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Na wstępie należy przypomnieć, że temat, któremu poświęcam ni- 
niejszy artykuł był już raz przedmiotem dyskusji między przedstawi- 
cielami niektórych Instytutów z resortu Rolnictwa i PAN oraz 3 Uczelni 
Rolniczych. Dyskusję tę wywołał referat wygłoszony przeze mnie 
w styczniu 1967 r. w Radzikowie z inicjatywy ówczesnego Dyrektora 
IHAR prof. dr J. Lekczyńskiej, opublikowany następnie w Biuletynie 
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin nr 1—2 (82—83), 1968 r. 
Chcąc zatem przedstawić całość zagadnienia będącego treścią artykułu, 
muszę przypomnieć główne tezy tego referatu, z pominięciem rozważań 

teoretycznych, które w nim się znajdowały. Tak więc stwierdziłem, że 
obowiązujący aktualnie schemat doświadczeń organizowanych masowo 

cparty na pojedynczym poletkowym doświadczeniu nie jest skuteczny 

ze względu na trudności przeniesienia wyników do szerokiej produkcji. 

Podkreśliłem, że doświadczenie poletkowe, będące przedłużeniem polo- 
wym doświadczenia wazonowego (dla porównania wariantów uprawo- 
wych) i mikrodoświadczeń hodowlanych (dla doświadczeń z oceną od- 

mian), posiada zbyt mały zakres reprezentatywności, aby mogło stanowit 

ostateczny element poznania wartości użytkowej porównywanych war- 

iantów. Przypomniałem, że stosowane metody planowania doświadczeń 

dotyczą wyłącznie doświadczeń jednostkowych, których celem jest prze- 

niesienie wyników na niewielki obszar tego gospodarstwa, na którego te- 

renie zorganizowano doświadczenie. Wszelkiego rodzaju syntezy wyni- 

ków z doświadczeń jednostkowych, zmierzające do rozszerzenia ich na 

duże przestrzenie, mają sens tylko wtedy, kiedy powierzchnie uprawy 

dla danego gatunku odznaczają się zbliżonymi cechami środowiskowy - 

mi; wtedy właśnie każde doświadczenie jest wariantem pewnej próby 

losowej, podobnie jak poszczególne próbki ziarna pobrane z większej 

partii nasion i wtedy tylko stosowane powszechnie kryteria statysty- 

cznej oceny wyników zachowują swą wartość.
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Jest rzeczą zrozumiałą, że dla zapewnienia takich warunków repre- 
zentatywmości należy rozmieszczać doświadczenia gęsto w terenie, przy 
zachowaniu niezbędnych zasad klasyfikacji. Pociąga to za sobą zarówno 
znaczne koszty prowadzenia badań, jak również duże trudności tecr- 
niczno-organizacyjne, związane z koniecznością posługiwania się per- 

sonelem wyszkolonym w zakładaniu doświadczeń poletkowych przy do- 
trzymaniu właściwych termminów siewu i zbiorów. Tym więc sposobem 
zagadnienie sprowadziłoby się do zorganizowania dużej liczby stałych 
punktów prowadzenia doświadczeń, na wzór istniejących już stacji oce- 
ny odmian pozostających w gestii COBORU. Ale i ten schemat ongani- 
zacyjny nie rozwiązałby w całości sprawy. Pomijając kwestię niiemoż- 
liwości oceny ekonomicznej przydatności różnego rodzaju wamiantów 
produkcyjnych na niewielkich poletkach, o czym wspomniałem wyżej, 
musimy się liczyć zawsze z różnicami mikrośrodowiskowymi dla ma- 
łych i dużych powierzchni uprawnych, mogących spowodować wypacze- 
nie wniosków. Trudności wynikające z tych różnic mikrośrodowisko- 
wych znane są dobrze hodowcom roślin, gdyż jednym z głównych czyn- 
ników powodzenia w ich pracach jest właściwe przeniesienie oceny 
wartości modów z mikrodoSwiadczen i z pepinier do warunków szero- 

kiej uprawy. Do tych trudności wnioskowania z doświadczeń wielokrot- 
nych, wynikających z przyczyn obiektywnych, dołącza się nadto nie- 
skuteczna, a nawet niewłaściwa metoda opracowywania syntez z tych 
doświadczeń. Główną przyczyną tego jest tzw. nieortogonalność liczb, 

wynikająca z braku pewnej ilości obserwacji w tablicach klasyfikacji 

zestawionych dla opracowania statystycznego. W takich okolicznościach, 
przy pominięciu właściwych metod interpretacji wymików, uzyskane 

średnie są nieporównywalne, a poza tym istniejące statystyczne kryte- 

ria oceny (przedziały ufności i empiryczne iwartości testu „F”) stają się 

bezsensowne. Przypomnijmy sobie zatem, że w praktycznych opraco- 

waniach przyjęto dwa sposoby oceny: 

1) zastosowanie tzw. ,„„wzonca zbiorowego”, 

2) wyłączenie spośród całego układu obserwacji tych wyników, które 

mają charakter ortogonalny i opracowanie kilku syntez częściowych 
zamiast jednej, przy czym każda z nich dotyczy zwykle pewnej | tylko 
części badanych wariantów. 
Jeśli chodzi o posługiwanie się „wzorcem zbiorowym” w opracowa- 

niu syntez, to jest to sposób od dawna stosowany w doświadczalmictwie 

odmianowym i powstał w tych czasach, kiedy metody statystyczne nie 

były jeszcze używane. Przez ocenę wielkości odchyleń od pewnego stan- 
dardu, którym była średnia arytmetyczna z kilku odmian o ustalonej re- 
nomie wśród praktyków — oceniano wartość porównywanych warian- 

tów. W pierwszych latach tego wieku obliczone odchylenia nie były
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opracowywane statystycznie. Dopiero w latach 1935—1936 Przyborowski 

i Wileński opracowali statystycznie metodę wzorcową, proponując sto- 

sowanie do oceny odchyleń układ jednokierunkowej klasyfikacji. Moż- 

ność stosowania metod statystycznych dla odchyleń podlega jednak 

ograniczeniom wynikającym z zapewnienia jednolitości warunków śro- 

dowiskowych dla porównywalnych wariantów; stąd też stosowanie tej 

oceny dla doświadczeń wielokrotnych, interpretowanych według odchy- 

leń od wzonca, jest problematyczne, gdyż nieporównywalność odchyleń 

jest taka sama jak nieporównywalność liczb bezpośrednich. Na dodatek 

wzorzec zbiorowy, będący średnią arytmetyczną kilku odmian różnią- 

cych się zwykle między sobą w sposób istotny, staje się fikcją nie na- 

wiązującą w zupełności do realnie istniejącego obiektu agnotechniczne- 

go. Byłoby to może wszystko jedno, gdyby nie to, że odmiany wcho- 
dzące w skład wzorca same ulegają zmianom śnodowiskowym w sposób 

niezależny od zmian występujących dla odmian innych wysiewanych 

wraz z niimi. Są to przyczyny, dla których ten sposób opracowania syn- 

tez coraz to bardziej wychodzi z użycia i zastępowany jest nowoczesny- 

mi metodami oceny, wynikającymi z teorii klasyfikacji materiałów licz- 

bowych, umożliwiającej stosowanie techniki wieloczynnikowej amalizy 

wariancji. Z tym to właśnie przypadkiem wiąże się technika obliczenio- 

wa wspomniana w punkcie drugim. Typowym przykładem tego postę- 

powania może być synteza doświadczeń z ziemniakiem z lat 1957—1959, 
z której to publikacji zaczerpnąłem liczby do referatu wygłoszonego 

w 1967 r., a którego następstwem jest niniejszy artykuł. Autorzy tego 

qpracowania pominięli w syntezie wszystkie te stacje, w których bra- 
kowało odmian, ograniczając się do przeprowadzenia analizy wariancji 

tylko dla tych stacji i dla tych odmian, które występowały w zwartym 

schemacie „odmiany x terminy kopania x lata x miejscowości” w każ- 

dym z rejonów oddzielnie. Tak np. dla ziemniaków średnio wczesnych 

„we wszystkich 5 rejonach oceniano tylko 7 odmian z 16 wprowadzonych 
pierwotnie do doświadczeń w różnych latach trzylecia. Niemniej w re- 

jonie I oceniano je w 9 miejscowościach, w II — w 12, w III — w 24, 

w IV — w iw V — w 9. Wskutek tego np. odmiana Ebro z rejonu 
I nie jest tym samym có odmiana Ebro z rejonu II; nie jest również 

tym samym co odmiana Ebro z rejonów IV i V, chociaż porównywano 

ją w tej samej liczbie miejscowości, gdyż w rejonie i liczba stopni 

swobody dla bloku wynosiła 415, w IV — 426, a w V — 445. Te różnii- 
ce dowodzą, że w różnych miejscowościach odmiana Ebro występowała 

z różną liczbą innych odmian. Tak więc, mimo pozorów całkowitej syn- 

tezy wyników, przeprowadzono ją wewnątrz sztywnych z góry przy- 

jętych rejonów uprawy, które poza tym reprezentowane były małą 
liczbą punktów doświadczalnych, gdyż każdy rejon stanowi znaczną
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część kraju. W tych warunkach nie można zawęzić obszarów uprawy 
ziemniaka dla poszczególnych odmian, czyli przeprowadzić ich popraw- 
na rejonizacje o co przecież chodzi. Poważną stratę informacji ponosi 
się również wskutek niewłączania do schematu porównamia odmian wy- 
stępujących rzadko. Odmiany te interesowały w jakimś stopniu orga- 
nizatorów skoro wystąpiły one w ogólnym planie doświadczeń. Porów- 
nywanie ich poprzez odchylenia od wzorca, jak to uczynili autorzy syn- 
tezy, jest tylko półśrodkiem i nie może być uważane za działanie po- 
prawne. Świadczyć o tym może tablica odchylen od wzorca zbiorowe- 
go ze str. 110 i 111 wymienionej publikacji. Tak np. odmiana Epoka 
wykazała odchylenie +103, odmiana zaś Żółciak odchylenie —86 
(1957 r.); obie odmiany wystąpiły w 3 doświadczeniach. Odchylenie dla 
Żółciaka wykazuje, że hodowca tej odmiany zupełnie się nie oriento- 
wał czym dysponuje, jeśli taką odmianę wprowadził do rejestru, co jest 
cczywiście zupełnie nieprawdopodobne. Jedynym wyjaśnieniem tego 
faktu jest całkowita nieporównywalność wyników dla obu odmian 
w tych doświadczeniach. To samo dotyczy i innych wyników podanych 
w tej tablicy. 

Niezupełnie poprawne jest wprowadzenie klasyfikacji według lat na 
równi z innymi czynnikami układu. Zmienność sezonowa jest właścirwiie 
losowa, wijęc porządkowanie wyników według kolejnych lat mija się 
z celem: nie można przecież rozmieszczać odmian w różnych warunkach 
sezonowych tak jak można to zrobić w terenie. Jedynym właściwym 
podejściem do tego zagadnienia jest wprowadzenie syntez ciągłych, 
opartych na zasadzie dołączania wyników danego roku do wyników 
z lat poprzednich. Metoda tego postępowania jest omówiona w cyt. po- 
przednio referacie. 

Przykład doświadczenia z ziemniakami, na którym oparłem powyższe 
wywody, jest przykładem możliwie najpoprawniej przeprowadzonej 
syntezy według metod statystycznych powszechnie dotąd  stosowa- 
nych. Istnieje jednak dużo opracowań odbiegających od tego systemu 
oceny wyników, który bądź co bądź wiąże się z poprawnym oszacowa- 
niem wartości wybranej grupy odmian w poszczególnych rejonach. 

Inne rodzaje opracowań statystycznych, o których chcę wspomnieć, 
polegają na rozbiciu całości materiałów liczbowych (w danym rejonie) 
na grupy ortogonalne według mastępującego schematu postępowania 
(rys.), z którego wynika, że całość wyników (x) podzielono na 10 
ortogonalnych układów LxMxV, pozostawiając niektóre nieliczne 
obserwacje poza opracowaniem. Wydawać by się zatem mogło, że ten 
sposób postępowania nie może stanowić podstawy do zarzutów mery- 
torycznych. Z łatwością można jednak sprawdzić, że te same odmiany 
występujące w różnych ugrupowaniach nie są porównywalne, gdyż oce-
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niane są w odniesieniu do innych warunków eksperymentalnych, okre- 

ślanych przeciętną wydajnością pól w latach i w miejscowościach. Po- 

łączenie takich wyników nie jest możliwe bez użycia metod oceny nie- 

ortogonalnej. Tak więc przy tym sposobie opracowania wyników otrzy- 

muje się niezwiązane ze sobą oddzielne układy liczb analogiczne do ukła- 

dów pojedynczych doświadczeń dla poszczególnych punktów. 

częściowy ortoigonalny układ lata X odmiany X miejscowości 

  

  

  

        

  

  

  

  

      

  

      
  

  

            

  

        
  

Rejel 

Miejsce 4 2 z 4 5 6 7 8 9 10 

Lata i V1| x X - x x - x x, x x 

odmiany ve| x x x - x x - - x x 

1960 Vz| x x x - х x x x x x 

Vy| x x x x x x - - x x 

Ve| z x x - x x = = x x 

uż x, x] x - - х х - - 

по ЕЯ > - oe 
1961 Vz) x x x - = x x x x 

v,| x x x - = х х х x 

Vo| 7 x x x x x - - x x 

v4| x x x x x x - x - - 

1962 Vz| X = x m x x x x ~ - 

Vy| x x x ~ x x x x - = 

Ys| 7 x x x z x ~ - х х       
    

x obserwacje 

— brak obserwacji 

częściowy ortogonalny układ 

lata x miejscowości x odmieny= 

  И L Е M x V
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Jako kontrpropozycje dla tego typu planowania wielokrotnych ukła- 
dów doświadczeń polowych, proponowałem w wyżej wymienionym re- 
feracie zastosowanie układu powierzchni rozproszonych łączonych w sy- 
stem diagonalny „N”. Zasadą takiego planu jest pełne rozproszenie po- 
wierzchni doświadczalnych między jednostkami produkcyjnymi (PGR, 
spółdzielnie produkcyjne, rolnicy indywidualni) w ten sposób, aby w 
każdej jednostce nie było więcej niż 3 lub 4 takie powierzchnie, z któ- 
rych każda byłaby obsiana inną kombinacją uprawową, mawozową lub 
odmianą względnie kombinacją łączącą te czynniki razem. Do wyników 
dla tych kombinacji dołącza się wyniki z normalnej produkcji ustalonej 
odmiany zrejomizowanej w danym okręgu uprawianej w normalnie sto- 
sowanych warunkach produkcyjnych, w wystarczaj ącej liczbie obser- 
wacji dla uzyskania właściwej liczby stopni swobody dla błędu. Synteza 
wyników uzyskanych w takich układach polega na: 

1. Sprowadzeniu wyników do tego samego poziomu porównania przez 
prostą operację linicwą, powodującą uniezależnienie wyników dla kom- 
binacji od średnich dla miejscowości. Operacja ta polega na przemnoze- 
niu produktu 1 iteracji dla znalezienia rozwiązań układu równań nor- 
malnych (wektor V,), przez liczbę stałą zależną od liczby powierzchni 
doświadczalnych w miejscowościach i na następnym odjęciu tych ilo- 
czynów (=y*L) od wektora pierwotnych wyników dla kombinacji przy 
uwzględnieniu kolejności ich występowania w poszczególnych kolum- 
nach tablicy (rzut y*sL na podprzestrzeń kombinacji K). 

2. Obliczeniu przedziału ufności dla porównania wartości tych sa- 
mych kombinacji w różnych miejscowościach. W przypadku nieistoft- 
ności różnie między tymi samymi kombinacjami oblicza się średnie dla 
każdej kombinacji ze wszystkich miejscowości i ponownie oblicza SĘ 
przedział ufności dla porównania tych średnich. W przypadku, gdy któ- 
reś z wartości dla kombinacji, w którychś z miejscowości różnią się isto- 
tnie od pozostałych wartości dla tej kombinacji, nie uwzględniamy ich 
w wyliczeniu ostatecznej średniej, sprawdzając czy ugrupowanie miej - 
scowości, z których one pochodzą nie stanowi jakiegoś mikrorejonu 
uprawy. 

Jeśli obiektami doświadczalnymi są kombinacje nawozów lub innych 
czynników występujących w dawkach (poziomach), stosujemy odnośnie 
ostatecznie uzyskanego wektora ysk rachunki jak dla układów czynni- 
kowych znajdując efekty główne i współdziałania sprawdzanych czyn- 
ników z równoczesną modyfikacją tablicy analizy wariancji. 

Efekty ekonomiczne badanych czynników znajdujemy analogicznie 
jak ich efekty produkcyjne, wstawiając do funkcji porównawczych (tzw. 
kontrastów) w miejsce cech użytkowych (plonów zawartości cukru itp.) 

e
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kwoty zysku odpowiadające poszczególnym kombinacjom. W najprost- 
szych przypadkach kiedy zysk wyraża się ilością uzyskanego produktu 
— efekt ekonomiczny odpowiada efektowi produkcyjnemu (nadwyżkom 
uzyskanym przez stosowanie określonego czynnika). 

Kierując się tymi zasadami planowania doświadczeń wielokrotnych 
przedstawiam poniżej pełny schemat układu pól rozproszonych, który 
został zrealizowany przez Zakład Buraka Cukrowego Instytutu Przemy- 
słu Cukrowniczego, kierowany przez dra Wł. Trzcińskiego. Schemat ten 
dotyczył realizacji zadań badawczych w ramach tematu XXXII-1/2 

w jego części dotyczącej podtematu pt. „Wpływ terminu dawki i formy 

nawozu azotowego na zawartość cukru i plon buraków cukrowych”. 

Doświadczenia te wykonano w 1969 r. w dwu okręgach plantacyjnych: 
przy cukrowni Lublin i przy cukrowni Racibórz. Szczegółowy plan tych 

doświadczeń zawiera następujące składniki: 

1) umowy na wykonanie prac polowych zawarte między 1PC a kół- 

kami rolniczymi przy tych GRN, na terenie których zakłada się po- 

wierzchnie próbne; jedną z tych umów podano poniżej, 

2) Instrukcję dla KR podającą sposób organizacji doświadczeń na 

terenie GNR oraz szczegóły dotyczące obsiewu powierzchni próbnych, 

rodzaju kombinacji nawozowych i sposobu zbioru; autorem instrukcji 

podanej niżej w pełnym brzmieniu jest mgr inż. Ewa Bąkowska z Za- 

kładu Buraka IPC. 

Dwa te dokumenty wstępne dla organizacji doświadczeń poprzedzają 

zestawienie wyników dla procentowej zawartości cukru mieszczące się 

w dwu tablicach zawierających równocześnie pełlmą syntezę doświad- 

czeń. Opracowanie wyników przeprowadziła również mgr inż. Ewa Bą- 

kowska. 

Umowa 

W dniu 30. IV. 1970 r. pomiędzy Instytutem Przemysłu Cukrowniczego w War- 

szawie ul. Rakowiecka 36 w osobach Dyrektorów: dr Z. Kowalewskiego i pełno- 

mocnika dr Wł. Trzcińskiego a Międzykółkową Bazą Maszynową w Gondach 

(Leszno) w osobach ob. St. Armatysa i ob. E. Niedzińskiego została zawarta umo- 

wa treści następującej: 

$1 

Kółko rolnicze w Grądach zobowiązuje się przeprowadzić w wytypowanej prze” 

Instytut wsi Białuty doświadczenie z nawożeniem pogłównym buraków cukrowych. 

W tym celu: | = _ 

1 — na wytypowanych 12 plantacjach przeprowadzić nawożenie pogłówne mocz- 

nikiem i saletrą wapniową zgodnie z instrukcją Instytutu. | | 

2 — w okresie między 1 a 10 października. br. zorganizować pobranie od każde- 

go z-12 plantatorów prób korzeni — 200 sztuk z pola doświadczalnego i 200 

sztuk z plantacji przemysłowej.
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§ 2 

Termin pobierania prób u poszczególnych plantatorów uzgodni I.P.C. Instytut 
Przemysłu Cukrowniczego dostarczy saletrę wapniową w ilości potrzebnej do na- 
wożenia pogłównego i odbierze próby korzeni własnym środkiem transportu. 

$3 

Tytułem wynagrodzenia za wymienioną pracę w $ 1 niniejszej umowy Kółko 
Rolnicze otrzyma kwotę 9000— zł. W kwocie tej mieści się wynagrodzenie dla 
plantatorów za zużyte nawozy pomocnicze własne, dodatkową robociznę i pobra- . 
ne próby korzeni. W rozbiciu na 1 plantację rozrachunek wynosi: 
za nawożenie zasadnicze 380 zi 
za wartość pobranych prób korzeni ‘ 120 74 
za dodatkową robociznę | 80: zl 
nagroda dla przodownika za 1 plantacje 100 zt 
za nadzór Kółko Rolnicze za 1 plantację 70 zł 

razem na 1 plantację 750 zł 

$4 

Kary umowne ustala sie w granicach i na zasadach przewidzianych w § 25, 
ustep 3, Rozp. Rady Min. z dnia 20 marca 1969 (Dz. U. nr 9, poz. 65 z 1969 r.). 

§ 5 

Należność za usługę zostanie zapłacona w terminie 14 dni po przedłożeniu 
rachunku. 

Zleceniobiorca Zleceniodawca 

Instrukcja 

Badanie wpływu nawożenia i innych czynników agrotechnicznych na zawartość 
cukru w burakach — Temat XXKXII-1/2. Wpływ terminu stosowania nawozów 
azotowych, oraz ich formy na zawartość cukru w burakach. 

Przyjmujemy aktualnie zalecany przez Ministerstwo Rolnictwa pozicem nawoże- 
nia, a mianowicie: 

N — 140 kg/ha czystego składnika, czyli 305 kg/ha mocznika 46% 

P.O; — 108 kg/ha czystego składnika, czyli 670 kg/ha superfosfatu 19%, 

względnie 333 kg/ha soli potasowej 60%, 

K,O — 200 kg/ha czystego składnika, czyli 500 kg/ha soli potasowej 60%, 

względnie 620 kg/ha superfosfatu 17,5% 

Potas i fosfor stosujemy w jednej dawce wiosną przed siewem, a różnicujemy 
tylko dawki i formy nawozu azotowego: | 

I wariant — 305 kg/ha mocznika przed siewem 

II wariant — 205 kg/ha mocznika przed siewem 

— 100 kg/ha mocznika po przerywce 

III wariant — 205 kg/ha mocznika przed siewem 

| — 300 kg/ha saletry wapniowej 15,5*/0 po przerywce 

IV wariant — 205 kg/ha mocznika przed siewem 

— 50 kg/ha mocznika po przerywce 

— 00 kg/ha mocznika w 3 tygodnie po 1 nawożeniu pogłównym
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У wariant — 205 kg/ha mocznika przed siewem 

— 150 kgrha saletry wapniowej 15,5%/0 po przerywce 

— 150 kg/ha saletry wapniowej w 3 tygodnie po 1 nawożeniu pogłów. 

VI wariant — 205 kg;ha mocznika przed siewem 

— 50 kg/ha mocznika po przerywce 

— 150 kg/ha saletry wapniowej 15,5%, w 3 tygodnie po 1 nawożeniu 

pogłównym 

Doświadczenie zakładamy metodą łanową, tj. każdy wariant znajdzie się u in- 

nego plantatora. Na wstępie należy wytypować 2 wsie mające kilkunastu planta- 

torów wysiewających odmianę AJ;, zwracając uwagę, ażeby plantacje w każdej 

wsi były na glebach jak najmniej zróżnicowanych między sobą. Zróżnicowanie 

gleb między obu wsiami jest dopuszczalne. W każdej wsi wybieramy po 6 planta- 

torów, którzy nie stosowali żadnego nawożenia mineralnego jesienią. Plantacje 

przed siewem należy dokładnie wymierzyć i oznaczyć na plantacji palikami po- 

wierzchnię równą 10 arom. Wszystkie plantacje winny być na oborniku jesiennyni. 

Należy zwrócić uwagę, żeby nawozy przed siewem były dokładnie odważone 

w stosunku do powierzchni pola przeznaczonego pod doświadczenie, a siew wy- 

konany siewnikiem w celu zapewnienia równomiernego rozsiania nawozów na 

całym polu. Nawożenie pogłówne wykonać w miarę możności siewnikiem rzędo- 

wym, wysiewając nawóz w międzyrzędzia. 

Między plantatorów każdej wsi należy rozlosować 6 wariantów nawożenia 

tak, żeby każdy wariant znalazł się w obydwu wsiach. Siewy i wszystkie prace 

pielęgnacyjne należy wykonać w terminach i w sposób stosowany w danym re- 

jonie. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwy termin i poprawne wyko- 

nanie przerywki. W okresie wegetacji trzeba ustalić obsadę plantacji (ilość roślin 

па ha) oraz prowadzić obserwację nad rozwojem i zdrowotnością plantacji i wy- 

stępowaniem pośpiechów wczesnych i późnych. Kopanie plantacji doświadczalnyca 

przeprowadzić w okresie między 5 i 15 października. Przed kopaniem należy po- 

brać z plantacji 200 korzeni do analiz laboratoryjnych. Ażeby uzyskać próbę re- 

prezentatywną dla plantacji, trzebo kopać buraki po przekątnej pola. W tym celu 

liczymy ilość rzędów (odrzucając rzędy skrajne), dzielimy przez 20, aby ustalić 

co ktory rząd trzeba pobrać korzenie, po czym idąc po przekątnej pola kopiemy 

w wyznaczonych rzędach 20 razy po 10 kolejnych buraków. 

Np. — mamy plantację o 126 rzędach — odrzucamy po 3 rzędy skrajne na po- 

czątku i końca pola i posuwając się po przekątnej pola kopiemy po 10 korzeni w co 

6 rzędzie. Zaczynając kopanie na początku przekątnej opuszczamy 4 pierwsze 

buraki w rzędzie. Buraki prawidłowo ogłowione wkładamy do worków, po 50 

korzeni do worka, co da nam 4 próby z każdej plantacji doświadczalnej. 

Równocześnie od plantatorów przeprowadzających doświadczenia pobieramy 

w taki sam sposób po 200 korzeni z pozostałej części plantacji nie objętej doś- 

wiadczeniem jako próby kontrolne. W ten sposób w każdej wsi pobieramy 12 prób 

po 200 buraków, tj. 48 worków po 50 korzeni. Gdyby ze względu na trudności 

transportowe pobrania i przewiezienia prób z jedne; wsi nie dało się wykonać 

w ciągu jednego dnia, można tę czynność rozdzielić na dwa dni, biorąc na raz 

3 warianty doświadczenia i odpowiadające im 3 plantacje kontrolne. 

Buraki w workach, odpowiednio oznaczone i przewiezione do laboratorium 

należy w dniu następnym poddać analizom traktując każdy worek zawierający 

50 korzeni jako osobną próbę. Buraki myjemy, odsączamy i po zważeniu pobieramy 

miazgę ze wszystkich korzeni za pomocą frezarki. W miazdze oznaczamy 0, cukru 

metodą zimnej dygestii i %» popiołu metodą gorącej dygestii. Z każdej próby na- 

9 — Post. Nauk Rolnych 3/71
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leży zrobić po 2 oznaczenia cukru i popiołu. W miarę możliwości oznaczyć czystość 
soku. 

W celu ustalenia plonu buraków tak na plantacjach doświadczalnych, jak i na 
plantacjach tzw. kontrolnych, opieramy się na ilości buraków odstawionych do 
cukrowni, z tym, że przy dostawach z tych plantacji należy wykonać dokładną 
analizę zanieczyszczeń na procentowni i jako plon z plantacji podać II netto, 
uwzględniając pobrane do prób buraki. Otrzymany plon należy przeliczyć na 
hektar. 

Plantacje doświadczalne muszą być wykopane i odstawione do cukrowni mo- 
żliwie w najkrótszym czasie po pobraniu prób do analiz. 

Ogółem do przerobienia w laboratorium będzie po 48 prób z każdej wsi, czyli 
łącznie 96 prób. 

Otrzymane wyniki wraz z opisem przebiegu doświadczenia prosimy przesłać 
zaraz po jego zakończeniu do IPC zestawiając je zgodnie z formularzami z roku 
ubiegłego. 

Jak wynika z tabeli 1 powierzchnie próbne mieściły się w 12 miej- 
scowościach, w 6 na terenie plantacji cukrowni Lublin i w 6 naterenie 
plantacyjnym cukrowni Racibórz. W każdej miejscowości wybrano 7? 
plantatorów, z których 2 obsiewało plantacje dwoma kombinacjami spo- 
śród 6 przewidzianych w instrukcji, 5 zaś uprawiało buraki według za- 
sad ogólnie przyjętych dla uprawy buraków cukrowych dla przemysłu. 
Opracowanie polegało na procesie rachunkowym, o którym wzmionko- 
wano powyżej, a który dokładnie opisano w pozycjach literatury (2) 
i (3). Ostateczne wyniki syntezy doświadczeń mieszczą się w drugiej 
tablicy. Wynika z niej, że najwyższy 0 cukru osiągnięto. dając pogłów- 
nie 1/3 ogólnej dawki azotu zaraz po przerywce niezależnie od formy 
nawozu. Dwukrotne nawożenie pogłówne obniża zawartość cukru1. Bio- 
rac pod uwagę nie podane w niniejszym artykule również liczby dila 
plonu korzeni, można sprawdzić, że najkorzystniejszą fommą nawozu 
zarówno dla cukrowni, jak i dla plantatora jest mocznik stosowany 
pogłównie. Wnioski te wynikają z jednorocznego cyklu doświadczeń, 
który będzie kontynuowany również w latach następnych. 

Poza kwestią skuteczności merytorycznej obu systemów organizo- 
wania doświadczeń wielokrotnych — istotną sprawą jest зртама kosztów 
ich przeprowadzenia. Opierając się na danych zawartych w opracowa- 

niu IUNG pt. „Informacja o pracy doSwiadczalnictwa terenowego 
i wnioski dotyczące dalszego jego rozwoju i usprawnień organizacyj- 
nych” z 1967 r. przytaczam następujące dane liczbowe dla 1966 r.: 

założono ogółem doświadczeń terenowych 2947 

liczba pracowników inżynieryjno-technicznych 170 
liczba pracowmików admin., kierowców i pracown. 

z wynagrodzeniem godzinowym 48 

razem _ 218 

1Z syntezy obserwacji dla plonu korzeni wynika, że dwukrotne nawożenie po- 

główne nie daje również zwyżki plonu.



Procent cukru — 1969 1. 

Tabela i 

    

  

  

  
        

  

, Lublin Racibórz 

M M M M M. M | M M M. M, M, M "Sk 

wariant I 18,52 18,47 
II 22,21 22,15 III 18,87 21,24 
IV 19,40 19,34 
У 18,25 20,52 
УТ 18.52 18,47 
I 20,61 19,80 
II - 20,01 20,01 
III 19,12 19,02 
IV 19,94 19,13 
V 18,65 18,55 
VI 20,26 20,16 
I 19,65 18,75 
II 20,40 20,52 
III 20,52 19,68 

V 20,15 19,31 
VI 19,40 19,52 
I 19,80 20,14 
II 

19,70 19,85 

V 18,80 18,54 

KONTr. 1 16,42 20,93 20,82 20,22 20,27 17,22 | 1915 19,65 20,55 19,02 2015 17,72 232,12 
2 18,37 18,80 20,40 19,22 19,56 18,85 | 20,07 20,35 20,45 18,02 2010 20,60 234,79 
3 17,99 19,20 20,32 17,27 19,46 20,44 | 1950 20,35 19,82 19,93 17,75 19,40 231,63 
4 16,00 19,73 19,95 20,44 19,11 19,46 | 19,40 20,86 20,70 17,83 1860 20,25 232,33 
5 16,55 18,82 19,80 20,56 1882 21,54 18,45 20,32 19,90 20,70 19,85 20,55 235,86 

122,45 134,52 141,84 137,09 135,88 139,12 | 136,37 141,73 142,09 133,25 136,25 137,62 19,34 
134,33 134,25 137,76 138,59 135,87 138,82 | 137,01 137,21 137,88 134,96 137,01 136,31 19,56 

(V;) —11,88 +0,27 +408 +0,50 +0,01 +0,30 | —0,64 +452 +421 1,71 —0,76 +131 19,30 
| 19,36 

YSL —2,37 +0,05, +0,81 -0,10 0 +0,06; —0,12 +090 +084 —0,34 —0,18 +0,26 19,85 

Współczynnik transformacji = (V,)5 

nieścisłości 

zm = 50,6925 s 
— 2 x 0,7454 — PSLSW, = KE | =] / = | 0,3727 = 0,6105 $2 = 0,7454 . 4 

S= yp 0,7454 = 0,8633% Pufn = 1,21% 
Sr = 2x 0,8633 = 1,22x1,99 = 2,42 , 

Putin = 2.42%
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Tabela 2 

Procent cukru 

Wariant| I powt.| II powt.|'II powt.| IV powt. pean Wyszczególnienie 

I 18,47 19,80 18,75 20,14 19,29 przedział ufności wewnątrz 
II 22,15 20,01 20,52 19,85 20,63 powtórzeń 2,42°/o 
III 21,24 19,02 19,68 20,25 20,04 
ТУ 19,34 19,13 19,45 18,29 19,05 przedział ufności dla średn. 
У 20,62 18,65 19,31 18,54 19,28 2 4 ро\\. 1,21% 
УТ 18,47 20,16 19,52 20,04 19,54 
  

f) techniczne trudności wykonania syntez wyników liczbowych w ukła- 
dach nieortogonalnych, 

g) praktyczne wyłączenie czynników rolniczej administracji terenowej 
oraz przedstawicieli szerokich kół producentów rolników z udziału 
w opiniowaniu przydatności badanych wariantów produkcji roślin- 
nej na terenie ich działalności. 

2. Doświiadczenia poletkowe można zachować dla wstępnej oceny 
odmian oraz dla badań związanych z innymi składnikami postępu tech- 
nicznego wymagającymi wnikliwych metod laboratoryjnych. Doświad- 

czenia te winny być prowadzone w ramach zorganizowanych stacji ba- 

dawczych, nozporządzających odpowiednią kadrą specjalistów i warun- 

kami laboratoryjnymi. Wszędzie jednak, gdzie chodzi o ekonomiczne 

efekty wprowadzenia nowych wariantów produkcji, należy prowadzić 

badania na większych powierzchniach uprawnych. 
3. Istniejący system prowadzenia doświadczeń wielokrotnych w te- 

renie należy zastąpić systemem pól rozproszonych w podobnym ujęciu 

jak to przedstawiiono powyżej. Za wnioskiem tym zdają się przemawiać 

następujące walory tego systemu: | 

a) porównanie wariantów produkcyjnych przebiega bezpośrednio w wa- 
rumikach szerokiej uprawy zarówno ze względu na wielkość powie- 

rzchni próbnych, jak i ze względu na możność rozmieszczenia ich 

w terenie, 

b) kryteria oceny wartości porównywanych wariantów wynikają w tym 

systemie ze zmienności faktycznie uzyskanych plonów w produkcji 

danego obszaru uprawy; niezależnie odpowiednie przedziały ufności 

oparte są na zmianach jednego wybranego wariantu, a nie na współ- 

działaniu różnych wariantów z wanunkami glebowymi, jak to ma 

miejsce w układach rutynowych; tym sposobem system zapewnia 

uzyskanie oceny opartej na klasycznym błędzie pomiaru wynikają- 

cym z wielkości losowej, co nie zawsze jest prawdziwe dla współ- 

działań,
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i 

fundusz płac ogółem 6 516 446,— zł 
wydatki rzeczowe 7 485 000,— zt 
inwestycje 1 749 '732,— zł 

| razem 15 751 178,— zł 
średni koszt doświadczenia 0 344,81 zł 
kcszt zebrania informacji z 12 miejscowości 64 137,72 zł 

Analogiczne koszty przeprowadzenia doświadczeń na powierzchniach 
rozproszonych wynikają z przytoczonej powyżej umowy między IPC 
a odpowiednimi KR. Koszty te są sumą wynagrodzenia dla KR, kosztów 
przerobu laboratoryjnego i nadzoru i kształtują się następująco: 
wynagrodzenie dla KR według umowy 9 000,— zł 
koszty przerobu doświadczeń, tzn. pobrania prób | 
i oznaczenia zawartości cukru i popiołu: 
6 pracowników fizycznych w ciągu 4 dni po 45,6 zł 
za dzień w dwu okręgach 2188,80 zł 
nadzór 2 prac. inż.- technicznyer przy rocznym 
średnim zarobku 29,892 zł, tj. 82 zł dziennie | 
2 x328 zł 656,— zł 

razem 11 844,80 zł 
A więc koszt informacji uzyskanych z doświadczeń rozproszonych 

jest przeszło 5-krotnie niższy niż koszt ich zbierania metodami zrutyni- 
zowanymi. Do kosztów tych nie doliczono kosztów syntezy wyników 
doświadczeń, które są nieporównanie wyższe niż koszty syntezy wyni- 
ków z układu diagonalnego, którą wykonuje się niemal natychmiastowo. 

W tych okolicznościach wnioski są oczywiste. 
1. Należy zaniechać planowania doświadczeń poletkowych dla celów 

oceny odmian w aspekcie ich rejonizacji oraz dla celów doboru najko- 
rzystniejszych wariantów uprawowych dla następnego ich zalecenia 
w szenokiej uprawie. Za wnioskiem tym pnzemawiają: 

a) zawodność przeniesienia wyników z małych poletek na duże po- 
wierzchnie produkcyjne, 

b) niemożność oceny ekonomicznej porównywanych wariantów ' w wa- 
runkach doświadczenia poletkowiego, 

c) miereprezentatywność terenowa doświadczeń poletkowych zakłada- 
nych w zbyt małej liczbie punktów, 

d) zbyt wysokie koszty zebrania odpowiedniej liczby obserwacji dla 
poprawnego wyciągnięcia wniosków, 

e) zbyt długi termin od chwili zebrania wyników do ich opracowania 
syntetycznego (trzyletni cykl prowadzenia doświadczeń), wynikający 
przede wszystkim z niepewności w przeniesieniu wyników z poletek 
do szerokiej uprawy,
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c) system zapewnia możność ekonomicznej oceny badanych wariantów, 
d) przy przyjęciu równorzędności informacji z układów zrutynizowa- 

f) 

nych i systemu diagonalnego koszty ich uzyskania mają się jak 5,4:1, 
wynika to z podanego wyżej zestawienia kosztów dla abu systemów; 
w przypadku roślin zbożowych, gdzie oceny laboratoryjnej nie włą- 
cza się do każdego doświadczenia, koszty w systemie pól rozproszo- 
nych będą jeszcze mniejsze, 

synteza wyników jest rachunkowo bardzo prosta i może być wyko- 
nana przez pracowników niewyspecjalizowanych w teomii doświad- 
czalnictwa; system umożliwia nadto dołączanie rokrocznie bieżących 
wyników i ocenę nowych wariantów na tle wartości wariantów z ro- 
ku poprzedniego, sprzed 2 lat, sprzed 3 ilat... itd. w zależności od 
potrzeby, 
system angażuje do prac doświadczalnych rolników praktyków w 
terenie, sprzyja zatem upowszechnianiu nowoczesnych metod pro- 
dukcji rolniczej. 
W zakończeniu niniejszego artykułu chcę złożyć podziękowanie mgr 

inż. Ewie Bąkowskiej i dr Wł. Trzcińskiemu za udostępnienie mi ma- 
teriałów dotyczących organizacji prac dla realizacji tematu IPC nr 

XAXNII-1/2. 
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