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Wstęp 

Bardzo czc;sto właściciele ogrodów starają się upiększać swoje ogrody uży
wając roślin, które nic należą do powszechnie znanych. Do takich gatunków nale
żą cyklameny gruntowe, od lat uprawiane w Anglii, a u nas prawie zupełnie nie
rozpowszechnione pomimo, że i w naszych warunkach klimatycznych można je 
z powodzeniem sadzić w ogrodach. Obok cyklamenu purpurowego, który jest cał
kowicie mrozoodporny, do ogrodów polecić można także cyklamen bluszczolist
ny. Pod lekką okrywą znosi zupełnie dobrze nawet srogą zimę, a ze względu na 
duże walory dekoracyjne liści i kwiatów, gatunek ten może uatrakcyjnić zagospo
darowywanie nieco ocienionych partii w ogrodach. 

Materiał i metody 

Bulwy cyklamenu bluszczolistnego o obwodzie 14 cm, zakupione w firmie 
.. Willemse'', posadzono do gruntu w kwietniu, do ażurowych koszyczków o śred
nicy 26 cm, uprzednio określając ich obwód oraz świeżą masę, a także zaprawia
j ąc je w 0,5% roztworze Kaptanu w ciągu 30 minut. Jako podłoża użyto miesza
niny ziemi ogrodniczej, liściowej, torfu i perlitu w proporcji 4 : 2 : 2 : 1 i odczy
nie pH 6,8. 

Założono doświadczenie jednoczynnikowe sadząc bulwy na głębokości 4; 6; 
8 oraz 10 cm. Każdy obiekt reprezentowany był przez 6 koszyczków, w których 
umieszczono po 4 hulwy. 

Z chwilą rozpoczc;cia rozwoju roślin, co 14 dni notowano datc; pojawiania 
sic; kwiatów, liści i owoców. Walory dekoracyjne roślin określano notując także 
sumc; kwiatów, która dotyczyła zarówno liczby kwiatów rozwiniętych w ciągu 14 
dni, jak i tych, które zachowywały walory dekoracyjne dłużej. 

Rośliny regularnie podlewano, odchwaszczano, w czerwcu zasilano 0,1 % 
nawozem Osmocotc Plus o 3-4 miesięcznym okresie działania, mieszając go 
z wierzchnią warstwą ziemi, cieniowano w lecie, a na zimę okrywano gałązkami 
świerka. 
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Codziennie, od momentu rozpoczęcia wegetacji do jej zakończenia, a także 
w czasie zimy, notowano temperaturę o godzinie 7fY..J oraz 12°0, co pozwoliło na 
obliczenie średniej temperatury minimalnej i maksymalnej w odstępach 14-dnio
wych. 

W listopadzie w 2000 roku bulwy wykopano, określono ich świeżą masę (g) 
i obwód (cm), co pozwoliło na uchwycenie przyrostu w odniesieniu do wartości 
wyjściowych, a także oceniono procent bulw zgniłych. 

Wyniki dotyczące liczby liści, kwiatów i owoców opracowano statystycznie 
metodą analizy wariancji dla doświadczenia dwuczynnikowcgo (uwzględniając 

jako drugi czynnik trzy lata wegetacji roślin), natomiast przyrostu masy i obwodu 
bulw dla doświadczenia jednoczynnikowego, przeliczając wartości procentowe na 
kątowe wg współczynnika Blissa, używając testu t-Studenta przy poziomic istot
ności 0,05. 

Wyniki 

W pierwszym roku po posadzeniu rośliny wytworzyły najmniej liści, kwia
tów i owoców i to niezależnie od głębokości sadzenia bulw. W kolejnych latach, 
w obrębie każdej głębokości, na którą posadzono bulwy, ich liczba wzrastała 
i największą zanotowano w trzecim roku uprawy. 
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Fig.!. 

Liczba liści wytworzonych w kolejnych latach wegetacji przez cyklamen blusz
czolistny w zależności od gk;bokości sadzenia bulw 

Number of Cyclamen hederifolium leaves produced in a successive vegetation 
season depending on the depth of tubers planting 

Najwięcej liści, podczas pierwszego roku uprawy, wytworzyły rośliny uzyska
ne z bulw posadzonych na głębokość 6 lub 8 cm (rys. 1 ). W kolejnym sezonie 
wegetacji wartość ta była ponad dwukrotnie większa niż w poprzednim roku rów-
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nież w tych dwu obiektach. Podobną prawidłowość zaobserwowano w trzecim 
roku badań, kiedy to cyklamen bluszczolistny wytworzył najwięcej liści, prawic 
całkowicie zakrywając powierzchnię podłoża. Najmniej liści w trzech kolejnych 
latach uprawy formowały rośliny, których bulwy posadzono na głębokość 4 lub 
10 cm. 

Niceo inne tendencje zaobserwowano w liczbie pojawiających się kwiatów 
(rys. 2). 
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Rys . 2. 

Fig. 2. 

Liczba kwiatów wytworzonych w kolejnych latach wegetacji w zależności od 
glc;bokości sadzenia bulw cyklamenu bluszczolistnego 

Number of Cyclamen hederifolium flowcrs produced in a successive vegetation 
scason dcpcnding on the depth of tubers planting 

W pierwszym roku badań rośliny wydały bardzo mało kwiatów i to , podob
nie jak w przypadku liści , niezależnie od głębokości sadzenia bulw (rys. 2). 
W drugim i trzecim roku najwięcej kwiatów wytworzyły rośliny z bulw posadzo
nych na gh;bokość 6 cm. Najmniej h.'Wiatów w omawianych okresach wegetacji 
zanotowano u cyklamenu bluszczolistnego, którego bulwy posadzono najgh,biej. 

Sum~ kwiatów u cyklamenu bluszczolistnego oceniono tylko w dwu latach 
obse1waeji . W pierwszym roku uprawy było to dość trudne. Cyklamen bluszczo
listny w zasadzie nic zakwitł, sporadycznie pojawiały się pojedyncze pąki kwiato
we. Pozwoliło to jedynie na określenie terminu pojawiania się kwiatów, co miało 
miejsce od 29 lipca do 6 października 1998 roku (tab. 1 ). 

W 1999 roku długość okresu kwitnienia roślin była różna, od 80 do prawic 
100 dni , w zależności od tego jak głęboko rosły cyklameny (rys. 3). Najwcześniej, 
bo 30 lipca rozpoczęły kwitnienie rośliny, których bulwy posadzono najpłycej oraz 
na gł<; bokość 6 cm. Tydzień później pojawiły się kwiaty u roślin z bulw, umiesz
czonych na głębokości 8 cm, a ponad 14 dni później zakwitły z rosnących najgłę
biej . W tym czasie widoczna była różnica w liczbie dni od początku do pełni kwit
nienia. Rośliny, których bulwy umieszczono najpłycej, tzn. na głębokości 4 cm, 
wymagały 29 dni, aby osiągnąć pełnię kwitnienia. Dwa tygodnie później odnoto-
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wano szczyt kwitnienia roślin, uzyskanych z bulw . posadzonych na gh;bokości 
6 lub 8 cm. Cyklameny posadzone najgh;biej osiągnęły pełnię kwitnienia dużo 
później - dopiero po 57 dniach od rozpoczęcia formowania kwiatów. Najwięcej 
kwiatów w szczytowej fazie kwitnienia - 8 sztuk, wydały rośliny, których bulwy 
przykryto 6 cm warstwą podłoża. W tym okresie plon o 50% mniejszy zanotowa
no u cyklamenów rosnących najgłębiej . 
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Fig. 3. 
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Fig. 4. 
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Suma kwiatów w kolejnych dniach obserwacji u cyklamenu bluszczolistnego 
w 1999 roku, w zależności od głębokości sadzenia bulw 

The sum of the Cyclamen hederifolium flowers in a succcssive observalion dale 
in 1999 depending on the depth of tubers planting 
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Observation dale 

Głębokość sadzenia 
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Suma kwiatów w poszczególnych dniach obserwacji u cyk lamenu bluszczolist
nego w 2000 roku, w zależności od głębokości sadzenia bulw 

The sum of the Cyclamen hederi.folium flowers in a successive observation date 
in 1999 depending on the depth of tubers planting 
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W 2000 r. we wszystkich obiektach doświadczenia najwięcej kwiatów utrzy
mywało się na roślinach w 42 dniu od początku kwitnienia (rys. 4). 

Najwięcej kwiatów wytworzyły cyklameny rosnące na głębokości 6 cm, 
o połowę mniej odnotowano w przypadku roślin, których bulwy umieszczono naj
głębiej, podobnie jak w sezonie poprzednim. Długość okresu kwitnienia roślin 
zależała od głębokości sadzenia bulw i wynosiła od 90 do 105 dni. Im płycej rosły 
cyklameny, tym wcześniej formowały kwiaty, które dłużej zachowywały walory 
zdobnicze. 

Nie wszystkie kwiaty cyklamenu bluszczolistnego zawiązywały torebki na
sienne (rys. 5). 
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Rys. 5. Liczba owoców wytworzonych w kolejnych latach wegetacji przez cyklamen 
bluszczolistny w zależności od głębokości sadzenia bulw 

Fig. 5. Number of the Cyclamen hederifolium seed vessels produced in a success1vc 
obsl:rvation date depending on the depth of tubers planting 

W pierwszym roku badań cyklamen bluszczolistny zawiązał torebki nasien
ne, z połowy wytworzonych kwiatów i to niezależnie od głębokości sadzenia bulw 
(rys. 5). W drugim roku zanotowano prawie dwukrotnie więcej owoców u roślin 
z bulw umieszczonych na głębokości 6 cm niż u posadzonych płycej i głębiej 

(4 lub 8 cm). Najmniej owoców zawiązały rośliny z bulw posadzonych na 
gł<,bokość 10 cm. W ostatnim sezonie najwięcej owoców odnotowano u cyklame
nów z bulw rosnących na głębokości 6 cm. Bulwy posadzone na głębokość 4 lub 
8 cm, zawiązały tyle samo torebek nasiennych. Najmniej owoców, zanotowano 
ponownie u roślin z bulw posadzonych najgłębiej. 

Podsumowujqc, w trakcie trzech sezonów uprawy obserwowano prawidło
wość, że im głębiej posadzono bulwy, tym później cyklamen bluszczolistny rozpo
czynał wegetację, tzn. wytwarzał liście, kwiaty i owoce (tab. 1 ). 
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Tabela 1; Table 1 

Wpływ głębokości sadzenia bulw na rozwój cyklamenu 
bluszczolistnego podczas trzech sezonów wegetacji 

The influence of the tuber planting depth on the development of the 
Cyclamen hederifolium in three vegetation periods 

Glc;bokość sadzenia Termin pojawiania si<; 
bulw; Depth of tuber Rok uprawy Dale of appcarancc of 

planting Year of cultivation 
(cm) liści; leaves kwiatów; tlowcrs owoców; capsules 

1998 27 VII -li XI 29 VII - 6 X 24 VIII - li XI 

4 1999 30 VII - 6 XI 30 VII -6 XI 26Vlll -21X 

2000 5 VIII - 7 XI 2'i VII -7 XI 19 VIII - 7 XI 

1998 27 VII -Il XI 29 VII - 24 IX 24 VIII - 13 X 

6 1999 18 VII[ - 6 XI 30 VII - 6 XI 28Vlll-71X 

2000 19Vlll-7XI 27 VII - 7 XI 19 VIII - 7 XI 

1998 1 VIII - 11 XI I Vlll-24 IX 8 IX - 24 X 

8 1999 26Vlll-6XI 7Vlll-6XI 91X-161X 

2000 20 IX - 7 XI 1 VIII - 7 XI 19 Vlll-7 XI 

1998 'i VIII - 11 XI 6 VIII - 26 V III IO IX - 30 IX 

IO 1999 26 VIII - 6 XI 14Vlll-6XI 9 IX - 23 IX 

2000 25 VIII -7 X I 'i VIII -7 XI I IX - 7 XI 

Z badań przeprowadzonych w warunkach klimatycznych Polski Południowej 
wynika, że pierwsze kwiaty pojawiały się przed, później lub równocześnie z liśćmi 
(tab. 1 ). Odbywało się to w okresie letnim, od końca lipca. U roślin z bulw sa
dzonych na gh;bokość 4 cm kwiaty pojawiały się przed liśćmi w 3 roku badań. 
Przy pozostałych głębokościach sadzenia zanotowano to w drugim i trzecim roku 
badań. Liście rozwinęły się wcześniej w 1998 roku u roślin z bulw sadzonych na 
głębokość 4 cm, 6 cm, a także 10 cm. Równoczesny rozwój liści i kwiatów zaob
serwowano w 1999 roku u cyklamenów z bulw sadzonych na gł<;bokość 4 cm oraz 
przy 8 cm głębokości sadzenia bulw w roku 1998. Owoce pojawiały się od 19 
sierpnia do 11 listopada. 

Zarówno w drugim, jak i w trzecim roku uprawy, rośliny rozpoczynały we
getację , gdy minimalna temperatura powietrza wynosiła 15°C, maksymalna 25°C 
(rys. 6) . 

Maksymalna temperatura powietrza w trakcie wegetacji wynosiła około 

25°C w trzeciej dekadzie września w 1999 roku i ponad 30°C w trzeciej dekadzie 
tego miesiąca w 2000 roku (rys. 6). Rośliny rozwijały się wówczas bardzo dobrze 
- ukazywało się coraz więcej liści i kwiatów - osiągając w tym czasie szczyt kwit
nienia. Natomiast później, pod koniec września następował spadek temperatury 
minimalnej i maksymalnej o l0°C. To powodowało ograniczenie formowania 
kwiatów, choć nie przeszkodziło tworzeniu się torebek nasiennych i kolejnych 
liści. Zarówno w 1999 roku, jak i w 2000 roku cyklameny rozwijały pąki i kwiaty, 
aż do późnej jesieni, do pierwszej dekady listopada - kiedy to temperatura mini
malna powietrza wahała się od 2°C do 4°C. 

Po trzech sezonach wegetacji określono średni przyrost masy i obwodu 
bulwy oraz procent strat spowodowanych prawdopodobnie ich zagniwaniem 
(tab. 2). 
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Rys. 6. Przebieg temperatury powietrza w trakcie wegetacji cyklamenu bluszczolistne
go 

Fig. 6. Pattern of temperatures during the Cyc/amen hederifolium vegetation 

Tabela 2; Table 2 

Wpływ gh;bokości sadzenia bulw cyklamenu bluszczolistnego na ich jakość 

Glc:;bokośl 

sadzt:nia bulw 
Dcpth of tu-
ber planting 

(cm) 

4 

6 

8 

IO 

po 3 latach uprawy 

The influence of Cyc/amen hederifolium tuber planting depth 
on thcir quality aftcr three vegetation periods 

Masa bulwy Obwód bulwy 
Wcight of tubcr Circumference of tuber 

po 3 latach po 3 latach 
wyjściowa uprawy (g) przyrost wyjściowy uprawy (cm) przyrost 

initial artcr 3 ycar increase initial after 3 year increasc 
(g) vcgctation (g) (cm) vegetation (cm) 

period (g) period (cm) 

19,7 81,1 61 ,4 a• 14,0 21,2 7,2 a 

20,9 103,0 82,1 b 13,8 24,8 11,0 C 

21,7 111,7 90,0 b 13,9 23,9 10,0 be 

19,8 88,2 68,4 a 13,8 22,2 8,4 ab 

Uwaga : • jak na rys. 1; sec Fig. 1 

Bulwy 
zgniłe 

Rottcn 
tubcrs 

(% ) 

19,8 ab 

14,9 a 

24,9 b 

35,0 C 

Największy przyrost obwodu bulw uzyskano u cyklamenów, które posadzo
no na głębokość 6 lub 8 cm (tab. 2). W ciągu trzech lat uprawy ich masa zwięk
szyła się około pięciokrotnie . Natomiast przyrost masy bulw umieszczonych na 
glt;bokości 4 lub 10 cm był mniejszy i, podobnie jak wyżej, różnice między tymi 
obiektami nic były istotne. 

Największy przyrost obwodu bulw uzyskano u cyklamenów, których bulwy 
posadzono na głt;bokość 6 cm. Najgorszy rezultat stwierdzono u roślin posadzo
nych najpłycej. 



720 A Trela-ĆWikla, M. Piskornik 

Ciekawie przedstawiają się wyniki dotyczące porażenia bulw przez patoge
ny, w zależności od głębokości ich sadzenia. Rosnące najgłębiej, a wic;c przykryte 
10 cm warstwą podłoża, zagniwały najbardziej. Straty w tym przypadku oszacowa
no aż na 35%. Najmniej wypadów - 15% zaobserwowano w obiekcie, w którym 
bulwy posadzono na głębokość 6 cm, a prawie 25% bulw nie przetrwało , gdy po
sadzono je na głębokości 8 cm. 

Dyskusja 

Głębokość sadzenia bulw ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych wpły
wa na ich rozwój i kwitnienie [SYAMAL i in. 1987]. Generalnie przyjmuje się zasa
dę, że cebule i bulwy sadzi się na głębokość równą trzykrotnej wysokości tego 
organu [KRAUSE 1992). Wyniki prac HAGILADIEGO i in. [1992] dotyczące geofitów 
dowiodły, że wzrost głębokości sadzenia organów zapasowych opóźniał tworzenie 
liści i kwiatów. Dotyczyło to hiacyntów, czosnków ozdobnych, narcyzów. U zawil
ca wieńcowatego, szafranu uprawnego oraz jaskra azjatyckiego liczba rozwijają
cych się liści oraz pędów kwiatowych, a także liczba bulw czy cebul potomnych, 
była odwrotnie proporcjonalna do głębokości ich uprawy . Ten ostatni gatunek, 
sadzony zbyt głęboko, formował nowe organy podziemne powyżej głębokości, na 
której był umieszczony i bliżej powierzchni podłoża, w którym rósł. Jak twierdzą 
SZWEYKOWSKA i SZWEYKOWSKI [1993 b), jest to dowód morfologicznego przystoso
wania się tych roślin do warunków ekologicznych. 

U frezji niewłaściwa głębokość sadzenia bulw opóźnia wschody [KUKUł..
CZANKA 1979), ale sprzyja produkcji bulw potomnych [Hu, Q1Ao 1989]. Natomiast 
zbyt głębokie sadzenie bulw mieczyka obniża plon kwiatów [GRABOWSKA 1972], 
zaś w przypadku tuberozy wonnej wzmaga produkcję bulw potomnych [MAHR0S 

1999]. Bulwy rannika zimowego posadzone za głęboko nic kwitm1 i rośliny źle się 
mnożą [GRABOWSKA i in. 1987). 

Głt;bokość sadzenia jest różna dla poszczególnych gatunków, np. szachow
nicę cesarską (Fritillaria imperiali.1·), która formuje bardzo dużq cebulę, należy 
umieszczać 15-20 cm pod powierzchnią gleby, a szachownice; kostkowatą (Fritilla
ria meleagris) płycej, od 6 do 8 cm, ponieważ ma mniejsZl:J cebulę [GRABOWSKA 

i in. 1987). 
Autorzy prezentują niejednoznaczne opinie na temat głębokości sadzenia 

bulw cyklamenów gruntowych. SAUNDERS [1973) uważa, że bulwy cyklamenów po
winno sic; sadzić płytko, na głębokość 2,5 cm, GRUNEIU f1970] jako maksymalnq 
podaje gh;bokość 5,0 cm, a OSZKINIS i HABER [1992) - 10 cm. W związku z tymi 
sprzecznymi opiniami cyklamen bluszczolistny posadzono na głc;bokość 4, 6, 8 lub 
10 cm. 

Zarówno kolejne lata uprawy, jak i głębokość sadzenia bulw wpływały na 
plonowanie roślin. Najmniej liści, kwiatów i torebek nasiennych u cyklamenów, 
niezależnie od głębokości sadzenia bulw, odnotowano w pierwszym sezonie upra
wy. Zdecydowanie lepszy rezultat osiągnięto dwa lata później. Wbrew twierdze
niom SAUNDERS [1973] oraz OSZKINIS i HABERA [1992] zarówno płytkie sadzenie 
bulw - na głc;bokość 4 cm, jak i bardzo głębokie wynoszące 10 cm, oddziaływało 
niekorzystnie na plonowanie roślin. 

Z bulw posadzonych na głębokość 6 lub 8 cm uzyskano rośliny , które wy
twarzały najwięcej liści. Z kolei plon kwiatów i torebek nasiennych był najwic; kszy 
przy sadzeniu bulw na gh;bokość 6 cm. Przy zbyt głębokim sadzeniu organów za-
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pasowych obniżył się plon kwiatów i owoców. Wyniki te potwierdzają badania 
innych autorów, odnoszące się do mieczyków [MAITRA, RovcH0WDHURY 1999; IN
CALCATERRA 1992]. Natomiast zbyt płytkie sadzenie bulw cyklamenu bluszczolist
nego, na gh;bokość 4 cm, nie przyniosło spodziewanych rezultatów, prawdopo
dobnie dlatego, że gatunek ten wytwarza korzenie tylko w górnej części bulwy, 
a wi<;c mogły być one narażone na przesuszenie, szczególnie podczas gorącego 
okresu w lecie, kiedy rośliny tworzą pąki kwiatowe. 

Ocena jakości bulw cyklamenu bluszczolistnego po trzech latach uprawy 
dowiodła, że najgorszy efekt pod względem przyrostu świeżej masy i obwodu 
bulw uzyskano zarówno przy bardzo płytkim, jak i bardzo głębokim sadzeniu 
roślin. Tą samą prawidłowość stwierdzono u mieczyka (Gladiolus grandifiorus cv. 
'Sylvia') [MAITRA, Rovc11owoHURY 1999], mianowicie sadzenie bulw na głębokość 
8 cm sprzyjało wzrostowi świeżej masy i średnicy organów zapasowych oraz wy
twarzaniu większej liczby bulw potomnych. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że największe przyrosty masy bulw cy
klamenu bluszczolistnego odnotowano przy sadzeniu ich na gh;bokość 6 lub 
8 cm. Ponadto najmniej strat stwierdzono przy uprawie organów zapasowych na 
gh;bokości 6 cm, natomiast bulwy cyklamenu bluszczolistnego, umieszczone 
w podłożu na gł<;bokość 10 cm, zagniwały w najwyższym procencie. Tak więc 
optymalna do wzrostu i rozwoju organów spichrzowych okazała się głębokość 

6 cm. 

Wnioski 

1. Cyklamen bluszczolistny w pierwszym roku uprawy wydaje mało liści i pra
wic nie kwitnie. W kolejnych latach liczba liści i kwiatów są coraz większe. 

2. Bulwy cyklamenu bluszczolistnego o obwodzie 14 cm należy sadzić do grun
tu na głębokość 6 cm, ponieważ rośliny plonują wtedy najlepiej. Sadzone na 
gł<;bokość 4 cm lub na 10 cm plonują gorzej. 

3. Najwi<;kszc straty bulw, spowodowane ich gniciem, mają miejsce przy 
sadzeniu bulw na gh;bokość 10 cm. 
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Słowa kluczowe: Cyclamen hederifolium AITON (WILLO.), bulwy, głi:;bokość 

sadzenia, plon kwiatów i bulw 

Streszczenie 

W 3-letnim doświadczeniu zbadano wpływ gh;bokości sadzenia bulw ( 4; 6; 8 
lub 10 cm) cyklamenu bluszczolistnego na liczbę oraz datę pojawiania sic, kwia
tów, liści i owoców, a także przyrost masy i obwodu bulw oraz procent ich strat, 
spowodowanych przez gnicie. Rośliny w pierwszym roku po posadzeniu bulw wy
tworzyły mało liści, kwiatów i owoców, niezależnie od głębokości sadzenia bulw. 
W kolejnych latach ich liczba wzrastała. Bulwy cyklamenu bluszczolistnego o ob
wodzie 14 cm, posadzone na głębokość 6 cm, dostarczyły najwięcej liści, kwiatów 
i owoców. Zwiększanie głębokości sadzenia bulw opóźniało ich wytwarzanie. Naj
wiGcej bulw zgniło przy sadzeniu ich na głębokość 10 cm. 

THE INFLUENCE OF THE BULB PLANTING DEPTH 
ON THE DEVELOPMENT AND YIELD 
OF Cyclamen hederifolium AITON (WILLO.) 

Anna Trela-Ćwikła, Maria Piskornik 
Department of Ornamental Plants, Agricultural Univcrsity, Kraków 

Key words: Cyclamen hederifolium AITON (WILLO.), tuber, depth of planting, 
yield of the flowers and bulbs 
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Summary 

In 3-ycar long experiments the influence of the depth of the Cyclamen he
derifolium AITON (WILLO.) (4; 6; 8 and 10 cm) tuber planting upon the number 
and the datc of appearance of leaves, flowers and capsules, as well as increasc of 
the weight and circumfcrence of the tubcrs and percentage of the rotten tubcrs 
werc invcstigatcd. Tubers in the first year of growth after planting developed 
a few leavcs, flowcrs and capsulcs, independently from the depth of planting. In 
the ncxt ycars their number increased. Cyclamen hederifolium tubcrs, 14 cm in 
circumference, planted on the 6 cm depth, gave the greatest yield of the leavcs, 
flowcrs and capsulcs. lncreasing the depth of the tuber planting delayed their 
production. The most rotten tubers was observed, when they were planted on the 
10 cm dcpth. 
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