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Streszczenie. Przedstawiono wyniki bada  dotycz ce jako ci siewu nasion lazowca pensylwa skiego siewni-
kiem S071 Kruk z y eczkowym zespo em wysiewaj cym. Przeprowadzono je w warunkach laboratoryjnych, 
przy pr dko ci roboczej siewnika w zakresie 0,6÷1,2 m·s-1. Stwierdzono, e najkorzystniejszy udzia  nasion 
w badanych klasach odleg o ci w rz dzie wyst pi  przy pr dko ci roboczej siewnika 0,6 m·s-1. Wzrost pr dko ci
siewnika wp ywa  na pogorszenie dok adno ci rozmieszczenia nasion w rz dzie, co wyra a o si  obni eniem 
udzia u wysiewów pojedynczych oraz wzrostem udzia u wysiewów podwójnych i przepustów. Na podstawie 
analizy statystycznej uzyskanych wyników stwierdzono, e przy badanych pr dko ciach roboczych siewnika 
wyst pi y istotne ró nice mi dzy udzia ami wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów. Mo na 
wi c stwierdzi , e pr dko  robocza siewnika S071 Kruk wp ywa a istotnie na dok adno  rozmieszczenia 
w rz dzie nasion lazowca pensylwa skiego.

S owa kluczowe: siew precyzyjny, lazowiec pensylwa ski, pr dko  robocza, jako  siewu.

WST P

W grupie odnawialnych róde  energii istotn  rol  spe nia biomasa [Grzybek 2003, Nie-
dzió ka, Szymanek 2010, Wisz, Matwiejew 2005]. 

lazowiec pensylwa ski jest jedn  z ro lin energetycznych, która w przysz o ci mo e ode-
gra  znacz c  rol  w powi kszaniu zasobów krajowych róde  energii odnawialnej [Borkowska, 
Styk 2003, Szyszlak-Barg owicz 2008].

Stosowanie do siewu nasion lazowca pensylwa skiego siewników z ko eczkowymi i szczo-
teczkowymi zespo ami wysiewaj cymi nie gwarantuje w pe ni w a ciwego rozwoju ro lin, od 
którego zale y ilo  uzyskanej biomasy, co wp ywa na op acalno  produkcji. 

Zasadnym jest wi c podj cie bada  dotycz cych wykorzystania do siewu nasion tej ro liny 
siewników precyzyjnych, które umo liwiaj  uzyskanie jednakowych odst pów mi dzy nasionami 
w rz dach, przy zachowaniu nastawionej szeroko ci mi dzyrz dzi i g boko ci umieszczenia 
nasion w glebie, co wp ywa na prawid owy wzrost i rozwój ro lin. Siew precyzyjny nasion 
umozliwia równie  ograniczy  ilo  u ytego materia u siewnego, przez co przyczynia si  do 
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obni enie kosztów produkcji uprawianej ro liny [Przyby , B a czak 2000, Banasiak, Michalak 
2000, Kowalczuk, Zarajczyk 2009].

Dotychczas prowadzono g ównie badania dotycz ce jako ci precyzyjnego siewu nasion 
kukurydzy, buraka cukrowego oraz w mniejszym stopniu nasion warzyw [Przyby , B a czak 
2000, B a czak, Przyby  2000, Kowalczuk, Zarajczyk 2009]. Bardzo ma o jest natomiast pozycji 
literatury po wi conych precyzyjnemu siewowi nasion ro lin energetycznych. Realizowane w tym 
zakresie badania maj  charakter wyrywkowy i nie obejmuj  wp ywu ró nych czynników na jako
siewu. Szereg wyst puj cych rozbie no ci w podej ciu metodycznym stwarza równie  trudno ci
przy porównywaniu uzyskanych wyników.

Do grupy siewników precyzyjnych nale  m.in. siewniki mechaniczne z y eczkowymi 
zespo ami wysiewaj cymi. Zastosowanie tego rodzaju siewnika do siewu nasion lazowca pen-
sylwa skiego wymaga w a ciwego doboru wielko ci i liczby y eczek na tarczy oraz jej pr dko ci
obrotowej, która zale y od pr dko ci roboczej siewnika.

MATERIA  I METODA

Celem bada  by o okre lenie jako ci siewu nasion luzowca pensylwa skiego siewnikiem 
S071 Kruk z y eczkowym zespo em wysiewaj cym. Badania przeprowadzono w warunkach 
laboratoryjnych na specjalnym stanowisku badawczym (rys.1).
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Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego: 1 ta ma klejowa, 2,4 silnik elektryczny, 
3,5 przetwornik cz stotliwo ci, 6 sekcja wysiewaj ca, 7 ko o nap dowe sekcji wysiewaj cej, 

8 wspornik, 9 rolka napinaj ca ta my klejowej
Fig. 1. Scheme of the research stand: 1 adhesive belt, 2,4 electric engine, 3,5 frequency converter, 

6 sowing unit, 7 drive wheel of seeding belt, 8 support, 9 tension roller of adhesive belt

Taczkowy siewnik S071 Kruk (rys. 2) posiada czepigi, dwa ko a podporowe, zbiornik na 
nasiona, korpus, w którym znajduje tarcza z zamocowanymi obrotowo y eczkami, a cucho-
w  przek adni  nap dow , redlic  oraz zagarniacz. Podczas obrotu tarczy, y eczki sterowane 
mechanizmem krzywkowym nabieraj  z komory czerpania nasiona i zrzucaj  je do krótkiego 
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przewodu nasiennego, z którego dostaj  si  do bruzdki wyoranej przez redlic . Umieszczony za 
redlic  zagarniacz przykrywa nasiona gleb .
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Rys. 2. Schemat budowy sekcji roboczej siewnika S071/B Kruk: 1 -rama, 2 zbiornik, 
3 rynna siewna, 4 tarcza wysiewaj ca z y eczkami, 5 blokada ustawienia redlicy, 6 redlica, 

7 zagarniacz, 8 komora nasienna, 9 nasiona
Fig. 2. Construction scheme and principles of operation of S071/B Kruk seeder sowing system: 
1  frame, 2  reservoir, 3  seeding trough, 4 seeding disk with spoons, 5 blocade of furrow 

opener’s position, 6 furrow opener, 7 fi rmer, 8 – seed reservoir outlet, 9 seeds

Ocen  jako ci siewu nasion lazowca pensylwa skiego przeprowadzono w oparciu o meto-
dyk  bada  siewników precyzyjnych, zawart  w normie ISO 7256/1. 

Badania laboratoryjne siewu realizowano przy pi ciu pr dko ciach roboczych siewnika, tj. 
0,6; 0,7; 0,8; 0,9 i 1,2 m·s-1 oraz 30 y eczkach koloru zielonego zamocowanych na odwodzie tarczy.

Wielko y eczek dobrano na podstawie pomiaru cech geometrycznych wysiewanych 
nasion (tab.1).

Tabela 1. Charakterystyka wysiewanych nasion lazowca pensylwa skiego
Table 1. Characteristics of the sown Virginia fanpetals seeds

Cecha - Characteristic
Jednostka miary
Measurement unit

Wyniki pomiarów
The measurement results

D ugo  – Length mm 2,6

Szeroko  – Width mm
2,3

Grubo  - Thickness mm 1,7

Masa 1000 szt. - Mass of 1000 
seeds

g 3,4
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Po wysianiu nasion na ta m  klejow  stanowiska, przy ustawionej wcze niej zalecanej odle-
g o ci mi dzy nimi, mierzono odst py mi dzy nasionami na odcinkach pomiarowych o d ugo ci
5 m, w pi ciu powtórzeniach. Nast pnie obliczano procentowe udzia y wysiewów pojedynczych, 
podwójnych i przepustów. Do nasion wysianych pojedynczo zaliczono te, mi dzy którymi odst p
by  wi kszy od po owy redniego odst pu rzeczywistego i mniejszy lub równy od 1,5 rednie-
go odst pu rzeczywistego. Do nasion wysianych podwójnie zaliczono te, które znajdowa y si
w odst pach mniejszych lub równych po owie redniego odst pu rzeczywistego. Do przepustów 
zaliczano odst py wi ksze ni  1,5 redniego odst pu rzeczywistego.

W dalszej kolejno ci obliczano:
– procentowy udzia  wysiewów pojedynczych, wyra ony jako iloraz liczby nasion wysian-

ych pojedynczo do ogólnej liczby nasion na odcinkach pomiarowych,
– procentowy udzia  wysiewów podwójnych, wyra ony jako iloraz liczby nasion wysianych 

podwójnie do ogólnej liczby nasion na odcinkach pomiarowych,
– procentowy udzia  przepustów, b d cy ilorazem liczby przepustów do ogólnej liczby 

nasion na odcinkach pomiarowych.
Uzyskane wyniki bada  poddano analizie statystycznej. Przeprowadzono j  w oparciu 

o analiz  wariancji i wielokrotne przedzia y ufno ci T-Tukey’a, przy =0,05.

WYNKI BADA

Wyniki jako ci siewu nasion lazowca pensylwa skiego siewnikiem S071 Kruk zamiesz-
czono w tabeli 2 oraz na rysunku 3.

Tabela 2. Wyniki jako ci siewu nasion lazowca pensylwa skiego siewnikiem S071 Kruk
Table 2. Results of testing the quality of Virginia fanpetals seeds sowing with S071 seeder

Pr dko  robocza 
siewnika

Seeder operating 
speed
(m·s-1)

Pr dko
obwodowa tarczy 

wysiewaj cej
Sowing disk 

peripheral speed 
(m s-1)

Wysiewy
pojedyncze

Single plants
(%)

Wysiewy
podwójne

Duplicated plants
(%)

Przepusty
Skips
(%)

0,6 0,6 93,0a 2,5a 4,5a

0,7 0,7 83,2b 10,2b 6,6b

0,8 0,8 79,5c 12,7b 7,8b

0,9 0,9 61,0d 16,4c 22,6c

1,2 0,9 52,0d 19,5d 28,5c

Ró ne litery podane w indeksach oznaczaj , e przy badanych pr dko ciach roboczych 
siewnika wyst pi y istotne ró nice mi dzy procentowymi udzia ami wysiewów pojedynczych, 
podwójnych i przepustów na poziomie  = 0,05

Letters used as upper indexes indicate that for the tested working speeds signifi cant dif-
ferences occurred between the shares of single, duplicated and skipped seeds at the level =0,05
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Rys. 3. Wp yw pr dko ci roboczej siewnika S071 Kruk 
na procentowe udzia y wysiewów pojedynczych podwójnych i przepustów

Fig. 3. Infl uence of the working speed of S071 Kruk seeder 
on the percentages of single, duplicate and skipped plants

Z tabeli 2 oraz wykresu na rysunku 3 wynika, e najkorzystniejszy udzia  nasion lazowca 
pensylwa skiego w badanych klasach odleg o ci w rz dzie wyst pi  przy pr dko ci roboczej siew-
nika 0,6 m s-1. Stwierdzono przy niej 93% wysiewów pojedynczych, 2,5% wysiewów podwójnych 
i 4,5% przepustów. Przy wy szych pr dko ciach siewnika wyst pi o obni enie udzia u wysiewów 
pojedynczych oraz wzrost udzia u wysiewów podwójnych i przepustów.

Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykaza a istotne ró nice mi dzy udzia ami 
wysiewów pojedynczych przy badanych pr dko ciach. Mo na, zatem stwierdzi , e pr dko
robocza siewnika wp ywa a istotnie na jako  siewu nasion lazowca pensylwa skiego.

WNIOSKI

1. W badaniach stanowiskowych stwierdzono istotny wp yw pr dko ci roboczej siewnika 
S071 Kruk na dok adno  rozmieszczenia w rz dzie nasion lazowca pensylwa skiego, 
okre lan  wielko ci  procentowych udzia ów wysiewów pojedynczych, podwójnych 
i przepustów.

2. Najkorzystniejsze wska niki dotycz ce rozmieszczenia nasion lazowca pensylwa skiego 
w rz dzie uzyskano przy pr dko ci roboczej siewnika 0,6 m s-1.

3. Przy wy szych pr dko ciach roboczych siewnika stwierdzono istotne pogorszenie 
precyzji rozmieszczenia nasion lazowca pensylwa skiego w rz dzie, co wyra a o si
zmniejszeniem udzia u wysiewów pojedynczych oraz wzrostem udzia u wysiewów 
podwójnych i przepustów.
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INFLUENCE OF THE WORKING SPEED OF S071/B KRUK SEEDER ON THE 
SOWING OF HERMAPHRODITA RUSBY SEEDS

Summary. This paper presents the results of the research on the quality of the sowing of seeds of Hermaph-
rodita Rusby (Virginia fanpetals seeds) by means of S071 Kruk precision seeder in laboratory conditions. It 
was observed that the best share of the sown seeds of Virginia fanpetals for the examined classes of distances 
in a row was obtained at the working speed of 0.6 m·s-1. At the working speed of 0.6 m·s-1 and higher it was 
observed that a signifi cant deterioration of the precision of the seeds distribution along the row occurred, 
which found its expression in the lowered share of single seeds and increased share of duplicated seeds and 
skips. The statistical analysis of the obtained results in most cases showed signifi cant differences between 
the shares of single, duplicated and skipped seeds at the tested working speeds of the seeder. Hence, it can be 
concluded that the working speed of the seeder signifi cantly affected the quality of sowing Virginia fanpetals 
seeds in laboratory conditions.

Key words: precision seeding of Virginia fanpetals seeds, working speed, seeding quality.
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Streszczenie. Ci nienie robocze (p) i temperatura p yt grzejnych (T) s  czynnikami, maj cymi decyduj cy 
wp yw na kinetyk  sublimacyjnego suszenia owocników pieczarki oraz jako  otrzymanego suszu. Przeprowad-
zono sublimacyjne suszenie krojonych w kostk  owocników pieczarki w zró nicowanych warunkach ci nienia 
w komorze suszenia (10÷200) Pa i temperatury p yt grzejnych (293÷363) K. Warto ci zmiennych niezale nych 
(p, T) wyznaczono w oparciu o przyj ty centralny kompozycyjny plan eksperymentów. Wyznaczono czas 
potrzebny do uzyskania suszu o ko cowej zawarto ci wody 0,05 kg/kg suchej substancji. Zbadano wp yw 
warunków procesowych na wybrane wyró niki jako ci suszu tj. zdolno  do rehydracji, obj to ciowy skurcz 
suszarniczy, wska nik sumarycznej ró nicy barwy. Otrzymane wyniki poddano analizie za pomoc  metody 
powierzchni odpowiedzi (RSM) okre laj c warto ci (p, T) warunkuj ce uzyskanie suszu o najwy szych 
wybranych wyró nikach jako ci.

S owa kluczowe: pieczarka uprawna, suszenie sublimacyjne, jako  suszu.

WST P

Rozwój przemys u przetwórczego ywno ci, d c do zaspokojenia potrzeb ywieniowych 
wspó czesnego konsumenta, wyra a si  wprowadzaniem na rynek nowych grup produktów spo yw-
czych, defi niowanych jako ywno  naturalna, nisko przetworzona, bez dodatków chemicznych, 
wygodna, funkcjonalna. Spe nienie wysokich wymaga  jako ciowych, stawianych ww. produktom 
stymuluje rozwój metod konserwacji surowców wykorzystywanych w technologii produkcji jako 
komponenty. Ugruntowan  pozycj  w dziedzinie konserwacji termolabilnych materia ów biologicz-
nych zajmuje suszenie, które stosowane jest szeroko do licznych surowców ywno ciowych [Turski 
i Siarkowski 2008]. Coraz wi ksz  popularno ci  cieszy si  suszenie sublimacyjne. Odwadnianie 
materia u w drodze sublimacji lodu prowadzi do uzyskania suszu charakteryzuj cego si  specyfi cz-
nymi cechami tj. trwa o , wysoka retencja witamin, aromatu i stabilno  barwy, bezpiecze stwo 
mikrobiologiczne, zachowanie naturalnej struktury i kszta tu, wysoka zdolno  do rehydracji [Genin, 
1995, Figiel 2006]. Dodatkowe zalety – charakterystyczne dla uzyskanego w drodze sublimacji 
lodu – suszu, to mo liwo  jego przechowywania w hermetycznych opakowaniach w temperatu-
rze pokojowej oraz atwo  dozowania w procesie technologicznym [Kozak, 1999, Rudy 2009]. 
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