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W RZD Złotniki prowadzi się statyczne doświadczenie, założone me- 

todą niekompletnego kwadratu łacińskiego w 4 powtórzeniach, na glebie 

pseudobielicowej IV klasy bonitacyjnej. W skład doświadczenia wchodzą 
następujące elementy: 

— 5 płodozmianów 4-letnich z 17 roślinami, 
— 4 warianty nawożenia NPK (stopniowanie azotu o 100%, a fosforu 

i potasu o 66%/e w stosunku do dawki wyjściowej), 

— 2 warianty deszczowania: a) kontrola bez deszczowania, b) desz- 
czowanie według kryterium optymalnego uwilgotnienia gleby. 

Za optymalne uwilgotnienie gleby przyjęto poziom 75—100°/o polo- 

wej pojemności wodnej w okresach największej wrażliwości roślin na 

niedobory wody w glebie. | 

Podstawowe nawożenie mineralne na 1 ha (I poziom) wynosiło dla 

buraków cukrowych i pastewnych Ng, Pgo I Kyo, ziemniaków późnych — 
№№, Ре К!12о, ziemniaków wczesnych — Nz, P4, Kg i kukurydzy silo- 

sowej Neo, Peo, Koo. 

OMOWIENIE WYNIKOW 

W latach 1972-1973 deszczowanie stosowano w 4-10 dawkach. Laczna 

dawka wody wahała się od 90 do 240 mm i była uzależniona od rośliny 

i przebiegu opadów atmosferycznych. W rejonie Złotnik w okresie wege- 

tacyjnym średnia suma opadów za wielolecie wynosi 381 milimetrów. 

Opady w roku 1972 w okresie wegetacji kształtowały się poniżej średniej 

wieloletniej. Znaczny niedobór wystąpił w miesiącach lipcu i sierpniu. 

W roku 1973 opady niewielkie odbiegały od średniej wieloletniej i tylko 

opady w sierpniu były znacznie niższe (20°/o normy). |
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Tabela 1 

Wpływ deszczowania na plon niektórych roślin uprawnych w latach 1972-1973 

  

Bez deszczowania _ Wzrost plonu pod wpływem deszczowania 
  

  

  

Roślina 
q/ha q/ha % 

Buraki cukrowe 

korzenie 382,6 111,2 29,ł 

liście 386,8 187,1 48,4 

Buraki pastewne 

korzenie 727,5 311,8 42,9 

liście 250,8 102,0 40,7 

Ziemniaki późne 336,3 110,2 32,8 

Ziemniaki wczesne 222,0 109,9 49,5 

Kukurydza silosowa 427,3 207,9 48,7 

Tabela 2 

Wpływ deszczowania na plon niektórych roślin uprawnych w przeliczeniu na jednostki owsiane 

w latach 1972-1973 

  

Bez deszczowania Wzrost pod wpływem deszczowania 
  

  

Roślina . - 
j. ows./ha j. ows./ha % 

Buraki cukrowe w tym: 19572,4 4647,4 23,7 

korzenie 13151,7 2735,0 20,8 

liście 6420,7 1912,4 29,8 

Buraki pastewne w tym: 16232,6 4170,1 25,7 

korzenie 12720,9 3047,7 24,0 

liście 3511,7 1122,4 31,8 

Ziemniaki późne 9422,7 3049,4 32,4 
Ziemniaki wczesne 5361,4 1452,1 27,1 

Kukurydza silosowa 14558,1 6594,8 45,3 7 
  

Analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała istotny wpływ desz- 
czowania i nawożenia na plonowanie badanych roślin, przy czym czyn- 

niki te działały niezależnie od siebie, o czym świadczy brak istotnej 

interakcji. Z tego powodu plony uzyskane pod wpływem deszczowania 

przedstawiono w tabelach 1 i 2 średnio dla nawożenia. Stwierdzono 

istotną zwyżkę plonów pod wpływem deszczowania u wszystkich bada- 
nych roślin. Najsilniej na deszczowanie zareagowała kukurydza silosowa, 

dając zwyżkę plonu dochodzącą prawie do 50°/o, w porównaniu do obiek- 

tów nie deszczowanych. Podobnie wysoki wzrost plonu stwierdzono 

u ziemniaków wczesnych. Wyraźnie zareagowały również buraki pastew- 

ne, u których wzrost plonu pod wpływem deszczowania wyniósł około 
40 procent. Plony deszczowanych ziemniaków późnych. wzrosły o około 

30 procent. Podobny wzrost stwierdzono w plonie korzeni buraków cukro- 

wych (tab. 1).
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Pod wpływem deszczowania zwiększył się również zbiór z hektara 

w przeliczeniu na jednostki owsiane (tab. 2). Przyrost ten u bunaków 

pastewnych i ziemniaków wczesnych był wyraźnie mniejszy niż przyrost 

wagowy plonu, co świadczy o zmniejszeniu się koncentracji składników 

pokarmowych pod wpływem deszczowania w zbieranej masie tych roślin. 

U ziemniaków późnych i kukurydzy przyrost jednostek owsianych na 
jednostce powierzchni, wyrażony w procentach, był podobnie wysoki, 

jak przyrost wagowy plonu. Rośliny te wykazały zatem stabilność war- 

tości odżywczej w warunkach deszczowania. 

Казимеж Пеховяк, Фердынанд Орловски, Францишек Борувчак 

УРОЖАЙНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 

ДОЖДЕВАНИЯ 

Резюме 

Исследования проводились на основании статических опытов, которые были введены 

на опытном сельскохозяйственном предприятии в Злотниках, входящем в состав Познанской 

сельскохозяйственной академии, на псевдоподзолистой почве ГУ бонитетного класса. Опыт 

охватывает 5 четырехлетних севооборотов с 17 растениями, сравниваемыми в условиях 

4 уровней внесения минеральных удобрений и 2 вариантах дождевания (контроль без дожде- 

вания и дождевание согласно критерию оптимального увлажнения почвы). 

В 1972-1973 годах дождевание проводилось в 4-10 порциях от 90 до 240 мм, в зависимости 

от растения и атмосферных осадков. 

Анализы вариантности полученных результатов доказали существенное влияние дожде- 

вания и внесения минеральных удобрений на урожайность исследуемых растений, причем эти 

факторы действовали независимо друг от друга, о чем свидетельствует отсутствие существен- 

ной интеракции. На дождевание максимально отреагировали силосная кукуруза и ранний 

картофель (около 50%). Урожайность кормовой свеклы под влиянием дождевания возросла 

на 40%, а позднего картофеля и свеклы на 30% (табл. 1). Под влиянием дождевания увели- 

чился также урожай с гектара в пересчете на овсяные единицы (табл. 2), однако это увеличе- 

ние у кормовой свеклы и раннего картофеля было значительно меньшим, чем увеличение 

массы урожая. Это свидетельствует об уменьшении концентрации составных кормовых 

частей под влиянием дождевания в собираемой массе этих растений. 

Kazimierż Piechowiak, Ferdynand Orłowski, Franciszek Borówczak 

YIELD OF SOME ROOT CROPS IN SPRINKLING CONDITIONS 

Summary 

Investigations are based on statistic experiments assumed in RZD (Agricultural 

Experimental Station) in Złotniki, included in the Poznań Academy of Agriculture, 

in a pseudopodsol soil of the 4th valuation class. The experiment includes 5 4-year 

crop rotations with 17 plants compared at 4 levels of mineral fertilization and two 

versions of sprinkling (control without sprinkling and sprinkling acc. to a criterion 

‘ of optimum soil damping). 
*
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In the years 1972-1973 the sprinkling was done in 4-lo doses amounting from 

90 to 240 mm depending on a plant and course of precipitations. ` 

Analyses of the variance of obtained results have demonstrated a real influence 
of sprinkling and fertilization on the yield of investigated plants, these factors 

operating independent of each other what is proved by the absence of an inter- 

action. A silo maize and early potatoes (about 50°/0) have reacted to the sprinkling 

the most. Under the influence of sprinkling the crop of fodder beet increased by 

approx. 40°/o, while late potatoes and beet by approx. 30% (Table 1). Under the 

influence of sprinkling has also increased the crop from 1 ha in terms of oat 

units (Table 2), however this increment, as regards fodder beet and early potatoes, 

was distinctly smaler that a gain in weight of the crop. It testifies to a decrease of 

the concentration of nutrients under the influence of sprinkling in the accumulated 

mass of these plants.


