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Wstęp 

Mały areał uprawy jęczmienia ozimego w Polsce na tle innych gatunków 
zbóż ozimych jest spowodowany głównie niedostateczną jego zimotrwałością. 
Składa się na to słaba jego mrozoodporność, a także duża podatność na wyprze
nie i porażenie pleśnią śniegową. Działanie niskiej temperatury powoduje zmniej
szanie się przewodności hydraulicznej korzeni, zachwianie bilansu wody w tkan
kach, zmiany przepuszczalności błon i zmiany w aparacie fotosyntetycznym roślin 
[KACPERSKA 1996, 1998; BRZÓSTOWICZ 1998; STARCK 1999]. Dochodzi wówczas do 
zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych w komórkach i tkankach, a w skrajnych 
przypadkach do wymarzania roślin. Czynnikiem modyfikującym wpływ mrozu jest 
pokrywa śnieżna. O ile przy srogich zimach, wysoka warstwa śniegu zapobiega 
wymarzaniu roślin , to w przypadku zalegania śniegu na niezamarzniętej glebie 
może stać się przyczyną wyprzenia, przynoszącego duże straty, pogłębiane często 
porażeniem osłabionych roślin przez pleśń śniegową. 

Obserwacje z praktyki wskazują na zależność między przezimowaniem jęcz
mienia a niektórymi czynnikami agrotechnicznymi, szczególnie dotyczącymi sie
wu. Dlatego celem przeprowadzonych badań było określenie związku między sto
pniem przezimowania jęczmienia a terminem siewu, gęstością siewu i właściwo
ściami odmian z odniesieniem do plonu ziarna. 

Materiał i metody 

W latach 1997-2000 przeprowadzono dwa doświadczenia mikropoletkowe z 
jęczmieniem ozimym, metodą losowanych podbloków, w 4 powtórzeniach. W 
pierwszym doświadczeniu uwzględniono 3 terminy siewu: 7-9 IX, 17-19 IX i 
27-29 IX oraz 5 odmian: Tramp, Tiffany, KRC 197, MAD 697 i BKH 2096. W 
drugim doświadczeniu zastosowano 3 gęstości siewu: 250, 350 i 450 ziarn/m2 oraz 
te same odmiany. W celu uzyskania obsady roślin po wschodach zgodnej z po
wyższymi gęstościami, wysiewano większą liczbę nasion i dokonywano przerywki 
w fazie 2 liści. Na początku wiosny określono liczbę roślin na poletkach i obli-



188 D. Leszczyńska, K. Noworolnik 

czono przezimowanie wyrażone procentowo. Stosowano agrotechnikę zgodną z 
zaleceniami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Po zbiorze ozna
czono plon ziarna i główne elementy jego struktury. 

Wyniki i dyskusja 

Straty roślin w czasie zimy wystąpiły tylko w dwu pierwszych latach doś
wiadczenia (wahały się one od 1 do 24% ), dlatego wyniki prezentowane w tabe
lach dotyczą lat 1997/1998 i 1998/1999. Straty te były spowodowane głównie przez 
porażenie roślin pleśnią śniegową (5-22% ), a także przez wyprzenie (0-11 % ). 
Wpływ bardzo niskiej temperatury na uszkodzenie jęczmienia był mniejszy, gdyż 
w znacznej większości okresu jej trwania rośliny były przykryte śniegiem. 

W obydwu latach znaczniejsze wypadanie zimowe roślin miało miejsce w 
warunkach wczesnego siewu jęczmienia ozimego (tab. 1). Najmniejsze straty roś
lin obserwowano w warunkach trzeciego (późnego) terminu siewu jęczmienia. 
Stwierdzono współdziałanie odmian z terminem siewu, gdyż w przypadku odmia
ny KRC 197, różnice w jej przezimowaniu między terminami siewu były nieisto
tne. Spośród pięciu badanych odmian większą zimotrwałością charakteryzowały 
się KRC 197 i MAD 697. Według JACKOWSKIEJ [1971] wcześnie wysiane zboża 
ozime tworząc nadmiernie rozwiniętą część nadziemną roślin wpływają niekorzy
stnie na mikroklimat pola, sprzyjający szybkiemu zużywaniu się substancji zapaso
wych i zwiększający podatność roślin na wymarzanie, wyprzenie i porażenie pleś
nią śniegową . Tym można tłumaczyć gorsze przezimowanie jęczmienia wysianego 
wcześnie w omawianym doświadczeniu. 

Tabela 1; Table 1 

Przezimowanie i plon ziarna odmian i rodów jęczmienia ozimego 
w zależności od terminu siewu 

Winter survival and grain yield of winter barley cultivars 
and strain depending on sowing dale 

Odmiana i Przezimowanie; Winter survival(% ) Plon ziarna; Grain yield (g·m-2) 

ród 
Cultivar termin siewu; sowing dale 

and 
strain 7-9 IX 17-19 IX 27-29 IX x 7-9 IX 17-19 IX 27-29 IX x 

Tramp 
76,2 91,0 92,l 86,4 890 

1139 11 56 
1062 

Tilfany 
79,l 92,5 93,2 88,3 702 

921 950 
858 

KRC 197 1075 1110 
MAD 697 

94,0 92,3 95 ,6 94,0 1018 
1127 1141 

1068 

BKH 2096 
89,8 91 ,4 98,7 93,4 1006 

1060 1048 
1090 

Średnio 76,1 89,0 92,9 86,0 611 1064 108 1 
906 

Mca n 
83,2 91 ,2 94,5 - 845 -

NIR001 dla; LSD0 05 for: NIR0_0~ dla; LSD0_Q1 for: 
- · · terminów;' ; owing dale = 6,5 - terminów; sowing dale = 78 
- odmian; cultivars = 7,0 - odmian; cultivars = 94 
- współdziałania obu czynników - współd ziałani a obu czynników 

both fa ctors interaction = 9,3 both factors intcraction = 141 

Współdziałanie odmian z terminami siewu wystąpiło także w zakresie plonu 
ziarna (tab. 1). Plony odmian: KRC 197 i MAD 697 były podobne przy wszyst-



WPŁYW TERMINU I GĘSTOŚCI SIEWU NA PRZEZIMOWANIE ... 189 

kich terminach siewu, zaś pozostałe 3 odmiany plonowały niżej w warunkach 
wczesnego wysiewu. Różną reakcję odmian jęczmienia ozimego na termin siewu 
stwierdzono także we wcześniejszych badaniach [N0W0R0LNIK 1988]. Dodatni 
wpływ wczesnego terminu siewu jęczmienia na jego plonowanie obserwowano w 
przypadku krótkotrwałej jesieni. 

Zwiększone wypadanie roślin w czasie zimy stwierdzono w warunkach dużej 
gęstości siewu (tab. 2). Podobnie pod tym względem reagowały wszystkie badane 
odmiany jęczmienia. Przyczyniło się do tego wytworzenie dużej masy wegetaty
wnej roślin przy zagęszczonym wysiewie jęczmienia (podobnie jak w warunkach 
wczesnego terminu siewu). Wzrost gęstości siewu wpływał jednak dodatnio na 
plon ziarna odmian jęczmienia ozimego, ponieważ straty roślin w wyniku złego 
przezimowania nie równoważyły przyrostu liczby roślin w efekcie zagęszczania 
wysiewu. Największe zwyżki plonu ziarna pod wpływem wzrastającej gęstości 
siewu wykazały odmiany: Tiffany i KRC 197, najmniejsze zaś odmiana Tramp. 
Niejednakową reakcję odmian jęczmienia na gęstość siewu stwierdzono również 
w innych badaniach [NowoR0LNIK 1988). 

Tabela 2; Table 2 

Przezimowanie i plon ziarna odmian jęczmienia ozimego 
w zależności od gęstości siewu 

Winter survival and grain yield of barley cultivars dcpending on sowing rate 

Przezimowanie Plon ziarna 

Odmiana i ród Winter surviva l(%) Grain yield (g·m-z) 

Cultivar and gc:;stość siewu (liczba ziaren/ml); sowing rate (plant number/m2) 

strain średnio średnio 
250 350 450 250 350 450 

mean mean 

Tramp 96,5 95,7 76,5 89,6 1035 1092 1153 1093 
Tiffany 97,3 95,0 86,6 93,0 769 930 958 886 
KRC 197 93,8 95,3 84,7 91,3 962 1106 1240 1106 
MAD 697 99,1 94,6 83,3 92,3 1070 1213 1292 1192 
BKH 2096 97,0 90,5 75,5 87,7 912 1049 1062 1008 
Średnio; Mean 96,7 94,2 81,3 - 950 1078 1141 -
NIR0,05 dla; LSD0_0, for: NIR0•0, dla; LSDo.fl< for: 
- gc;stości ; sowing ra te = 7,1 - gc:;stości; sowing rate = 82 
- odmian; cultivars = r.n.; n.s. - odmian; cultivars = 89 
- współdziałania ; interaction = r.n.; n.s . - współdziałania; interaction = r.n.; n.s. 

Wnioski 

1. Słabsze przezimowanie jęczmienia stwierdzono w warunkach wczesnego 
terminu siewu (I dekada września) i dużej gęstości siewu (450 ziaren/m2). 

2. Odmiany KRC 197 i MAD 697 charakteryzowały się lepszym przezimowa
niem w porównaniu z odmianami: Tramp, Tiffany i BKH 2096. 

3. Plon ziarna jęczmienia ozimego zmieniał się pod wpływem terminu siewu i 
gęstości siewu. Istotnie niższe plony ziarna (żrednio z odmian) uzyskano 
przy wczesnym terminie siewu i przy malej gęstości siewu. Stwierdzono 
współdziałanie odmian z terminem siewu, gdy odmiany KRC 197 i MAD 
697 nic reagowały istotną zmiennością plonu pod wpływem terminu siewu. 
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Streszczenie 

W doświadczeniach mikropoletkowych badano wpływ terminu siewu: 7-9, 
17-19 i 27-29 IX oraz gęstości siewu: 250, 350 i 450 ziaren/m2 na przezimowanie 
i plon ziarna odmian jęczmienia ozimego: Tramp, Tiffany, KRC 197, MAD 697 i 
BKH 2096. Wczesny termin siewu i duża gęstość siewu wpływały ujemnie na 
przezimowanie jęczmienia. Stwierdzono współdziałanie między odmianami i ter
minem siewu. Lepszym przezimowaniem roślin charakteryzowały się rody: KRC 
197 i MAD 697. Plon ziarna jęczmienia zależał od terminu i g1,stości siewu. 
Niższe plony ziarna (średnio z odmian) usyskano przy wczesnym terminie siewu i 
przy małej gęstości siewu. 
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Summary 

In microplot expcriments influence of sowing datc: 7-9, 17-19, 27-29 IX 
and sowing ratc: 250, 350 and 450 seeds per 1 m2 on winter survival and grain 
yield of winter harley cultivars: Tramp, Tiffany, KRC 197, MAD 697, BKH 2096 
was examincd. Early sowing and high sowing rate influenced unfavourably on 
winter survival of harley. Intcraction of cultivars and sowing date was stated. 
KRC 197 and MAD 697 cultivars showed higher winter survival of plants. Grain 
yield of harley depcnded on sowing date and sowing rate. The !ower grain yield 
(mcan of cultivars) wcre at early sowing date and at small sowing rate. 
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