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Wstęp
Nawożenie mineralne, czynnik o najwyższej skuteczności plonotwórczej,
stosowane bez ograniczeń oraz chemiczne środki ochrony roślin stanowią jedno z
największych zagrożeń agroekosystemu, a wtórnie żywności [FORDOŃSKI, ŁAPIŃSKA
1997]. Aby temu zapobiec, należy poszukiwać ekologicznie bezpiecznych Źródeł
wymienionych elementów agrotechniki, które zamiennie spełniałyby powyższą
funkcję. Jak wiemy kryteria te mogą być zrealizowane poprzez organizmy roślinne. Na szczególną uwagę zasługują, w tym względzie, rośliny motylkowe (Papilionaceae) drobno- i grubonasienne, a wśród nich bobik [HRUSZKA 1996; HRUSZKA,

BOGUCKA 2000b]. Poza wysokimi walorami nawozowymi wyróżniają się one również właściwościami fitosanitarnymi, zwłaszcza w płodozmianach zbożowych

[HRUSZKA, BOGUCKA 2000a]. Pozytywnych efektów oddziaływania możemy oczekiwać wówczas, gdy ich udział w strukturze zasiewów będzie stanowił od 30 do

50%, niezależnie od miejsca w zmianowaniu, formy i przeznaczenia. Należy również pamiętać, iż rośliny chroniące same także wymagają ochrony przed agrofagami

[WALCZAK, TUROWSKI

1971; FRANEK, BADOWSKI

1988].

Zdolność

regulowania

populacji agrofagów, w zasiewach ziemiopłodów, poza motylkowymi, posiadają
również inne rośliny, m.in.: krzyżowe, żyto, gryka itp. [OLESZEK i in. 1994;
HRUSZKA 1996].

W poniższym opracowaniu przedstawiono ocenę skuteczności proekologicznych i chemicznych zabiegów regulacji zachwaszczenia wyrażoną wydajnością
bobiku.
Materiał i metody
Charakterystykę doświadczenia i zastosowanych metod badawczych szczegółowo nakreślono w części I omawianego tematu. Zakres prezentowanych wyni-
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ków badań obejmuje wydajność i strukturę plonu bobiku. Analizę przeprowadzono w oparciu o ten sam, co w pierwszej części, 2-letni okres badawczy
(1999-2000). Istotność różnic międzyobiektowych ustalono na podstawie testu
t-Duncana.

Sezon wegetacyjny 1999 roku charakteryzował się na ogół dość korzystnym
ich układem dla bobiku. Najtrudniejszy okres, prawdopodobnie negatywnie rzutujący na morfologię i poziom wydajności nasion bobiku, wystąpił w kwietniu. Obfite opady (99,3 mm), przekraczające normę wieloletnią opóźniły wysiew bobiku
do 19 kwietnia. Wschody, jego wegetacja i zbiór przebiegały w warunkach na
ogół zbliżonych do wymaganego optimum [HRUSZKA 1991]. Zbioru dokonano 10
września. W następnym roku (2000) bobik wysiano 14 kwietnia. Wschody pojawiły się po 20 dniach. Sprzyjały temu wysokie średnie dobowe temperatury
powietrza, dochodzące do 20°C. Procesy kwitnienia, wiązania i dojrzewania strąków u bobiku przypadały na okres dość równomiernie rozłożonych opadów,
chociaż nie pokrywających w pełni zapotrzebowania rośliny. Dojrzewanie nasion
odbywało się podczas opadów przekraczających 110 mm, czyli zdecydowanie

odbiegających od wymaganej normy (< 70 mm). Zaistniała konieczność zastoso-

wania desykanta Reglone Turbo 200 SL. Bobik zebrano

11 września.

Wyniki i dyskusja
Średnia wydajność bobiku w 2-letnim cyklu eksperymentalnym ukształtowała się na poziomie 3,63 t-ha!, a w kolejnych latach odpowiednio 2,66 t-ha™ i
4,59 t'ha-1. Wysoce istotne zróżnicowanie plonu nasion bobiku, w łatach badań,
okazało się następstwem odmiennego ukształtowania się jego cech strukturalnych

i morfometrycznych (tab. 1). W obydwu latach badań rośliny zawiązały podobną
liczbę

strąków

(Średnio

— około

9 szt.).

Natomiast

różniły

się

liczbą

i masą

nasion. W 1999 roku strąki posiadały od 2 do 3 nasion, a w 2000 roku 3 nasiona.
Średnia masa 1000 nasion w 2000 roku była również wyższa o 21 g niż w pierwszym roku badań.

Poza warunkami

agroklimatycznymi, na wielkość trzech wyżej

wymienionych parametrów struktury plonu wywarły również dość duży wpływ
zabiegi regulujące zachwaszczenie. Wydaje się, iż zwłaszcza liczba strąków i
nasion wykształconych na jednej roślinie w sposób wysoce istotny, określiły
poziom wydajności bobiku na porównywanych obiektach.
Testowane

grupy

zabiegów

regulujących

zachwaszczenie

w

bobiku,

co

należy podkreślić, zarówno w pierwszym jak i w drugim roku badań, w podobny
sposób

kształtowały jego wydajność

(tab. 2). Najskuteczniejszymi, w tym wzglę-

dzie, okazały się zabiegi mechaniczne. Zaś, stosunkowo najniższą zdolność plonochronną przejawiały obydwie wsiewki — wyki jarej i gryki, chociaż znacznie lepiej
chroniły bobik przed konkurencją chwastów niż herbicydy. Różnice te wykazały
wysoką istotność. Udokumentowana została również różnica wydajności na obiektach z herbicydem doglebowym i wsiewką gryki.

Zróżnicowania wydajności bobiku w obrębie poszczególnych grup zabiegów

regulacji zachwaszczenia (a i b) okazały się nieistotne. Pielęgnacja mechaniczna
wykonana sposobem tradycyjnym (M-a), tj. 2-krotne bronowanie (przed wschodami i po wschodach bobiku) zakończone jednorazowym opielaniem międzyrzędzi, była najlepszym sposobem wśród testowanych zabiegów odchwaszczających.

Dodatkowe dwukrotne opielanie (M-b) nie przyniosło wymiernych efektów produkcyjnych. Spośród porównywanych zabiegów chemicznych znacznie skutecz-
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niejszymi w ochronie plonu okazały się herbicydy zastosowane doglebowo niż
nalistnie. Z obiektów traktowanych herbicydami doglebowymi otrzymano plon
wyższy o 0,62 t'ha-'. Opinię o wyższej zdolności regulacyjnej herbicydów doglebowych niż nalistnych podziela wielu autorów [WALCZAK, TUROWSKI 1971, FRANEK,
BADOWSKI 1988]. Grupa zabiegów, tzw. biologicznych, w których starano się wyko-

rzystać naturalne biologiczne właściwości wyki jarej i gryki jako wsiewek w międzyrzędzia bobiku, wykazała niską skuteczność płonochronną. Przy czym, wyka
jara okazała się, w tym względzie, nieco silniejszym gatunkiem niż gryka, zwłaszcza w 2-gim roku badań. Należy również podkreślić, iż zastosowana przed chwa-

stami ochrona biologiczna bobiku dała podobne efekty produkcyjne jak herbicydy
stosowane nalistnie.
Tabela 1; Table 1
Oddziaływanie regulacji zachwaszczenia na ważniejsze
cechy plonotwórcze bobiku (Średnie za lata 1999—2000)
Effect of weed control on yield creative features of faba bean

(means for 1999-2000)

Regulacja zachwaszczenia; Weed control
Wyszczególnienie
Specification
Obsada roślin (szt.'m-7)
Plant density (plants-m~2)
Masa 1000 nasion (g)
Weight of 1000 seeds (g)
Liczba nasion z rośliny (szt.)
Number of seeds per 1 plant (pes)
Liczba strąków z rośliny (szt.)
Namber of pods per 1 plant (pes)
Liczba pięter produkcyjnych (szt.)
Number of productive layers (pes)
M:a —
M-b —
Ch-a —
Ch-b —
B-a —
B-b —

NIŻ

mechaniczna (M) | chemiczna (Ch) | biologiczna (B)|
mechanical
chemical
biologicał

qsp

a

b

a

b

a

b

49

47

54

52

48

51

567

555

567

564 |

558

565 |

25

28

20

25

20

19

**

10

10

8

9

8

7

a

6

6

5

6

5

5

*+

tradycyjne zabiegi; traditional treatments
uintensywnione zabiegi; intensified treatments
herbicyd nalistny; foliar herbicide
herbicyd doglebowy; in-soil herbicide
wsiewka wyki jarej; spring vetch intercrop
wsiewka gryki; buckwheat intercrop

=
r.n.; ns.

Tabela 2; Table 2

Wpływ regulacji zachwaszczenia na wydajność bobiku (t-ha-')
The influence of weed control on faba bean yield (t-ha“)
Regulacja zachwaszczenia; Weed control
Lata
Years

mechaniczna (M)
mechanical
a
5

1999
2000

3,15
5,04

2,77
5,10

>

4,10

3,93

igt®

verage

chemiczna (Ch)
chemical
A
5
2,32
4,29

3,31

2,98
4,87

3,93

Średnia

biologiczna (B)
biological
a
5
2,32:
4,42

2,45
3,83

3,37

3,14

Oznaczenia jak w tabeli 1; Explanations see Table 1
* NIRoq3 LSDog; dia lat; for year = 0,38
** NIRoos} LSDoos dla regulacji zachwaszczenia; for weed control = 0,63

(lata)*
Yearly
average
2,66
4,59
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Na podstawie powyższych wyników badań stwierdzono, iż w bobiku, można
z powodzeniem, regulować zachwaszczenie proekologicznymi metodami, nie skażającymi środowiska i nie obniżającymi poziomu i jakości plonu. Podobnie twierdzą FORDOŃSKI i RUTKOWSKI [1990]. Korzystniej oddziaływały na wydajność bobiku
zabiegi mechaniczne niż herbicydy stosowane doglebowo, a obydwie wsiewki
dorównywały plonochronnemu działaniu herbicydów nalistnych.
Wnioski

1.

Pielegnacja mechaniczna wykonana sposobem tradycyjnym (2x bronowanie
przed wschodami i po wschodach + 1x opielanie) okazała się najlepszym
sposobem plonochronnym wśród ocenianych zabiegów regulacji zachwaszczenia. Dodatkowe 2-krotne opielanie nie przyniosło wymiernych efektów
produkcyjnych.

2. _ Spośród herbicydów, znacznie skuteczniej chroniły plon — preparaty stosowane
ha.

doglebowo.

W odniesieniu do nalistnych „uratowały” 0,62 t nasion z

3.

Zabiegi biologiczne, mimo dużych zdolności regulacji zachwaszczenia,
wykazały niską skuteczność plonochronną. Z dwu porównywanych wsiewek
wyki jarej i gryki, na ogół korzystniej na bobik oddziaływała wyka jara.

4.

W celu regulacji zachwaszczenia w łanie bobiku można z powodzeniem
wykorzystać proekologiczne metody, bezpieczne dla środowiska.
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Słowa kluczowe:

_ bobik, proekologiczne metody regulacji zachwaszczenia, plon
nasion
Streszczenie

Badania zrealizowano w latach 1999-2000. Przedmiotem badań był bobik
odmiany Nadwiślański. Celem eksperymentu polowego była ocena skuteczności
proekologicznych i chemicznych sposobów regulacji zachwaszczenia wyrażona
wydajnością bobiku. Testowano 6 sposobów regulacji zachwaszczenia. Zabiegi
mechaniczne tzw. tradycyjne (2x bronowanie i 1x opielanie) oraz uintensywnione
przez dodatkowe 2 opielania; chemiczne — herbicyd nalistny i doglebowy; biologiczne — wsiewki, w międzyrzędzia bobiku, wyki jarej i gryki. Najlepszym sposobem plonochronnym okazała się tradycyjna, mechaniczna regulacja zachwaszczenia. Z, herbicydów znacznie efektywniejsze były zastosowane doglebowo. Herbicydy nalistne wykazały podobną skuteczność w kształtowaniu plonu jak obydwie
wsiewki. Wyka jara przejawiła nieco większe niż gryka pozytywne oddziaływanie
na produkcyjność bobiku.
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Summary

The investigations were carried out in 1999-2000 on the faba bean, Nadwislafiski cultivar. The purpose of field experiment was to evaluate the effectiveness

of pro-ecological

and

chemical

methods

of weed

control,

expressed

by

faba bean yield. Six methods of weed control were tested: mechanical, chemical

and biological, two of each; the mechanical measures, so called traditional ones
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(2x harrowing and 1x weeding) and those intensified by additional double
weeding; chemical — leaf- and soil-applied herbicide; biological — faba bean
companion crops: interrow sown spring vetch and buckwheat. Traditional weed
control

proved

to be the best crop-protective

method.

Of herbicides,

the soil-

applied ones were much more effective. Leaf-applied herbicides showed similar
effectiveness in yield formation as both companion crops. Spring vetch showed
slightly stronger positive effect on the faba bean yield than the buckwheat.
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