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Opracowaniem modeli zmianowań o zwiększonym udziale ziemniaka interesowano 
się od dawna. Obszerne piśmiennictwo z zakresu płodozmianów informuje zarówno o 
możliwości koncentracji ziemniaka w płodozmianie [3, 7, 12, BJ, jak i o grożących 
stąd niepowodzeniach [1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13]. Na ogół przeważa pogląd, że przy
czynę tych niepowodzeń jest wzrost populacji mętwika ziemniaczanego (Globodera 
rostochiensis Woll) w warunkach ciągłej uprawy ziemniaka po sobie. Za najlepszy 
sposób ograniczania jego rozwoju Malec [10] uznaje prawidłowe zmianowanie oraz 
uprawę odmian mętwikoodpornych. Stanowisko to podzielają Zawiślak, Sowa, Grono
wicz [14], dodając, że skuteczność mętwikoodpornych odmian zie11T1iaka w zwalczaniu 
mątwika jest wyższa niż roślin nieżywicielskich. 

W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 9 mątwikoodpornych odmian zie11T1iaka: 

Perkoz, Fauna, Fala, Foka, Certa, Bóbr, Wilga, Tarpan, Ryś. Wprowadzenie ich do 
uprawy skłoniło nas do ponownego podjęcia tematu specjalistycznych płodozmianów 

ziemniaczanych. 
Celem przedstawionych badań przeprowadzonych wspólnie z Akademiami Rolniczymi 

w kraju było ustalenie biologtcznej granicy wysycenia płodozmianu ziemniakiem 
przy uprawie odmian podatnych i odpornych na mętwika ziemniaczanego z punktu wi
dzenia zagrożenia upraw mętwikiem ziemniaczanym, rizoktoniozę, parchem zwykłym 
oraz plonowania roślin i produkcyjności płodozmianów . 

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki obejmuję okres tylko . jednej rotacji, 
zatem stanowią podstawę do dalszych uściśleń. 

WARUNKI I METODA BADAŃ 

Zmiennymi statycznego, wieloletniego doświadczenia były: 
- trzy płodozmiany 5- lub 4- polowe z różnym udziałem 

20%, 40~, 60%; 4-polowy: 25%, 50%, 75%; 

ziellTliaka: 5-polowy : 



,. 
T a b e 1 a 1 

Następstwo roślin w porównywanych płodozmianach i stosowane nawożenie w kg/ha 

Płodozmiany 5-polowe 

Procentowy udział ziemniaka w zmianowaniu 

20% 40% 60% 
Pole 

roślina N P205 K20 roślina N P205 K2o roślina N Pl5 K2o 

1 ziemniak** 90 90 145 ziemniak** 90 90 145 ziemniak** 90 90 145 

2 jęczmień jary jęczmień jary jęczmień jary 
lub owies 60 90 90 lub owies 60 90 90 lub owies 60 90 90 

3 żyto ozime* 80 80 90 ziemniak* 120 120 180 ziemniak* 120 120 180 
4 kukurydza 140 120 160 kukurydza 140 120 160 kukurydza , 140 120 160 
5 żyto ozime 80 80 90 żyto ozime 80 80 90 ziermiak 180 180 240 

Płodozmiany 4-polowe 

25% 50% 75% 

1 ziemniak** 90 90 145 zieimiak** 90 90 145 zieimiak** 90 90 145 

2 jęczmień jary 
z wsiewką ko-
niczyny czer-
wonej 40 90 140 jęczmień jary 60 90 90 ziemniak 180 180 240 

3 koniczyna czer-
wona - 90 140 ziemniak 180 180 240 _pszenica ozima 70 90 90 

4 pszenica ozima 70 70 90 pszenica ozima 70 90 90 ziermiak 180 180 240 

**- dawka obornika 30 t/ha , 
*- dawka obornika 15 t/ha. 
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- dwie odmiany ziemniaka: 
podatna na mątwika: Sowa lub Pola, 
odporna na mątwika: Tarpan lub Ryś. 

Płodozmiany 5-polowe porównywano: w ZOZ Jadwisin (Instytut Ziemniaka, RZO 

Bałcyny (ART Olsztyn), RZ• Chylice (AR-SGGW Warszawa) i RZD Lipki (AR Szczecin), 

płodozmiany 4-polowe w RZ• Bezek (AR Lublin). W RZD Bałcyny, w RZ• Chylice i RZD 
Bezek badane odmiany ziemniaka uprawiano także w monokulturze (tab. 1). 

Doświadczenia założono jesienią 1976 roku metodą losowanych, całkowicie zrów
noważonych bloków. Blokami są 3 płodozmiany, losowo rozmieszczone w 3 pasach, 
które stanowiły trzy powtórzenia (RZ• Bezek w 4 powtórzeniach). W ramach każdego 
płodozmianu rozmieszczono systematycznie kolejne pola płodozmianu. Stąd corocznie, 
w każdych warunkach metorologicznych wszystkie obiekty występują jednocześnie. 

Doświadczenie obejmuje 45 poletek płodozmianowych, każde o powierzchni 150 m2 

(RZD Chylice - 75 m2, RZ• Bezek 30 m2), z tym że porównywane odmiany uprawiono 
na jednym polu płodozmianowym podzielonym na dwie części (po połowie poletka dla 
odmiany mątwikoodpornej i podatnej). Badane odmiany uprawiano co roku na tej sa
mej części poletka. Poletko w większości doświadczeń obejmowało 20 redlin w roz
stawie 62,5 cm (po 10 redlin dla każdej odmiany). Oo zbioru i badań szczegółowych 

wykorzystywano 6-8 rzędów każdej odmiany; pozostałe stanowiły niezbędną izolację. 

W płodozmianach 5-polowych stosowano jednakową dawkę obornika, to jest 30 t 
na 1 ha w pierwszym polu i 15 t na 1 ha w trzecim polu zmianowania, · natomiast w 
doświadczeniu z płodozmianami 4-polowymi obornik w dawce-30 t na 1 ha wprowadzono 
raz w rotacji, w pierwszym polu zmianowania. Nawożenie minera_lne pod . wszystkie 
rośliny dostosowano do ich potrzeb i uzależniono od przedplonu. Poletka z ziennia
kiem bez obornika otrzymały podwójną dawkę nawozów NPK (tab. 1). Ziemniaki pielę
gnowano metodą mechaniczno-chemiczną. 

Zakres szczegółowych badań obejmował obserwację rozwoju roślin, pomiary bio
metryczne w okresie kwitnienia, ocenę wydajności bulw i ich strukturę z podziałem 
na frakcje o średnicy powyżej 55 nm, 55-45 nm, 45-35 nm i poniżej 35 nm, oznacze
nia zawartości skrobi, a także oznaczenia porażenia bulw rizoktoniozą i parchem 
zwykłym. 

Corocznie kontrolowano zamątwiczenie uprawnej warstwy gleby dla każdej odmia
ny oddzielnie. Mieszane próbki pobierano po zbiorze zieimiaków. Każdą z nich ana
lizowano metodą Buhra w 3 powtórzeniach, wydzielając czynne cysty mątwika, w 
nich liczbę jaj i larw. Wyniki przeliczono na 100 gram gleby. 

Doświadczenia realizowano w latach 1976/77-1980/81 na glebach typowo ziennia
czanych kompleksu żytniego słabego (ZOZ Jadwisin, RZO Lipki), żytniego dobreąo 
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(RZD Chylice, RZD Bezek) i żytniego bardzo dobrego · (pszenno-żytni~ RZD Bał

cyny). 
W pięcioletnim okresie badawczym wystąpiły lata zdecydowanie niekorzystne 

dla ziemniaka (rok 1980 wybitnie mokry, sprzyjający inwazji chorób bakteryjnych, 
rok 1977 o opadach w sezonie wegetacyjnym znacznie niższych od średniej wielolet
niej) oraz lata o przeciętnych (1979, 1981) i dobrych (197B) warunkach do rozwoju 
ziemniaka. Niewątpliwie warunki pogodowe omawianego pięciolecia w dużej mierze za
ważyły na zmienności plonów badanych roślin oraz na produkcyjności porównywanych 
płodozmianów. Zebrane ·wyniki badań opracowano statystycznie metodą dwukierunkowej ' 
analizy wariancji, w układzie split-plot oraz zweryfikowano przy pomocy testu Stu
denta i kontrastów ortogonalnych. 

OMÓWIENIE WYNil<ÓW 

Ocena stanu zamątwiczenia warstwy uprawnej gleby 

Prowadzona corocznie po zbiorze ziemniaków analiza stanu zamątwiczenia gleby 
wykazała, że z upływem lat w płodozmianie o większej koncentracji ziemniaka odmia
ny Sowa w RZD Bałcyny wystąpił wzrost populacji mątwika (tab. 2). W innych miej
scowościach w ostatnim roku rotacji zanotowano pojawienie się nielicznych cyst 
mątwika w płodozmianie z 40% udziałem ziemniaka. Nie zaobserwowano jednak ujem
nego ich wpływu na rozwój i odporność roślin ziemniaka. Z uwagi na zamątwiczenie 
gleby obiektu Bałcyny oraz wyraźne odrębności zmianowań w RZD Bezek wyniki badań 
dla tych miejscowości przedstawiono w syntezie oddzielnie, a z pozostałych punk
tów jako średnie. 

Wyniki ppmiarów biometrycznych 

Ocenę wybranych cech biometrycznych roślin ziemniaka w okresie kwitnienia 
r 

przedstawiono w tabeli 3 jako średnią za całą rotację. Dane te wskazują, że o roz-
woju roślin decydowały zarówno czynniki glebowe, odmianowe, jak i koncentracja 
ziemniaka w płodozmianie. W płodozmianach 5-polowych odmiana mątwikoodporna wy
twarzała dorodniejsze rośliny, o większej masie nadziemnej i większej liczbie ło
dyg. W tych płodozmianach na glebach nie zamątwiczonych odmiana ta zawiązywała 

więcej bulw i o większej masie, natomiast na polach zamątwiczonych więcej bulw 
było pod roślinami odmiany podatnej na mątwika. W tych warunkach obserwowano też 
zdecydowany spadek masy bulw zawiązanych pod jedną rośliną przy wyższej koncen-
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T a b e 1 a 3 

Wybrane cechy biometryczne ziemniaka w czasie kwitnienia w przeliczeniu na 1 roślinę 
(średnie w okresie rotacji 1977-1980/81) 

Płodozmian 5-polowy Płodozmian 4-polowy 
Cechy Udział ZOZ Jadwisin 
przecięt- ziemniaka RZ• Bałcyny RZ• Chylice RZ• Bezek ~rednie nej w płodozmia- RZ• Lipki 
rośliny nie Odmiana 

podatna odporna podatna odporna podatna odporna podatna odporna 
na mątwika ziemniaczanego 

Masa naci 20(25)% 500 612 498 632 618 585 539 6]0 
g 40(50)% 580 595 451 594 698 630 578 606 

60(75)" 535 613 498 609 782 612 605 611 

Liczba 20(25)" 4,5 4,5 5,1 5,6 5,0 5,0 4,9 5,0 
łodyg 40 (50)% 4,8 4,6 5,1 5,5 5,0 5,5 5,0 512 

60(75)% 4,6 4,8 5,2 5,3 4,7 4,7 4,8 4,9 

Masa bulw 20(25)" 740 695 416 517 412 418 523 543 
g 40(50)" 732 681 428 498 388 450 537 · 543 

60(75)% 689 664 441 505 391 ' 408 507 526 

Liczba 20(25)" 17,6 15,6 IJ,1 14,9 13,2 11,0 14,6 13,B 
bulw 40(50)" 16,6 15,7 13,4 13,9 10,8 11,0 13,6 131 5 

60(75)" 17,2 15„9 13,5 13,7 10,1 9,9 13,6 13,2 



T a b e 1 a 2 

Liczba cyst z żywę zawartością w warstwie 0-20 cm w 100 g gleby po pierwszym i ostatnim roku 
rotacji 

Koncentracja Ooniana nieodporna na mątwika Ooniana mętwikooctiorna 
Miejscowość ziemniaków 

w płodozmianie 1 rok rotacji 5 rok rotacji 1 rok rotacji 5 rok rotacji 
(1977) (1981) (1977) (1981) 

Bałcyny 20% 1 - 2 o o o 
40% 1 - 2 0,35 o o 
60% 1 - 2 0,44 o o 

100% 1 - 2 272 o 4 

x z 4 miejsca-
waści: 

Jadwisin 20/25/% o o o o 
Chylice 40/50/% o 0,05 o o 
Lipki 60/75/% o 0,0 o o 
Bezek 100% o o,o o o 
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tracji ziemniaka w płodozmianie. Wyraźniej zaznaczył się on u odmiany podatnej 

ł na mątwika. W płodozmianach 4-polowych lepiej rozwijały się rośliny odmiany Sowa. 

W okresie kwitnienia zawięzały one więcej bulw jednak o mniejszej masie niż odmia

na Tarpan. Na polach zamętwiczonych zwiększone wysycenie płodozmianu ziemniakiem 

tylko w nieznacznym stopniu modyfikowało liczbę i masę bulw pod jednę roślinę w 
okresie kwitnienia u obu odmian. 

Plonowanie ziemniaka 

Plon bulw ziemniaka odmiany odpornej na mętwika wyniósł średnio za rotację 

, 32,3 t z 1 ha, a nieodpornej 30,7 t z 1 ha. O wydajności bulw decydowały warunki 

atmosferyczne sezonu wegetacyjnego w poszczególnych latach badań (rys. 1). We 

wszystkich doświadczeniach niezależnie od koncentracji ziemniaka i odmian najniż

sze plony uzyskano w roku 1980, wybitnie niesprzyjajęcym uprawie ziemniaka, naj

wyższe zaś w latach 1978 i 1979. 

Znaczny wpływ na plony miały też warunki glebowe. Najwyższe plony uzyskano w 

Bałcynach na glebach bez porównania żyźniejszych, nieco niższe w Chylicach, a w 

pozostałych miejscowościach, na glebach znacznie lżejszych, badane odmiany wydały 

plony na zbliżonym niższym poziomie. W płodozmianie 5-polowym, niezależnie od za

mętwiczenia gleby, odmiana mętwikoodporna plonowała istotnie lepiej, natomiast w 

płodozmianach 4-polowych (RZD 8ezek) istotnie wyższe plony wydała odmiana podatna 

na mętwika (rys. 1, tab. 4). 

We wszystkich doświadczeniach najlepsze plony uzyskano w płodozmianie z 20% 

(25%) udziałem ziemniaka. W miarę wzrostu koncentracji obu odmian.z 20% (25%) do 

60% (75%) zaobserwowano nieznacznę obniżkę plonu (średnio o 5,2%). Monokultura 

ziemniaka zarówno na glebach zamętwiczonych, jak i wolnych od mętwika wydała 

istotnie niższe plony w relacji do kontroli (przeciętnie o 16,5%). W warunkach 

gleby wolnej od mętwika nie stwierdzono zróżnicowania reakcji odmian na uprawę 

w monokulturze. W porównaniu ze zmianowaniem z 25% udziałem ziemniaka spadek plo
nów odmiany Sowa wynosił 11,3%, a Tarpana 12,8% (średnio '12%). W Bałcynach, gdzie 

występił mętwik, badane odmiany reagowały w zróżnicowany sposób na brak płodozmia

nu. Regres plonu odmiany Sowa podatnej na mętwika wyniósł 40%, nataniast odmiany 

Tarpan odpornej na mętwika - 25% (tab. 5). 



średnie plony ziemniaków w tonach z ha, okres rotacji 1977-1980/81 

Udział 
ziemniaka 
w płodozmianie 

20 (25)% 

40 (50)% 

60 (75)% 

100% 

NUR dla oonian 

Ola zmianowania 

Płodozmian 5-polowy 
RZD Bałcyny , ZOZ Jadwisin 

RZD Chylice 
RZD Lipki 

Odmiana 

podatna odporna podatna odporna 

Płodozmian 4-polowy 

RZD Bezek 

podatna odporna 

na mątwika ziemniaczanego 

37,9 42,2 30,3 32,7 31,1 29,0 

37,6 41,2 30,9 30,7 28,9 28,3 

37,2 40,3 29,3 29,6 29,3 28,1 
22,9 31,8 - - 27,6 25,3 

33,9 38,9 30,1 31,0 29,2 27,7 

1,5 0,9 1,5 

1,7 n.i. 2,9 

T a b e 1 a 4 

Średnie 

podatna odporna 

33,1 

32,5 

31,9 

25,3 

34,6 

33,4 

32,7 

28,6 
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I I 
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I 
I 
I 

1978 1979 1980 1981 1977 1978 1979 1980 1981 1977 1978 

20%/25%/ziemniaka w ptodozmianie 
llllllD 40%/50%/ziemniaka w płodozmianie 
Fl'ZZ:I 50%/75%/ziemniaka w płodozmianie 

1979 1980 

Rys. 1. Plony bulw w t z 1 ha w zależności od koncentracji z.iemniaka w płodozmianie 

Cechy plonu i zdrowotność bulw 

Zawartość skrobi w bulwach ziemniaka przy zbiorze w pełni dojrzałości techni

cznej była uzależniona od odmiany oraz warunków glebowych (tab. 6). Odmiana podat

na na mątwika zawierała istotnie więcej skrobi niż odporna. W bulwach pochodzą

cych z gleb słabszych (Jadwisin, Chylice) stwierdzono wyższą zawartość skrobi. 

Koncentracja ziemniaka w płodozmianie nie miała wyraźnego wpływu na tę cechę, je

dynie w monokulturze w Bałcynach, na skutek silnego zdrobnienia bulw (rys. 2), za

notowano nieznacznie podwyższoną zawartość skrobi, szczególnie u odmiany podatnej 

na mątwika (tab. 6). 

Porażenie bulw ospowatością wykazuje tendencję wzrostową wraz z narastaniem 

wysycenia płodozmianów ziemniakiem, niezależnie od doboru odmiany (rys. 3). Warun

ki prowadzenia doświadczeń istotnie zróżnicowały poziom porażenia bulw ospowatoś

cią; najwyższy był on w RZ• Chylice. Nasilenie parcha zwykłego było wyraźnie zróż

nicowane w różnych miejscowościach, natomiast czynniki doświadczenia nie miały tu 

wpływu. 

Produkcyjność płodozmianów 

Wydajność poszczególnych pól płodozmianów była różna w latach i miejscowoś-

ciach. Wynika to ze zróżnicowania warunków siedliska, z doboru gatunków, ich 



T a b e 1 a 5 

Plon bulw ziemniaka w liczbach względnych (średnio w okresie rotacji 1977-1989/81) 

Udział 
ziemniaka w 
płodozmianie 

20 (25)% 

40 (50)% 

60 (75)% 

100% 

średnie 

NUR dla odmian 

Ola płodozmianu 

Płodozmian 5-polowy Płodozmian 4-polowy 

RZD Bezek RZD Bałcyny 

podatna odporna 

100,0 100,0 

99,2 97,6 

98,1 95,5 
60,4 75,4 

·89.4 92,1 

3,8 
5,0 

ZOZ Jadwisin 
RZD Chylice 
RZD Lipki 

Odmiana 

podatna odporna podatna 

na mątwika ziemniaczanego 

100,0 100,0 100,0 

101,9 93,9 92,9 

96, 7 90,5 94,2 

- - 88,7 

99,5 94,8 93,9 

3,9 
n.i. 

odporna 

100,0 

97,6 

96,9 
87,2 

95,5 

5,0 

10,2 

~rednie 

podatna odporna 

100,0 100,0 

98,0 96,4 

96,3 94,3 

74,6 81,3 



Udział 
ziemniaka 
w płodozmianie 

20 (25)% 
40 (50)% 

60 (75)% 

100% 

średnie 

NUR 

0,05 dla odmian 

Dla płodozmianu 

Zawartość skrobi w% 

Płodozmian 5-polowy Płodozmian 4-polowy 

RZD Bezek RZ• Bałcyny 

podatna odporna 

11,6 11,1 

12,2 11,4 
12,6 11,2 

13,5 11,9 

12,5 11,4 

0, 3 
n.i. 

ZOZ Jadwisin 
RZ• Chylice 
RZ• Lipki 

Odmiana 

podatna odporna podatna ---
na mątwika ziemniaczanego 

13,9 12,5 12,5 

13,6 12, 7 12,8 

13,7 12,5 12,6 

- - 12,3 

13,5 12,6 12,6 

0,3 
n.i. 

odporna 

11-, 7 

11,6 

11,4 

11,1 

11,4 

0,3 
n.i. 

-1 

T a b e 1 a 6 

Średnie 

podatna odporna 

12,7 11, 7 

12,9 11,9 

12,9 11, 7 
12,9 11,5 



182 J. GASTOŁ, B. LUTOMIRSKA 

lg I ZOZ Jadwisin 
BO RZD Bołcyny I RZD Chylice,RZD Lipk

1

i x miejscowości 
10 I I 

I I 
60 I I 
50 I I 

I I 
40 I I 
30 I I 

I I 
20 I I 
10 I I 

I I 
o L.....L....lill-""<1.-L....IJW..U.'1-._;1_,___...u.w=..-L-LL '--+----1-U.IJL.ru.&.-

Tarpon Sowo 
Tor pon Sowo x 

I lub Ryś lub Polo I odmiany 

O 20% ziemniaka w płodozmianie 
llllII 40% ziemniaka w płodozmianie 
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Rys. 2. Wpływ koncentracji ziemniaka w płodozmianie na średnią masę 1 bulwy w g 
w plonie końcowym 
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Rys. 3. Wpływ koncentracji ziem
niaka w zmianowaniu na porażenie 
bulw ospowatością i parchem zwy
kłym 1981 r. (XZDZ Jadwisin, RZD 

Chylice, RZD Lipki) 

udziału, rozmieszczenia pól ziemniaka w pło
dozmianie oraz wysokości uzyskiwanego plonu. 

Dlatego globalną produkcyjność płodozmianó-J 

obliczono za okres rotacji (tab. 7). O zbio

rach jednostek zbożowych oczywiście decydował 

udział ziemniaka w strukturze zasiewów. Naj

wyższe uzyskano z płodozmianó-J z dużym udzia

łem ziemniaka. Jednak wprowadzenie monokultu

ry nie powiększyło już zbioru jednostek zbo

żowych w porównaniu z płodozmianem z 60% (75%) 

udziałem ziemniaka. Na polach nie zamątwiczo

nych zaznaczyła się tendencja wyższej ich wy

dajności z monokultury, jednak w warunkach 

pól zamątwiczonych w obiekcie tym wystąpił 

wyraźny spadek plonu jednostek zbożowych z ha. 

Przedstawione wyniki sugerują, że przy 

uprawie odmian mątwikoodpornych możliwe jest okresowe nasilenie uprawy ziemniaka 

nawet do 60-75%. Zwiększa się wówczas intensywność wykorzystania ziemi. 
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T a b e 1 a 7 

Plon roślin w rotacji wyrażony w jednostkach zbożowych z 1 ha, i977-1980/81 

Udział Płodozmian 5-polowy Płodozmian 4-polow~ 
ziemniaka 

~rednia w płodozmianie RZ• Bałcyny ZOZ Jadwisin RZO Bezek 
RZO Chylice 
RZO Lipki 

20 (25)% 279 279 155 238 
40 (50)% 341 295 176 271 
60 (75)% 392 326 250 323 
100% 318 332 263 304 
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WNIOSKI 

Po pierwszej rotacji (4-lub 5-letniej) nie stwierdzono istotnej różnicy w plo

nowaniu ziemniaków w zależności od przedplonów i nasycenia nimi zmianCMań do 60 
czy nawet 75%, jednakże obserwowano zdrobnienie bulw. 

Uprawa ziemniaka w monokulturze prowadziła do obniżki plonów szczególnie na 

polach zamętwiczonych. W takich warunkach bardziej stabilne plony dała odmiana 

mętwikoodporna. 

Porażenie bulw ospowatościę wzrastało przy dużym udziale ziemniaka w zmiano

waniu, natomiast występowanie parcha zwykłego było niezależne od stopnia wysyce

nia płodozmianu tym gatunkiem. 

Najwyższe plony jednostek zbożowych wydały płodozmiany z dużym udziałem ziem

niaka. 

Bioręc pod uwagę produkcyjność płodozmianu, zdrowotność i jakość plonu ziem

niaka, w gospodarstwach specjalizujęcych się w ich produkcji możliwe jest okreso

we nasilenie uprawy ziemniaka do 60-75% jego udziału w zmianCManiu, zwłaszcza 

przy uprawie odmian mętwikoodpornych. 
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WYOAJNO~Ć ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI 00 JEGO KONCENTRACJI ... 

IOae~ racTox, Bap6apa JIJ:>Towupcxa 

YPO~AtłHOCTb KAPT()l:;EJJR B 3ABHCHMOCTH OT Ero KOHUEHTPAJ..Urn 
B CEBOOBOPOTE 
P e 3 m N e 
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B CT8THqecKHX uoneBblX OllblT8X, npOBOAHMliX B COTPYAHHqecTBe C 

ce~•cKOX03RACTBeHHWffl U&AeMRRMH, B uepHOA 1977-1981 rr. B DRTH wec
fHOCTIIX B p83HNX arpo3KonoraqecKHx ycnOBHRX cpaBHHBana npO)U'KTHB

KOCTb 5- H 4-noxeswc cesoo6opoToB c paaxaqHNM yqacTHeM KapTo~eM: 

20% (25%), 40% (50%), 60% (75%) H 100% B B03AeXYBaHBH BeNaTOAOCTOtt

DX copTOB (TapnaH BXH Pblch) H COpTOB DOA8TXHBYX K KapTOtl>eX&Hott He

(Cosa HXH IloJJJI). 

PeayXbT8TY HCCXeAOBaHHtt OOK838XH, qTo HaHnyqmae DpOH3BOACTBeH-

BYe 3cf4>eKTY A8nH CeBoo6opoTY C B~COKOtt KOH~eHTpa~Heff K8pTOWens. 

copTOB 

60% 
YcTSHOBXeHO HeaaaąHTenhHOe CHR&eHHe ypoun Kny6HeA o60HX 

(5,2¾) npH DOBYmeHHH yqacTHR xapTotl>enn B cesoo6opoTe c 20 AO 

(c 25 AO 75%). MoHOKYXhTypa DOBNmana 3HQąHTen&HO qecxeHHOCT& nouyJIJI

~I H8N8TOA HS DOJL<IX C OÓHT8HHeM 3TOro BpeAHTeJl/l o6CUHB8eMhlx cop

TOM DOAaTXHBYM K HeM8TOAe, a TaKXe CYll\eCTBeHHOe CHPeHHe ypo&u 060-

IX COPTOB (B cpeAHeN Ha 21,3%), npHąew, OAHaKo, perpeCCHH ypoun He-
M8TOAOYCTOflqaBoro copTa 6~na MeH&me. 

Józef Gastoł, Barbara Lutomirska 

YIELOING OF POTATOES OEPENOING ON THEIR CONCETRATION IN THE 
CRDP ROTATION 

S u m m a r y 

Yielding of ·s- and 4-field crop rotations with different share of potatoes: 
20% (25%), 40% (50%), 60% (75%) and 100% in cultivation of nematode-resistant 
varieties (Tarpan and Ryś) and nematode-susceptible ones (Sawa, Pola) was compa
red in a static field experiment carried out in the period 1977-1981 in 5 locali
ties under different agroecological conditions at cooperation · with Agricultural 
Universities . 

The results obtained have proved that with the best production results distin
guished themselves crop rotations with a high concentration of potatoes. A slight 



186 J. GASTOŁ, B. LUTOMIRSKA 

decrease of the yield of tubers (5,2%) of both varieties at an increase of the 

potato share in the crop rotation from 20 up to 60% (from 25 up to 75%) was obser

ved. The potato monoculture resulted in a rapid growth of the population of nema

todes in fields settled by this pest at their planting with a susceptible variety 

as well as a significant drop of the yield of both varieties (by 21,3, on the ave

rage), the yield reduction of the nematode-resistant variety being less. 


