 5 dni. Pobudzenie sadzeniaków również przyśpiesza, 

a także wyrównuje wschody. 
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Wpływ µobudzania i podkiełkowywania na plon bulw 

Zabieg pobudzenia i podkiełkowywan i a spowodował wzrost plonów ziemniaka w po

równaniu z obicklem kun trolnym obsadzonym bulwami pobranymi bezpośrednio z kopca. 

Ró7nica w plonach nie była j ednak udowodniona statystycznie we wszystkich doświad

czeniach (tah. 4 i 5) . 

T a b e 1 a 4 

Wpł yw sposobu i długości ąkresu podkiełkowywania oraz prędkości jazdy agregatu na 
plon hulw. Sr cdni e dla 4 miejscowości z lat 1980-1982 

------·-- ---- -- - -·- ------

Sposób i długość okresu pod
kiełko~1ywania 

f 'n,:dkośc~ jazdy 
aqregatu km /h 

3,59 5,99 

Średnia 
dla 

sposobu 
podkieł
kowywania 

NUR (0,95) dla 

sposobu 
podkieł
ko~1ywania 

współdziałania 

prędkość 
jazdy x sposób 
podkiełkowy

wania 
------ ----- ------- ----- -·-------- -------------

5 tygodni podkiełkowywane 
w skrzynkach 28 , 0 25,1 26,6 

3 tygodnie podki ełkowywane 
w skrzynkach 28,0 26,2 27, 1 4,4 2,8 

2 tygodnie pobudzone w war-
kach 28,B 26,3 27,6 

Kontrola - niepodkiełkowy-
wane 24,6 22,7 23,7 

Średnie dla prędkości jazdy 27,4 25,1 

NUR (0,95) dla prędkości 
jazdy 1,4 

Wzrost prędkości roboczej jazdy agregatu: ciągnik+ sadzarka spowodował udowo

dniony spadek plonu bulw (tab. 4). Ujemny wpływ zwiększenia . prędkości sadzenia na 

plon bulw można wyjaśnić zarówno silnym obłamywan iem kiełków, pogorszeniem roz

mieszczenia sadzeniaków w rzędzie, jak i niewypełnieniem obsady roślin przy zwięk

szeniu prędkości jazdy (tab . 2, 7 i 8). 

W opracowaniach syntetycznych nie udowodniono współdziałania prędkości jazdy 

z podkiełkowywaniem, mimo iż zróżnicowanie efektu podkiełkowywania w poszczegól

nych miejscowościach było duże (tab. 5). Pobudzenie i podkiełkowywanie zwiększa 

rozmiar bulw i wpływa dodatnio na udział bylw konsumpcyjnych (powyżej 4 cm) w plo

nie. Uzyskane wyni ki potwierdzają doniesienia Roztropowicz [li], Gabrie l a i wsp. 

[ 4], Sowy [17] i Wierzejskiej [ 26] . 



254 J. GASTOŁ I IN. 

T a b e 1 a 5 

Analiza zmienności plonów bulw - metoda split-plot 

Rodzaj zmienności 

Sposób i długość 
okresu podkieł
kowywania 

Prędkość robocza 
jazdy maszyny 

Współdziałanie 
prędkość robo
cza jazdy x spo
sób podkiełko
wywania 

Mi. e jscowość 

ZOZ Jadwisin PGR Gierałcice 

1980 1981 1982 1980 1981 1982 

+ + + + + 

+ ++ + + ++ 

+ 

PGR Synteza 

Chełsty 
ZDUNG Grabów 1980-1982 

z 4 miej-
1980 1981 1982 scowości 

+ ++ 

Wpływ prędkości roboczej jazdy agregatu na rozmieszczenie sadzeniaków 

w rzędzie i obsadę roślin 

Wzrost prędkości roboczej jazdy agregatu z 3-5 km/h powodował istotne zwięk

szenie rzeczywistej odległości gniazd (4,7-12,7%) oraz zmniejszenie procentu 

gniazd w nastawionej odległości. Spadek liczby gniazd znajdujących się w odległoś

ciach zgodnych z WAT występował we wszystkich doświadczeniach i był potwierdzony 

statystycznie (tab. 7). 

Dane zawarte w tabeli 7 wskazuję, że prędkość jazdy ponad 3,5 km/h nie powin

na być stosowana przy sadzeniakach silnie pobudzonych i podkiełkowanych, po jej 

przekroczeniu występuje wyraźne pogorszenie rozmieszczenia sadzeniaków w rzędzie. 

Przy wzroście prędkości jazdy maszyny z 3,25 do ok. 5 km/h we wszystkich do

świadczeniach . wzrastała istotnie liczba przepustów. Konsekwencję wzrostu przepus

tów (o 3-5%) i zwiększonej odległości gniazd było zmniejszenie obsady roślin na 

jednostce powierzchni oraz zmniejszenie liczby łodyg o 10-15 tys./ha (tab. 8), co 

wpłynęło na zmniejszenie plonu bulw o 2-3 tony z ha (tab. 4). 

Z danych zawartych w tabeli 7 wynika także , że po przekroczeniu prędkości jaz

dy maszyny ponad 3,5 km/h następuje zwiększenie procentu gniazd podwójnych oraz 

wzrost uszkodz.eń bulw przez zespoły robocze sadzarki. Wyniki te sę na ogół zgodne 

z wynikami uzyskanymi przez Gastoła . i wsp. [5], Szeptyckiego [2s], Jabłońskiego 

[6]. 
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T a b e 1 a 6 
~ i Wpływ sposobu i długości okresu podkiełkowywania oraz prędkości jazdy agregatu na 
r.t procent bulw konsumpcyjnych powyżej 4 cm. Średnie dla miejscowości z lat 
„ 1980-1982 

~~:."i -------- ------------------------------
~' 

;i· 

NUR (0,95) dla 
Średnia 

'/ Sposób i długość okresu 
podkiełkowywania 

Prędkość 
agregatu 

jazdy 
w km/h dla 

sposobu 

współdziałania: sposób 
podkieł-

prędkość 

jazdy x sposób 

5 tygodni podkiełkowywane 
w skrzynkach 

3 tygodnie podkiełkowywane 
w skrzynkach 

2 tygodnie pobudzone w wor
kach raszlowych 

Kontrola niepodkiełkowywa
ne 

Średnie dla prędkości jaz-
dy agregatu · 

NUR (0,95) dla prędkości 
jazdy agregatu 

3,59 

82,0 

77 ,5 

79,2 

80,4 

79,8 

2,8 

5,99 podkieł- kowywa-
podkiełkowy-kowywania nia wania 

78,1 80,1 

71,4 74,4 4,8 5,7 

78,5 70,8 

69,2 74,8 

74 3 

T a b e 1 a 7 

Wpływ prędkości jazdy agregatu na rozmieszczenie sadzeniaków wzdłuż rzędu (w % 
ogólnej liczby gni azd) . Średnie dla 4 miejscowości z lat 1980-1982. Nastawiona od

ległość (gęstość sadzenia ) a
0

= 25 cm 

Kategori a odległości gniazd 

Rzeczywista odległość gniazd, cm 

Odległości gniazd zgodne z WAT0,75a
0 

~ a ~ 1, 25 a
0 

Gniazda podwójne a ~ 8 cm 

Przepusty pojedyncze 2 a
0
<a<3 a

0 
Przepusty wielokrotne a ~3 a

0 

Prędkość robocza 
jazdy agregatu 

km/h 

3,25 4,79 

31,9 34,5 

56,2 49,7 

3,0 4,8 

10, 9 15,9 

3,2 6,0 

Ocena wydajności i nakładów pracy przy sadzeniu 

bulw pobudzonych i podkiełkowanych 

NUR (0,95) dla 
prędkości jazdy 

agregatu 

1,3 

2,8 

1,3 

1,5 

2,1 

Badania eksploatacyjne prowadzone na całej powierzchni (0,5 ha) porównywanych 

obiektów wykazały, że wydajność pracy sadzarek (W1 - wydajność efektywna i w02 -
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T a b e 1 a 8 

Wpływ sposobu i długości okresu pod~iełkowywani a oraz prędkoSc i jazdy ag regatu na 
procent niewykonani.a obsady. Srednie dla 4 miej scowości L'. lat 1980-1 982 

Sposób i dł.uqość 
okresu podk iełko

wy1-,ania 

5 tygodni podkieł
kowywane w 
skrzynkach 

3 t ygodnie pod
kiełkowywane w 
skrzynkach 

2 tyrJodn.le pobu
dzane w workach 

Kontro l a - niepod
k i e łkowy1,Jlme 

~redn io dla prqd
kości j~zdy agre
gatu 

NUR (Cl , 95) dla 
prędkości j azdy 

- - - - - --- -~--~ .------ ---·-· ·- ---

Teore
t yczna 
nbsada 
roślin 
tys. 

sz t ./ha 

62,5 

62,5 

62,5 

62,5 

Prędkość jazdy 
agregatu km /h 

3,59 5,99 

11, 1 18 ,5 

15 , '., lB, 4 

16,6 18, 9 

12 , 2 18, 7 

13,9 18,6 

2,0 

Ś rednia 
dl a 

sposobu 
podkieł

kowywa-
Il i il 

JA .fJ 

17 ,o 

17, 8 

15, :> 
. ···-·- -- -- ---·· 

!,JLJR ( 0,95) dla 

sposot1u 
podkie ł

kowywa-

7 ''} 

współdz iał ani a: 
prędkość 

jazdy x sposób 
podkiełko

wyw,mL,J 

11 ,D 

--·-···-------· - . ·------------. 

wydajność operacyjna ) rośnie wraz ze wzros tem prędkości r obocze j maszyny (tab. 9). 

Zwiększenie prędkości o 1 km w przedziale prędkości r obocze j 3- 5 km / h powodowa ło 

wzrost wydajności operacyjnej średnio o O, 07 ha/h, () . r; 24 , (, % .1 c:p ,iclck p łonu bulw 

o 1 , 15 t z ha, czyli o 4,2%. Na ka żdy wzros t wydajnośc i pracy o 1% przypadała 

obniżka plonu bul w o 0 ,05%. Organizacja pracy przy sadzen i u bulw podkiełkowywa

nych sadzarkami obejmuje przygotowanie sadzeniaków, dostarczenie ich na pole i na

pełni anie nimi zbiorników s~dzarek. 

Przygotowanie sadzeniaków (sortowanie i wybierani e) oraz ich podkiełkowywanie 

pochłania 20-21 rbh / ha. Pobudzenie sadzeniaków wymaga ok. 11 rbh / ha. Wybranie sa

dzeniaków bezpośrednio z kopc~ pochłania około 7 rbh/ha. Porównanie nakładów pra

cy na l ha na przygotowanie i sadzenie bulw pobudzonych i podkiełkowanych w sto

sunku do sadzenia bulwami pobieranymi bezpośrednio z kopca oraz plonów uzyskiwa

nych przy tych zabiegach pozwala stwierdzić, że sposobem godnym polecenia prakty

ce jest stosowanie pobudzenia sadzeniaków i mechaniczne ich sadzenie z prędkościę 

1-5 km / h (tab. 10). 
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T a b e l a 9 

\~pływ sposobu i długości okresu podkiełkowywania oraz prędkości roboczej jazdy 
nqr egatu na wydajnoś ć i pracochłonność sadzenia 

Sposób i dł.ugość 
P n;:dkość Liczba Wydajność, ha/h Nakłady robocizny rbh/ha 
robocza .. 

okresu p(l(lkicł - jazdy osób 
Wł W02 

podkiełkowywa - sadze-
kowywan i a Libsługi nie i transport nie razem 

km/h 

5 tygodni pod-
kiełkowywc111e j' lli 2 0,44 O ,27 70,6 7,4 28 ,0 
'vi '.5krzyr1kach 4, 86 2 0,68 0,34 20,3 5,9 26,2 

3 tygodr1ie pod-
kiełkowywane 3,26 2 0,45 0,27 2D,2 7,4 27 ,6 
w skrzyr1ka(;h 4,21 2 0, 68 0,32 21,1 S,6 26,7 

2 tygodnie po -
budzone w .S,38 1 0,44 0,3D 11,2 6,5 17, 7 
workach 5,00 l 0,66 0,38 10,B 5,3· 16,1 

Kontrola niepod- 3,21 1 0,44 0,30 7 ,2 6,7 13 ,9 
kiełkowyv1ane 5,07 l O, 71 0,39 7,2 5,1 12,3 

- ---------·- -·- ·- •--------·--- -·--•-·- - -- ------ ·-- ·- ·----

T a b e l a 10 

~• równani e nakładów pracy na sadzenie i efek t ów pobudzania i podkiełkowywania sa
dzeniaków 

----- --------- --··-- -·· ---- --------- - --- - -----

Sposób przygotowania sadzeniaków 

Sadzen iaki podki ełkowane 

Sadzeniaki pobudzone 

Sadzeniaki pobrane bezpośrednio z 
knpca 

Nakład pracy na sadzenie 
rbll / ha 

WNIOSKI 

27,1 

16, 9 

13,1 

Plon bulw 
t/ha 

26,9 

27 ,6 

23, 7 

1 . Pobudzenie sadzeniaków przyśpieszało wschody ziemniaków około 4 dni (4-5 

dni zależnie od lat i miejscowości), podkiełkowywanie około 7 dni (5-8 dni zależ

nie od lat i miejscowości.). Inne fazy rozwoju roślin były mniej przyśpieszone 

kwitnienie odpowi edn io około 2 i 6 dni, dojrzewanie około 3 i 5 dni. 

2. Zabieo pobudzania i podkiełkowywania spowodował wzrost plonów w porównaniu 

do sadzeniaków pobranych prosto z kopca. Różnica w plonach nie była jednak udowod

niona statystycznie we wszystkich doświadczeniach . 

3. Zabieg pobudzania był bardzo efektywny przy stosunkowo małych nakładach 

pracy na sadzenie. Nakłady pracy na sadzenie w stosunku do sadzeniaków niepodkieł

kowanych wzrosły tylko o 4 rbh/ha, a plon bulw wzrastał o 4 t z ha. 
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4 . Efekty pobudzenia i podkiełkowywania sadzeniaków całkowicie rekompe_nsuję 

nakłady na ich wykonanie. Najbardziej godne polecenia praktyce jest mechaniczne 

sadzenie bulw pobudzonych. 

5. Sadzeniaki pobudzone o małych białych kiełkach (wielkość do 5 mm) można bez 

obawy sadzić sadzarkami czeskimi o tarczowa-chwytakowych zespołach wysadzajęcych 

typu 2 SaBN-62,5 i 4 SaBP-62,5, z prędkościę roboczę do 5 km/h. 

6 . Sadzeniaki pobudzone silniej lub podkiełkowywane na świetle o kiełkach moc

no - zwięzanych z bulwę macierzystę (wielkości 5-11 mm), w przypadku braku siły ro

boczej do ręcznego ich sadzenia, również można wysadzać tymi sadzarkami, ale z 

prędkościę roboczę 3 km/h. 

7. Obłamanie 40-51% kiełków przy sadzeniu bulw podkiełkowanych sadzarkę czes

kę nie obniżało plonowania ziemniaków w stosunku do sadzenia bulw uśpionych pobra

nych prosto z kopca. 
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ID. racTon, T. rpyąeK, B. ryHcKH, 3. MaHHKoBcKH 

~OilYCTHMAH BEJlliqHHA POCTKOB llPH MEXAHH3AIUłH TIOCAJLKH 

CTHMY JlliPOBAHH!:iX H IlPE.IJ.BAPHTEJibHO IlPO POII\EHH!:iX CA.'h.'EHUEB 

P e 3 10 M e 

B 1980-1982 rr. B 9 npOH3BOACTBeHHNX ODNT8X npoBO~HM~X B 4 roc

X038X cpaBHHBanH KaąecTBO DOCSAKH CTHMYXHPOBSHHNX (Ha npOT.fIZeHHH 2 

HeĄenb B MemKax 50 Kr) H npeAB8pHTe.nbHO npopo~eHHblX (Ha npoT.fIZ8HHH 

3 H 5 HeAenb B .fI~HKax) C HCnonb30B8HHeM cepH~HhIX 8BTOM8THąecKHX ca

:aa,n;oK npOH3BOACTB8 qccp 2 CaBH-62,5 npH ABYX CKOpOCT.fIX )J;BHXeHH.fI 

Tp8KTOpa U-355: 3,59 H 5,99 KM/ąac. YcTaHoB.neHo, ąTo CTHMy.nHpOB8H

HNe ca~eHQN C M8XNMH 6e.nNMH pOCTK8MK (BenHąHHO~ AO 5 MM) NOryT 6.na
rono.nyąHO caxaT&C.fI ąexocnosa~KHMH calKSnKaMH c pa6oąett CKopocTb~ 

q KM/ąac. Bonee CHXbHO CTHMYXHPOB8HHNe H npeĄBapHTeXbHO npopo~eHHNe 

HS CBeTe ca.eHWi C pOCTK8MK MH.nbHO CB.fI38HHblMH C MaTepHHCKHM Kny6Hei 
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(BeJIHlłHHOl 5-11 MM) MO~HO TaKXe CBJE&Tb yKa38HHblMH C8llC8JIKBMH, HO C 

pa6oqea CKOpOCTbD ĄO 5 KM/qac. CTHMYJIHPOBBHHe ÓhlJIO oqeHh oqxpeKTHB-

ri 
'/¼ 
'Jl 
,j 
l 

;} 
I, 
,i 

. ·~ 

HHM DPH cpaBHHTeJibHO He60JibmHX 3BTpaTax pa6oqelł CH~ B nocaAKe. 3aT- j 
,j 

p&Tbl pa6oqeJł CHJihl B noca,ItKe no OTHOmeHHD K caxeH~aM B COCTOJłHHH no- 1 
1tosr oTo6paHHhlM HenocpeĄCTBeHHO H3 6ypTa 6blJIH Bhlme JIHmh Ha 4 pa6oqe- \l 

,:•~ 

qaca npH npe6asKe ypoxasr KJiy6Hełł 4 T/ra. B mHpoKott npaKTHKe peKoMeH- ] 

ĄYeTCJJ no Kpattaełł Mepe CTHMYJIHpOBBHHe CallteH~eB H HX Mell8HH"lłeCK8JI no-

C8,ItKa C HCfiOJib3OB8HHeM qexOCJIOB8~KHX cepB~HhlX C8llt8JIOK. 

J. Gastoł, T. Gruczek, B. Gójski, Z, Manikowski 

ADMITTEO SIZE SPROUTS AT MECHANICAL PLANTING OF STIMULATEO' 

AND PRE-SPROUTED SEED POTATOES 

S u m m a r y 

The quality of planting stimulated (for 2 weeks in 50 kg bags) and pre-sprout

ed (in boxes for 3 and 5 weeks) tubers with serial automatic planters of the Cze

choslovak make, viz . : 2 SaBN-62.5 at two speeds of the C-355 tractor: 3.59 and 

5.99 km/ha was compared in 19B0-1982 in production experiments carried out in 4 

state farms . It has been pro~ed that the stimulated seed potatoes of small white 

sprouts (to 5 mm in size) can be safely planted with the Czechoslovak planters at 

the speed of 5 km/h. Stronger stimulated and pre-sprouted seed potatoes in the 

light wi th the sprouts strongly connected wi th· the maternal tuber (of 5-11 mm in size 

can be also planted with the same planters, but at the working speed of 3 km/h. 

The stimulation ineasure was very effective at relatively low labour expenditures 

for planting . The labour expenditures for planting in relation to dormant seed po

tatoes taken directly from clamp increased only by 4 man-hours per hectare at an 

increase of the tuber yield by 4 t/ha . It is recommended for practice at least to 

stimulate seed potatoes and their mechanical planting with serial 

planters. 

Czechoslovak 

I .~ 
•;_:,; 

' 1 
i 


