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Wstęp 

Zmiany zachodzęce w zachwaszczeniu pól coraz bardziej zwiększaję zagrożenie 

upraw przez gatunki jednoliścienne, a wśród nich na szczególnę uwagę zasługuje 

perz właściwy - Agropyron repens (L. ) P.B . [1,2,5]. Należy sędzić, że wielkość 
traconego plonu ziarna, na skutek zachwaszczenia pszenicy tym gatunkiem, zależy 

podobnie jak w przypadku innych chwastów od stopnia z~chwaszczenia oraz od czyn

ników zwiększajęcych lub osłabiajęcych konkurencję roślin [3,4,6] . Niewystarczaję 
ce rozpoznanie rangi tego zagrożenia nie daje podstaw do prognozowania strat i 

wyznaczania progów szkodliwości perzu . 

Celem badań było określenie zależności pomiędzy plonem ziarna pszenicy ozimej 

a liczbę i masę nadziemnych pędów perzu występujęcych w tej roślinie oraz wyzna

czanie krytycznego ich zagęszczenia, przy którym występuje istotna zniżka plonu . 

MFTODYKA BADAŃ 

Materiał badawczy stanowiły 204 próby kłosów pszenicy ozimej, zebrane w la

tach 1979-1981, na terenie 9 pól produkcyjnych, należęcych do gospodarstw se

ktora państwowego i spółdzielczego, a zlokalizowanych w 7 miejscowościach woj . 

chełmskiego. W badanym materiale reprezentowane były cztery odmiany: Grana, LunaJ 

Saga, Jana, uprawiane na średniej lub ciężkiej rędzinie. 

Próby kłosów pobierano w ten sposób, że najpierw wybierano w łanie dojrzałej 

pszenicy miejsca charakteryzujęce się wyrównanę gęstościę zboża i odpowiednim na
sileniem występowania perzu . Po czym umieszczono w nich drewnianę ramkę o bokach 

1 m x 1 mi na tak wyznaczonej powierzchni wyrwano i policzono źdźbła perzu a na

stępnie ścięto ręcznie kłosy pszenicy. Na podstawie liczby pędów perzu na 1 m2 

wyróżniono 6 stopni zachwaszczenia (I. - O, II. 10- 50, III . 51-100 1 IV . 101-3001 
V. 301-500, VI . ponad 500), które traktowano jako obiekty eksperymentalne, nato

miast wielokrotność prób jako ich powtórzenia. W zebranym materiale oznaczono 
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plon ziarna, liczbę kłosów, masę 1000 ziarn, długość kłosów, liczbę i masę ziarn 

w kłosie oraz powietrznie suchę masę perzu. Zebrane wyniki poddano analizie sta

tystycznej, stosujęc przy weryfikacji różnic test Tukeya. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W łanach pszenicy ozimej, oprócz Agropyron repens występowały częściowo inne 

chwasty, lecz z uwagi na brak miejsca nie zamieszczono w pracy pełnego ich zesta

wu. Warto jednak odnotować, że w zubożałych na skutek stosowania herbicydów (Chwa

stoks i Aminopielik) zbiorowiskach występowały głównie: Galium aparine, Viola ar

vensis, Tripleurospermum inodorum, Avena fatua itp. Ich ilościowy udział w miej

scach pobierania prób był jednak na tyle znikomy (do 5%), że nie ograniczał mo

żliwości porównania wyników. Natomiast pokaźne i wysoce zróżnicowane było zachwa

szczenie pszenicy perzem, które wahało się od O do 500, a w niektórych miejscach 

dochodziło do 750 pędów na 1 m2. Wraz ze wzrostem liczby pędów wzrastała także 
ich sucha masa, która średnio w zależności od stopnia zagęszczenia wahała się od 

20 do 356 g/m2 (tab. 1). Tak duże nasilenie występowania tego chwastu w pszenicy 

uprawianej na rędzinie, potwierdzaję wcześniejsze badania Bojarczyka [1] nad za

wartościę rozłogów w glebach omawianego makroregionu. 

Na podstawie uzyskanych wyników i obliczeń statystycznych stwierdzono znamien

ny wpływ liczby i suchej masy pędów perzu na plon ziarna pszenicy. Zwięzek pomię

dzy pierwszę parę analizowanych cech ma charakter funkcji liniowej, którę wyraża 

równanie Y = 477,965 - 0,462x, natomiast do wyników pomiaru plonu i powietrznie 

suchej masy najlepiej dopasowana jest krzywa regresji drugiego stopnia, której 

równanie ma postać Y = 486,5493 - l,1267x + 0,0009x2 Ich współczynniki korelacji 

krzywoliniowej (R2) wynoszę odpowiednio 0,437 i 0,467 (rys. 1). Równania regresji 

pozwalaję oszacować plon przy dowolnej liczbie i powietrznie suchej masie chwas

tów na jednostce powierzchni. Rzeczywisty plon, w miejscu gdzie rosło ponad 500 

szt . /m2 perzu, wynosił średnio 1, 54 t z ha ziarna i był aż o 79% niższy, niż w psze

nicy niezachwaszczonej (tab. 1). Świętochowski i Sońta-loziuk [6] stwierdzili po

dobnę, bo wynoszęcę 78,8%, zniżkę masy ziarna pszenicy, w przypadku gdy rosła 

ona na silnie zaperzonej glebie . Z tak katastrofalnym zaperzeniem spotykamy się 

na szczęście stosunkowo rzadko , dlatego bardziej interesuje nas tracony plon przy 

niższych poziomach zachwaszczenia, które mogę stanowić próg szkodliwości. Jak wy

kazuje statystyczna analiza wyników, już przy zagęszczeniu w ilości 10-50 pę

dów na 1 m2 tracono średnio 0,32 t z ha ziarna. Należy dodać, że ta istotna w po

równaniu z obiektem kontrolnym 6% zniżka plonu była skutkiem obniżenia się ma

sy 1000 ziarn i liczby ziarn w kłosie, w mniejszym zaś stopniu przerzedzenia się 

łanu i skróceni a kłosów. 
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T a b e 1 a 1 

Plon ziarna pszenicy ozimej oraz niektóre elementy jego struktury w zależności od stopnia zachwaszczenia 

perzem właściwym 

Masa ziarna Liczba Długość Liczba Powietrznie 
Liczba nadziemnych Plon ziarna MTZ w kłosie ziaren kłosa kłosów 

sucha masa 

pędów perzu na 1 m2 t/ha g g w kłosie cm na 1 m2 pędów 

g/m2 

o 5,02 39 1,16 30 6,3 498 o 

10-50 4,70 38 1,09 29 6,3 474 20 

51-100 4,22 38 1,07 29 6,2 429 42 

101-300 3,85 37 1,03 28 6,1 409 96 

301-500 3,06 36 1,01 28 6,0 318 191 

ponad 500 1,54 31 0,74 24 5,7 218 356 

X 

NIR - LSD, p=0,05 0,26 1 0,06 1 0,1 25 32 
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A-Y = 477,965 - 0,462x. R2= 0,437 

B-Y = 486,5493-1,1267x + 0,0009x2
, R2 = 0,467 

100 200 300 400 500 
liczba p~dów perzu na 1 m2 

600 700 

60 100 140 180 220 280 300 340 380 42 
powietrznie sucha masa perzu g/m2 

Rys. 1. Plon ziarna pszenicy ozimej a liczba (A) i powietrznie 

nadziemnych pędów perzu na 1 m2 
sucha masa (B) 

Zagadnienie progu szkodliwości Agropyron repens w zbożach wymaga doatkowych 

wyjaśnień. Przede wszystkim zwalczanie tego chwastu w zasiewach pszenicy jest jak 

dotęd niemożliwe. W zwięzku z tym strata plonu 0,32 t z ha stanowi jedynie infor

mację o plonie traconym na skutek zaperzenia pola (10-50 szt./m2) i uzasadnia 

zwalczanie tego gatunku, czy to w zespole uprawek pożniwnych, czy też µrzed zbio

rem pszenicy - preparatem Roundup (metoda nie zalecana jeszcze w rolnictwie pra

ktycznym). Uzyskane wyoiki maję zatem znaczenie perspektywiczne. 

WNIOSKI 

1. Perz właściwy występował z różnym nasileniem (0-750 szt./m2) a jego liczne 
pędy wyrastały ponad łan pszenicy. 

2. Wraz ze wzrostem liczby i masy pędów perzu w łanie zmniejszał się plon 

oraz pogarszały się elementy jego struktury, natomiast krytyczne ich zagęszczenie 

wynosiło 10-50 szt./m2. 

3. Uzyskane wyniki pozwalaję oszacować straty plonów w zależności od stopnia 

zaperzenia i stanowię ważne kryterium przy opracowaniu racjonalnych i ekonomicz

nie uzasadnionych metod walki z tym chwastem. 
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HH KaaeJI10mHhł 

KPHTHqECKAH fYCTOTA IlliPEH OE~KHOBEłIBOfO 
AGROPYRON REPENS (L.) P.B. B 03HMO~ IIIIIE~ 

P e a 10 M e 

B nepHOA 1979-1981 rr. cpaBHHBana BJlHHHHe paaHoro qacJla HaĄaeM

llWC no6eroe (o, 10-50, 51-100, 101-300, 301-500 H CBlime 500 Ha 1 u2 ) 

ni,q>ea OÓliKHOBeHHOro Ha ypoxa.A 03HMOA nmeHB~ Hero CTpyKTypy. Hccne

AOB&TeJlbCKHA MaTepHaJl COCTSBJlRJlH 204 o6paa~a KOJlOCOB OT06paHHbłe c 

DJlO~&AJI 1 M2 BRTeHCHBBblX COpTOB (rpaaa, Jlloaa, Cara, HHa) nmeHH~B03-

AemsaeMoA Ba peHĄ3HHOBOA noqse B ~eRTp&JlbBO-BOCTOąHoM MaKpopaioHe 

IlOJlbMH. 
IloJlyqeHHlie peayn&T8Tli DOK838JlH, qTo ypo&aA aepHa nmeHH~ 38BH

CHT OT qKCJl8 no6eros n~pea (Y = 477,965 - 0,462x) H HX 803,JJ.yWHO-cy

xon M8CCli (Y = 486,5493 - 1,1267x + 0,0009x2). KoacppH~eHTli KpBBOJlH

HeAaoa xoppeJlH~HH (R2 ) 3THX OÓOBX npB3H8KOB COCT8BJlHIOT COOTBeTCT
B8HHO 0,437 H 0,467. CBepx Toro, H3 CT8THCTHqecKHX pacqeTOB CJleAyeT, 

ąTo aacopeHHe e KOJlHqecTBe 10-50 no6eros Ha 1 u2 nsnneTcn yse xpa

TaąecKHM ĄJlR nmeHH~~- OHO DPBBOĄHT K c~eCTBeKHOMY CHH~eHHIO yposSH 
aepHa (aa 6~), seca 1000 aepea, a Tax~e qecna a Mace~ aepeR B KoJto
ce. 
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CRITICAL DENSITY OF COMMON QUACKGRASS-AGROPYRON REPENS (L.) P.B. 

IN WINTER WHEAT 

S u m m a r y 

The effect of different number of aboveground shoots (0, 10-50, 51-100, 101-

300, 301-500 and over 500 per 1 m2) of common quackgrass on the winter wheat 

yield and its structure was compared in 1979-19B1. The materiał investigated con

sisted of 204 samples of ears taken from the area of 1 m2 of intensive winter 

wreat varieties (Grana, Luna, Saga, Jana) cultivated on rendzina 
central-eastern macroregion of Poland. 

The results obtained have proved that the wheat grain yield 

number of quackgrass stolons (Y = 477, 5493 - 0.462x) and their 

(Y = 486.5493 - l.1267x + 0.0009x2). The curvilinear correlation 

soil in the 

dependedon the 

air-dry matter 

coefficients (R2) 

for the both traits amount accordingly to 0.437 and 0.467. Moreover the statisti

cal calculations have proved that the weediness in the amount of 10-50 shoots per 

1 m2 is already critical for wheat. It leads to a decrease of the grain yield (by 

6%), of the weight of 1000 grains and the number and mass of grains in an ear. 


