
  

Dr in�. Monika Aniszewska 
Katedra Maszyn Rolniczych i Le�nych 
SGGW w Warszawie 
 
 

LINIA TECHNOLOGICZNA DO WYSIEWU NASION W SZKÓŁCE KONTENEROWEJ 
W NADLE�NICTWIE JABŁONNA 

 
 

Streszczenie 
 
W Polsce coraz wi�cej nadle�nictw wykorzystuje do odnowie� i zalesie� sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. S� 
one produkowane w szkółkach kontenerowych. Jedna z nich istnieje w Skierdach na terenie Nadle�nictwa Jabłonna i jest 
wyposa�ona w automatyczn� lini� do wysiewu nasion. Poszczególne fazy pracy i zespoły robocze linii opisano w artykule. 
 
 

Szkółkarstwo kontenerowe w Polsce nie ma długiej 
tradycji, bowiem pierwsze szkółki powstały na pocz�tku lat 
dziewi��dziesi�tych (1992 rok - w Kostrzycy, 
Nadle�nictwo �nie�ka - RDLP Wrocław, 1998 rok w 
N�dzy, Nadle�nictwo Rudy Raciborskie - RDLP 
Katowice). Konieczno�� ich powstania podyktowana była 
wyst�powaniem licznych kl�sk: po�arów (Nadle�nictwo 
Rudy Raciborskie), huraganów czy gradacj� owadów 
niszcz�cych du�e powierzchnie le�ne. Dodatkowo rozwój 
szkółek wynikał z programu zwi�kszania lesisto�ci kraju. 

Na pocz�tku sadzonki z zakrytym systemem 
korzeniowym produkowane w tych szkółkach przeznaczone 
były głównie do odnowie� powierzchni trudnych, np. lasów 
ska�onych imisjami przemysłowymi (Nadle�nictwo 
�nie�ka). Obecnie produkowany materiał sadzeniowy 
wykorzystywany jest do przebudowy drzewostanów i 
zalesie� gruntów porolnych. Sadzonki te w porównaniu z 
wyhodowanymi w szkółkach tradycyjnych, w których siew 
nasion odbywa si� bezpo�rednio do ziemi, charakteryzuj� 
si� silniejszym wzrostem i lepszym ukształtowaniem 
systemu korzeniowego. Dodatkowo młode ro�liny nie s� 
nara�one na du�y szok po przesadzeniu. Stosuj�c takie 
sadzonki oszcz�dza si� te� na liczbie, jak� si� wysadza na 
powierzchni - „Zasady hodowli lasu” pozwalaj� na 
zmniejszenie ilo�ci sadzonek na 1 ha odnowie� lub zalesie� 
nawet do 40%. Udatno�� upraw zało�onych sadzonkami z 
zakrytym systemem korzeniowym jest prawie 
stuprocentowa. Powierzchnie te nie wymagaj� 
wykonywania kosztownych i pracochłonnych poprawek w 
nast�pnych latach. 

Proces technologiczny w istniej�cych szkółkach 
kontenerowych przebiega nast�puj�co. Do specjalnych 
pojemników – kaset podzielonych na cele - zasypywany 
jest substrat (wysokiej jako�ci torf z dodatkami). Nast�pnie, 
osobno do ka�dej celi, wysiewane s� nasiona. Nasiona 
gatunków iglastych np. sosny, �wierka, modrzewia oraz 
drobnych li�ciastych, głównie brzozy, s� wysiewane 
automatycznie, pozostałe r�cznie np. �oł�dzie d�bu. Tak 
obsiane nasionami kasety s� transportowane do namiotów 
foliowych, gdzie przebywaj� przez okres od czterech do 
sze�ciu tygodni w zadanej temperaturze i wilgotno�ci 
powietrza. Nast�pnie kasety z młodymi ro�linami s� 
przenoszone poza namioty i ustawiane na polach 
hodowlanych, gdzie rosn� przez cały sezon wegetacyjny, a 
jesieni� lub wiosn� roku nast�pnego wysyłane s� do 
odbiorców. 

Szkółka kontenerowa w Skierdach na terenie 
Nadle�nictwa Jabłonna istnieje od 2000 roku. Całkowita jej 

powierzchnia wynosi 2,31 ha, w tym produkcyjna - 0,95 ha. 
Szkółka jest wyposa�ona w komory chłodnicze do 
przechowywania i przygotowywania nasion do siewu, hal� 
siewu z półautomatycznym urz�dzeniem do dozowania 
substratu glebowego i wysiewu nasion, bloki cieplarniane 
(namioty) i pola hodowlane z rampami deszczuj�cymi [2].  
Linia do wysiewu nasion (rys. 1) składa si� z dwóch grup 
urz�dze�. Pierwsze s� przystosowane do przygotowania 
(zmieszania) substratu torfowego i napełniania nim 
poszczególnych cel kaset, a drugie słu�� do precyzyjnego 
wysiewu nasion. Wydajno�� linii wynosi 125 tys. 
obsianych cel w ci�gu 8 godzin. 
 

 
Rys. 1. Schemat linii do wysiewu nasion (zdj�cie z katalogu 
firmy BCC [1]): 1- mieszalnik, 2 - dozownik, 3 - ubijaki,  
4 - znaczniki, 5 - siewnik, 6 - urz�dzenie do zasypywania 
kaset 
 
 

Torf wraz z dodatkami (w przypadku mikoryzacji 
sadzonek – grzybnia i wermikulit) jest zasypywany do 
mieszalnika, w którym nast�puje wymieszanie składników 
w celu uzyskania jednolitej masy. Niehomogeniczne 
podło�e powoduje widoczne ró�nice w rozwoju i wzro�cie 
młodych sadzonek. Po starannym wymieszaniu substratu 
napełnia si� nim kasety do produkcji sadzonek. Podawane 
s� one przez podajnik do zespołu napełniaj�cego. W jego 
skład wchodz�: urz�dzenie dozuj�ce substrat (1), stół 
wibracyjny (2), cztery rz�dy ubijaków (3), listwa 
zgarniaj�ca wykonana z wyprofilowanej blachy (4) i 
szczotka (5) - (rys. 2). 
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Rys. 2. Cz��� linii technologicznej do wysiewu nasion, a - zespół napełniaj�cy kasety substratem, b - zespół zgarniaj�cy 
nadmiar substratu, 1 - dozownik podło�a, 2 - stół wibracyjny, 3 - ubijaki, 4 - listwa zgarniaj�ca, 5 – szczotka 
 
 

Substratem zasypywana jest jednorazowo cała kaseta 
(HIKKO V-120 lub V-265), nast�pnie przesuwa si� ona po 
stole wibracyjnym, który dzi�ki ruchowi drgaj�cemu 
powoduje dokładne rozło�enie i wst�pne ubicie substratu w 
poszczególnych celach. Nad stołem umieszczone s� ubijaki 
(odpowiednio w zale�no�ci od typu kaset: czterdzie�ci lub 
dwadzie�cia osiem sztuk), które ugniataj� w po��danym 
stopniu substrat w celach. Nieco dalej zamocowane s� nad 
przesuwaj�cymi si� kasetami listwa i szczotka, które 
zgarniaj� nadmiar substratu z wierzchu kaset. Nadwy�ka 
kierowana jest z powrotem do mieszalnika. Nast�pnie 
kasety przemieszczaj� si� pod urz�dzeniem słu��cym do 
robienia dołków (wgł�bie�) w poszczególnych celach (rys. 
3). Składa si� ono tak�e z czterdziestu lub dwudziestu 
o�miu znaczników (odpowiadaj�cych liczbie cel w 
pojedynczej kasecie) pracuj�cych jednocze�nie i 
wykonuj�cych wgł�bienia na nasiona. 
 

 
 
Rys. 3. Znaczniki wygniataj�ce wgł�bienia na nasiona 
 
 

Kolejnym etapem na linii technologicznej jest wysiew 
nasion siewnikiem punktowym (rys. 4). Nasiona s� 
zasypywane do zbiornika - rynny (1).  

 

 
 
Rys. 4. Zespół wysiewaj�cy nasiona w celach kaset:  
1 - rynna zasypowa na nasiona, 2 - obudowa z przyrz�dem 
komórkowym 
 
 

Na jego spodzie znajduje si� przyrz�d komórkowy (2), 
który pobiera nasiona i kieruje je do przewodów 
nasiennych. Nimi to nasiona s� dozowane do 
poszczególnych cel. Przyrz�d wysiewaj�cy ma mo�liwo�� 
dostarczenia do celi kasety od 1 do 5 nasion. Decyzj� o 
liczbie wysiewanych nasion podejmuje si� na podstawie 
oceny klasy jako�ci wysiewanych nasion (im ni�sza klasa 
jako�ci tym wi�cej wysiewa si� nasion). Zarówno w 
momencie ugniatania podło�a, wykonania wgł�bie� jak i 
siewu przeno�nik ta�mowy, na którym znajduj� si� kasety 
zatrzymuje si�, w celu precyzyjnego wykonania tych 
czynno�ci.  
 

Ostatnim etapem na linii technologicznej jest 
automatyczne przykrycie wysianych nasion perlitem 
(rys. 5) i r�czne zraszanie kaset. 

W produkcji sadzonek szczególnie mikoryzowanych 
cała linia technologiczna wzbogacona jest o myjni� kaset. 
Mycie kaset, ich sterylizacja (najcz��ciej gor�c� wod�) jest 
jednym z warunków udanej mikoryzacji.  



  

 
 
Rys. 5. Cz��� linii technologicznej do wysiewu nasion:  
1 - siewnik, 2 - urz�dzenie do zasypywania kaset  
 
 

Obsiane kasety s� zdejmowane r�cznie z przeno�nika 
ta�mowego i ustawiane na paletach (rys. 6), a te na 
stela�ach (w jednym stela�u mie�ci si� pi�� palet), a 
nast�pnie transportowane do bloku cieplarnianego, gdzie w 
odpowiednich warunkach nasiona kiełkuj�. Gdy siewki 
podrosn� prowadzi si� tam prace piel�gnacyjne, np. 
przerzedzanie młodych ro�lin, aby pozostały w celach tylko 
pojedyncze siewki. Przez cały okres przebywania sadzonek 
w bloku cieplarnianym, s� one regularnie nawo�one i 
deszczowane. Po około 4-6 tygodniach (w zale�no�ci od 
terminu siewu – im jest wcze�niejszy, tym sadzonki dłu�ej 
przebywaj� w bloku cieplarnianym) kasety z ro�linami s� 
przenoszone na zewn�trz na pobliskie pola hodowlane. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 6. Palety z obsianymi kasetami 
 
 
 Opisana automatyczna linia do wysiewu nasion pracuje 
od 6 lat i rokrocznie wykorzystanie jej wynosi 95-100%, 
przez co i szkółka w Skierdach osi�ga zadowalaj�ce wyniki 
finansowe.  
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