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odczas przechowywania ziemniaków 
najważniejszym zabiegiem jest utrzy-
manie odpowiedniej temperatury w 

przechowalni, w piwnicy czy kopcu. Najwię-
cej przechowuje się ziemniaków jadalnych i 
dla nich średnia zalecana temperatura wy-
nosi 5oC. Sadzeniaki powinny być przecho-
wywane w niższej temperaturze (3oC). Od-
dzielną grupę stanowią ziemniaki przezna-
czone do przetwórstwa spożywczego, dla 
których temperatura w przechowalni powin-
na wynosić 8oC.  
 W każdych warunkach przechowywania 
powstają straty w wyniku ubytków natural-
nych, chorób i kiełkowania (Czerko 2009). 
Bezwzględne wartości ubytków spowodowa-
ne kiełkowaniem bulw nie są duże i wynoszą 
ok. 10% całkowitych strat. Jednak zjawisko 
intensywnego kiełkowania bulw ma duże 
znaczenie w utrzymaniu odpowiedniej jako-
ści ziemniaków jadalnych, przeznaczonych 
do przetwórstwa, a przede wszystkim na 
sadzeniaki. Dlatego w przechowalnictwie 
korzystniejsze są odmiany, które charaktery-
zują się późnym terminem rozpoczęcia kieł-
kowania i mało intensywnym wzrostem kieł-
ków. 
 Intensywność kiełkowania ziemniaków 
jest głównie cechą odmianową i zależy też 
od temperatury przechowywania (Sowa-Nie-
działkowska 2004). W wyższej temperaturze 
kiełkowanie następuje szybciej i jest inten-
sywniejsze, natomiast w niskich wydłuża się 
okres uśpienia i zmniejsza intensywność 
wzrostu kiełków. Praktyka i ścisłe doświad-
czenia prowadzone przez wiele sezonów 

przechowalniczych pokazują, że mimo 
utrzymywania jednakowej temperatury w 
przechowalni zauważa się duże wahania w 
terminie rozpoczęcia kiełkowania. Przykła-
dowo, w sezonie przechowalniczym 2007/08 
6 odmian przechowywanych w 3oC rozpo-
częło kiełkowanie w II dekadzie kwietnia, 
natomiast w sezonie 2008/09 kiełkowanie 
rozpoczęło się dużo wcześniej, bo w III de-
kadzie lutego (Czerko 2011a).  

W przedstawionych badaniach, prowa-
dzonych w 3 sezonach przechowalniczych 
(2007-2009), wykazano wysoki współczynnik 
korelacji między terminem rozpoczęcia kieł-
kowania a opadami w okresie wegetacji. 
Większe opady miały wpływ na opóźnienie 
terminu rozpoczęcia kiełkowania. Zarzyńska 
(2004) wykazała, że najkrótszym spoczyn-
kiem charakteryzowały się odmiany upra-
wiane w suchym i ciepłym roku. 
 Wpływ średniej temperatury w okresie 
wegetacji (V-IX) na termin rozpoczęcia kieł-
kowania nie był tak znaczny (Czerko 2010, 
2011b). Większe wahania temperatury w tym 
okresie powodowały wcześniejsze rozpo-
częcie kiełkowania przechowywanych bulw. 
To są ogólne tendencje, które zauważa się 
podczas analizy średnich wartości tempera-
tury i ilości opadów w okresie wegetacji. 
Wiadomo jednak, że w każdym roku okres 
wegetacji charakteryzuje się innym przebie-
giem pogody. Zdarza się niekiedy, że o ter-
minie rozpoczęcia kiełkowania może zade-
cydować jeden mokry miesiąc, np. wrzesień. 
Po przeanalizowaniu 6 sezonów przecho-
walniczych i kilkudziesięciu odmian zauwa-
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żono, że mniejsze opady w lipcu, a większe 
w sierpniu opóźniły termin rozpoczęcia kieł-
kowania ziemniaków (Czerko 2010). Istnieje 
potrzeba opracowania modelu, który opisy-
wałby wpływ zmiennych warunków w okresie 
wegetacji na długość okresu spoczynku 
przechowywanych bulw. Opracowanie takie 
wymaga jednak przeprowadzenia wielu ob-
serwacji. 
 Celem pracy było poszukiwanie zależno-
ści między przebiegiem temperatury i opa-
dów w okresie wegetacji a terminami rozpo-
częcia kiełkowania bulw przechowywanych 
w różnych temperaturach przez 8 sezonów 
przechowalniczych.  

Badano odmiany ziemniaka rozmnażane 
na polu doświadczalnym w oddziale IHAR w 
Jadwisinie w latach 2004-2011 (tab. 1). Każ-
da odmiana była uprawiana, a następnie 
przechowywana przez 3 sezony. Do sadze-
nia wykorzystano materiał kwalifikowany w 
stopniu CA lub CB. Pod ziemniaki stosowa-
no nawożenie organiczne w postaci słomy 
pszennej w dawce 4-5 t/ha z dodatkiem azo-
tu mineralnego (1 kg na 100 kg słomy) przy-
oranej podorywką oraz poplon ścierniskowy 
z gorczycy białej przyorany jesienią orką 
przedzimową. Nawożenie mineralne: N 100 
kg/ha, P 50 kg/ha, K 150 kg/ha.  

 
Tabela 1 

Odmiany ziemniaka badane w poszczególnych sezonach przechowalniczych 

Lata badań 
Liczba 
odmian 

Odmiana 

2004-2007 10 
Augusta, Bartek, Clarissa, Felka Bona, Kuklik, Krasa, Nora, Pirol, 
Syrena, Velox 

2005-2008  4 Cekin, Raja, Tajfun, Ursus 

2006-2009 11 
Agnes, Fribona, Jelly, Marlen, Medea, Niagara, Oman, Roxana, 
Adam, Inwestor, Wist 

2007-2010  6 Benek, Bellarosa,  Ewelina, Meridian, Miłek, Owacja 

2008-2011 11 
Aruba, Cyprian, Elanda, Finezja, Flaming, Justa, Zagłoba, Kuras, 
Sekwana, Tucan, Zuzanna 

2009-2012  6 Almera, Altesse, Promyk, Wiarus, Tetyda, Bosman 

 
 

W okresie wegetacji w zależności od wa-
runków pogodowych wykonywano 3-5 za-
biegów chroniących przed zarazą ziemniaka. 
Dodatkowo przeprowadzono 2-krotnie selek-
cję negatywną, usuwając rośliny i bulwy po-
rażone chorobami (czarna nóżka, silne ob-
jawy porażeniem wirusami i rizoktoniozą). W 
końcowym okresie wegetacji nać niszczono 
rozbijaczem łęcin, a po upływie 2-3 tygodni 
przeprowadzano zbiór kombajnem, w termi-
nie 20-25 września. 

Badania przechowalnicze prowadzono w 
następujących warunkach: w okresie przygo-
towawczym trwającym miesiąc przez pierw-
sze 2 tygodnie po zbiorze utrzymywano 
temperaturę na poziomie 15oC, przy wilgot-
ności względnej powietrza ok. 90%, a przez 
następne 2 tygodnie temperaturę stopniowo 
obniżano aż do osiągnięcia 3, 5 i 8oC. Ob-

serwacje początku kiełkowania i intensywno-
ści wzrostu kiełków prowadzono na bulwach 
wszystkich odmian przechowywanych w 
skrzynkach (każda z 30 bulw leżała oddziel-
nie) umieszczonych w komorach z tempera-
turą 3, 5 i 8oC. Ocenę wykonywano co 10 
dni, a za początek kiełkowania przyjęto ter-
min, w którym 75% bulw miało rozbudzone 
kiełki (2 mm). 
 
Wyniki 
Oceniając wpływ warunków wegetacji na 
kiełkowanie, obliczono współczynniki korela-
cji (Pearsona) między parametrami okresu 
wegetacji (temperatura, opady, współcz. 
Sielianinowa) a terminami rozpoczęcia kieł-
kowania i długością kiełków po przechowa-
niu. Badania prowadzono przez 8 sezonów 
przechowalniczych 2004/05 – 2011/12. 
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 Analizując temperaturę i opady w miesią-
cach wegetacji, stwierdzono małe różnice w 
przebiegu średniej temperatury między ana-
lizowanymi latami (od 15,5 do 16,3oC), a 
duże wahania opadu deszczu – średnio w 
miesiącach V-IX od 42,4 do 100,8 mm            
(tab. 2). Wartości współczynników hydroter-
micznych K (Sielianinowa) wskazują, że 
okresy wegetacji w większości badanych lat 
były mokre (tab. 3). Największe opady wy-
stąpiły w roku 2010. Średnia miesięczna 

opadów w sezonie (V-IX) wyniosła                 
100,8 mm. Ziemniaki uprawiane w 2010 r. 
oceniono pod względem kiełkowania w se-
zonie przechowalniczym 2010/2011. Dane w 
tabeli 4 pokazują, że charakteryzowały się 
one bardzo późnym terminem kiełkowania i 
powolnym wzrostem kiełków. Ten mniej in-
tensywny wzrost kiełków obserwowano we 
wszystkich badanych temperaturach: 3, 5 i 
8oC. 

Tabela 4 
Początek kiełkowania i długość kiełków bulw  

przechowywanych w temperaturze 3, 5 i 8oC w sezonach przechowalniczych 
2004-2012; średnie z odmian badanych w 3-letnich seriach 

3oC 5oC 8oC Sezon 
przecho-
walniczy 

Liczba 
odmian 

początek 
kiełk. 

długość 
(mm) 

początek 
kiełk. 

długość 
(mm) 

początek 
kiełk. 

długość 
(mm) 

2004/05 1. dek. V   2,6 1. dek. III 10,3 3. dek. I 26,3 
2005/06 1. dek. IV   8,4 3. dek. II 18,5 1. dek. I 62,4 
2006/07 

10 

3. dek. IV   3,8 2. dek. III 10,1 3. dek. I 37,4 

2005/06 3. dek. IV   4,3 3. dek. II 13,3 2. dek. XII 73,7 
2006/07 1. dek. V   3,6 2. dek. III 12,6 1. dek. II 45,2 
2007/08 

4 

3. dek. IV   3,0 1. dek. III   7,0 2. dek. I 42,5 

2006/07 1. dek. V   3,0 3. dek. III   4,7 3. dek. II 25,9 
2007/08 2. dek. IV   3,2 1. dek. III   9,5 2. dek. I 46,2 
2008/09 

11 

3. dek. III   5,3 1. dek. II 17,2 3. dek. XII 60,8 

2007/08 2. dek. IV   3,8 1 dek. III   9,5 1. dek. I 50,2 
2008/09 3. dek. II 10,7 2. dek. I 22,7 2. dek. XII 77,3 
2009/10 

6 
1. dek. IV   4,4 2. dek. II 11,3 1. dek. I 48,0 

2008/09 1. dek. III 10,9 3. dek. I 22,7 3. dek. XII 71,0 
2009/10 2. dek. IV   3,7 1. dek. III   9,6 1. dek. I 48,0 
2010/11 

11 

1. dek. V   3,0 1. dek. IV   6,9 1. dek. II 26,4 

2009/10 1. dek. IV   3,6 2. dek. II 11,4 1. dek. I 49,0 
2010/11 1. dek. V   1,7 3. dek. III   4,5 3. dek. I 15,2 
2011/12 

6 

1. dek. V   3,7 1.dek. IV   6,5 1. dek. II 35,8 

Średnio 2. dek. IV 4,6 2. dek. III 11,6 2. dek. I 37,8 

 
 
 Oceniając wpływ warunków wegetacji na 
termin rozpoczęcia kiełkowania ziemniaków 
w przechowalni, przeprowadzono analizę 
korelacji między temperaturą, opadami i 
współczynnikiem hydrotermicznym K a ter-
minem rozpoczęcia kiełkowania i długością 
kiełków po przechowaniu (tab. 5 i 6). Anali-
zowano przebieg temperatury i opady desz-
czu w 2 okresach: maj-wrzesień jako całym 
okresie wegetacji oraz lipiec-wrzesień – cza-
sie intensywnego wzrostu roślin i kumulacji 
plonu. 
 Zarówno termin rozpoczęcia kiełkowania, 
jak i długość kiełków zależały głównie od 

temperatury przechowywania. Średni termin 
rozpoczęcia kiełkowania odmian przecho-
wywanych przez 8 sezonów przechowalni-
czych w 3oC wypadał w II dekadzie kwietnia, 
a średnia długość kiełków wynosiła 4,6 mm 
(tab. 4). W 5oC ziemniaki zaczynały kiełko-
wać miesiąc wcześniej (II dekada marca), a 
kiełki po zakończonym okresie przechowy-
wania były dłuższe (11,6 mm). W temperatu-
rze 8oC bulwy zaczynały kiełkować średnio 
w II dekadzie stycznia, a średnia długość 
kiełków po przechowaniu wynosiła 37,8 mm. 
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Tabela 5 
Współczynniki korelacji określające zależność między terminem rozpoczęcia  

kiełkowania bulw przechowywanych w 3, 5 i 8oC a temperaturą, opadami 
i współczynnikiem Sielianinowa w badanych miesiącach wegetacji w latach 2004-2012 

Temperatura Opady 
Współcz. K  

(Sielianinowa) 
Miesiące wegetacji 

(średnia) 
3oC 5oC 8oC 3oC 5oC 8oC 3oC 5oC 8oC 

V-IX 0,22 0,21 0,42 0,23 0,43 0,26 0,26 0,46 0,30 
VII-IX 0,39 0,27 0,38 0,28 0,45 0,65 0,16 0,39 0,28 

 
Tabela 6 

Współczynniki korelacji określające zależność między długością kiełków  
bulw przechowywanych w 3, 5 i 8oC a temperaturą, opadami 

i współczynnikiem Sielianinowa w badanych miesiącach wegetacji w latach 2004-2012 

Temperatura Opady Współcz. K Miesiące  
wegetacji 
(średnia) 

3oC 5oC 8oC 3oC 5oC 8oC 3oC 5oC 8oC 

V-IX -0,30 -0,30 -0,25 -0,38 -0,53 -0,47 -0,40 -0,53 -0,49 

VII-IX -0,34 -0,27 -0,29 -0,29 -0,42 -0,52 -0,23 -0,41 -0,36 

 
 
Interpretacja współczynnika korelacji: 

0,1-0,3  
0,3-0,5  
0,5-0,7  
0,7-0,9  

                  1,0 

– 
– 
– 
– 
– 

słaba 
przeciętna 
wysoka 
bardzo wysoka 
pełna 

 
 Dane w tabeli 4 pokazują, że termin roz-
poczęcia kiełkowania odmian przechowywa-
nych w temperaturze 3, 5, 8oC zmieniał się w 
poszczególnych latach i w różnym stopniu 
zależał od warunków wegetacji.  

Termin rozpoczęcia kiełkowania był słabo 
lub przeciętnie skorelowany ze średnim 
przebiegiem temperatury w okresie wegeta-
cji (V-IX). Najwyższy (przeciętny) współ-
czynnik korelacji wynosił r = 0,42 dla ziem-
niaków przechowywanych w 8oC (tab. 5). 
Przebieg temperatury w drugiej połowie we-
getacji, od lipca do września, był przeciętnie 
skorelowany z terminem rozpoczęcia kiełko-
wania.  
 Ilość opadów w czasie wegetacji miała 
większy wpływ na termin kiełkowania ziem-
niaków w przechowalni niż przebieg tempe-
ratury. W latach o większych opadach w 
okresie od lipca do września ziemniaki za-
czynały kiełkować później. Zależność między 
opadami w lipcu, sierpniu i wrześniu w po-
szczególnych latach a terminem rozpoczęcia 

kiełkowania bulw przechowywanych w 8oC 
przedstawia rysunek 1. Najwyższy współ-
czynnik korelacji między ilością opadów a 
terminem kiełkowania dotyczył ziemniaków 
przechowywanych w 8oC i wynosił r = 0,65. 
W niższej temperaturze współczynnik kore-
lacji był niższy (tab. 5). Współczynnik hydro-
termiczny (Sielianinowa) był tylko przeciętnie 
skorelowany z terminem rozpoczęcia kiełko-
wania i najwyższą wartość zanotowano dla 
ziemniaków przechowywanych w 5oC. 
 Długość kiełków po zakończeniu prze-
chowywania miała istotny związek z termi-
nem rozpoczęcia kiełkowania. Zwykle od-
miany wcześnie kiełkujące miały dłuższe 
kiełki pod koniec przechowywania. W tabeli 
6 przedstawiono współczynniki korelacji mię-
dzy warunkami wegetacji (temperatura, opa-
dy i współczynnik Sielianinowa) a średnią 
długością kiełków w badanych latach. Wyż-
sza temperatura, a także większe opady w 
okresie wegetacji (V-IX) wpłynęły na mniej 
intensywny wzrost kiełków w czasie prze-
chowywania. Współczynniki korelacji dla 
badanych parametrów okresu wegetacji i 
temperatur przechowywania zawierają się od 
r = 0,27 do 0,53, czyli od korelacji słabej do 
wysokiej. Większa zależność zachodzi mię-
dzy opadami a długością kiełków niż między 
temperaturą a długością kiełków. 
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Rys. 1. Zależność między opadami w lipcu, sierpniu i wrześniu w badanych latach 

a terminem rozpoczęcia kiełkowania ziemniaków przechowywanych w 8
o
C 

(przyjęta skala: I dekada października = 1, zakres kiełkowania badanych odmian  
od 8 = II dekada grudnia do 15 = III dekada lutego) 

 
 
Podsumowanie 
1. Odmiany ziemniaka przechowywane w 
3oC rozpoczynały kiełkowanie średnio w II 
dekadzie kwietnia, przechowywane w 5oC w 
II dekadzie marca, a przechowywane w 8oC 
– w II dekadzie stycznia. 
2. Termin rozpoczęcia kiełkowania ziemnia-
ków przechowywanych w tej samej tempera-
turze różnił się w poszczególnych latach. Po 
sezonie wegetacji charakteryzującym się 
wyższą temperaturą i większymi opadami 
ziemniaki rozpoczynały kiełkowanie w póź-
niejszym terminie we wszystkich temperatu-
rach przechowywania. 
3. Podobnie długość kiełków była mniejsza 
po sezonie wegetacyjnym charakteryzują-
cym się wyższą temperaturą i większymi 
opadami.  
4. Największy współczynnik korelacji (r = 
0,65) wystąpił między terminem  rozpoczęcia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kiełkowania a opadami w drugiej połowie 
okresu wegetacji (VII-IX). 
 
Literatura 

1. Czerko Z. 2009. Wpływ odmiany i temperatury 

przechowywania ziemniaków na wielkość strat masy 

bulw. – Biul. IHAR 254: 159-168; 2. Czerko Z. 2010. 

Wpływ wybranych czynników na intensywność kiełko-

wania ziemniaków podczas przechowywania. – Biul. 

IHAR 257/258: 215-223; 3. Czerko Z. 2011a. Prze-

chowywalność sześciu odmian ziemniaka uprawianych 

w latach 2007-2009. – Biul. IHAR 262: 127-139;                

4. Czerko Z. 2011b. Charakterystyka wybranych od-

mian ziemniaka pod względem intensywności kiełko-

wania podczas przechowywania w różnych temperatu-

rach. – Ziemn. Pol. 3: 39-45; 5. Sowa-Niedziałkowska 

G. 2004. Wpływ odmiany ziemniaka i warunków prze-

chowywania bulw na długość okresu uśpienia i inten-

sywność kiełkowania. – Biul. IHAR 232: 23-36; 6. Za-

rzyńska K. 2004. Długość okresu spoczynku bulw 

odmian ziemniaka. – Biul. IHAR 232: 5-14 


