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WPŁYW DESZCZOWANIA NA ROZWÓJ I PLONY 
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Zakład Doświadczalny UNG Wielichowo-Zielęcin 
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W latach 1971/72-1974/75 w ZD UNG Wielichowo-Zielęcin przepro- 

wadzono 4 doświadczenia polowe w celu zbadania reakcji rzepaku 071- 

mego na deszczowanie w różnych podokresach wiosennej wegetacji przy 

stopniowanych dawkach azotu. 

METODYKA I OPIS DOŚWIADCZENIA 

Doświadczenie założono w układzie podbloków rozlosowując w ra- 

mach sposobów deszczowania 4 poziomy nawożenia azotem. 

Schemat doświadczenia 

Sposoby deszczowania 

1. Bez deszczowania. 

2. Utrzymanie wilgotności gleby na poziomie 70% PPW w czasie 

całego okresu, od wiosennego ruszenia wegetacji do zbioru. 

3. Uzupełnienie różnie pomiędzy opadami naturalmymi, a optymalną 

ilością opadów przyjętą przez Klatta (kwiecień 50 mm, maj 70 mm, czer- 

wiec 75 mm, lipiec 30 mm). 

4. Utrzymanie wilgotności gleby na poziomie 70% PPW w okresie 

pąkowania. 

5. Utrzymanie wilgotności gleby na poziomie 70%0 PPW w okresie 

kwitnienia. 
6. Utrzymanie wilgotności gleby na poziomie 70% PPW w okresie 

dojrzewania.
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Poziomy nawv.. 

1) 60 kg N/ha, 
2) 120 kg N/ha, 

3) 180 kg N/ha, 

4) 240 kg N/ha. 

W latach 1971/72 i 1973/74 doświadczenie zakładano na glebie bru- 

natnej wytworzonej z gliny zwałowej, a w latach 1972/73 i 1974/75 na 
glebie bielicowej wytworzonej z gliny zwałowej. W latach 1971/72, 1972/73 

i 1974/75 rzepak zasiano po pszenicy ozimej, a w 1973/74 po mieszance 

jarej sprzątanej na zielonkę. W jesieni przed siewem rzepaku zastosowa- 

no nawożenie mineralne w wysokości 70 kg/ha P,O;, 120 kg/ha K,0i 20 

kg/ha N. Wiosną po ruszeniu wegetacji zastosowano jednorazowo zróż- 

nicowane nawożenie azotem. W latach 1971/72-1973/74 do doświadczeń 

użyto odmiany Dolnośląski, a w 1974/75 odmiany Górczański. Polowa 

pojemność wodna 100 cm warstwy gleby oznaczona metodą małych za- 
lewanych parcel wynosiła od 1950 do 2350 m3/ha. Deszczowania dokony- 

wano przy pomocy przenośnej deszczowni jugosłowiańskiej i zraszaczy 

Rinka o wydajności około 5,5 mm/godz. 
Niedobory opadów atmosferycznych do wysokości optymalnych przy- 

jetych przez Klatta ustalano ma podstawie wskazań miejscowej stacji 

meteorologicznej, natomiast na pozostałych elementach nawadnianiem ste- 

rowano według wskazań tensjometrów rtęciowych i oznaczeń wilgotnoś- 

ci gleby wykonanych metodą suszarkową. 
Na elemencie nie deszczowanym i deszczowanym w całym okresie 

oznaczono przyrosty świeżej i suchej masy roślin rzepaku tylko w latach 

1974 i 1975 r. W 1974 r. dokonano również pomiarów suchej masy części 

nadziemnych rzepaku w okresie pąkowania, kwitnienia, początku dojrze- 

wania i podczas zbioru na wszystkich elementach doświadczenia. 

Uzyskane plony nasion oceniono formalnie za pomocą analizy wa- 

riancji dla doświadczeń zakładanych metodą podbloków przy dwóch 

zmiennych. Istotność różnic badano przedziałem ufności przy P = 0,05. 

stom wiosną 

OPADY ATMOSFERYCZNE I DAWKI POLEWOWE WODY 

W tabeli 1 zestawiono opady atmosferyczne w poszczególnych okre- 

sach rozwoju rzepaku ozimego. Najmniej opadów atmosferycznych w 

całym okresie wegetacji rzepaku (od wschodów do dojrzałości technicz- 

nej) było w roku 1971/72, natomiast najwięcej — w roku 1974/75, je- 

dnak rozkład opadów w poszczególnych latach był bardzo różny. Suma 

opadów w okresie od ruszenia wegetacji do dojrzałości technicznej była 

najmniejsza w 1975 r. — 143,2 mm, a największa w 1973 r. — 281,1 mm.
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Tabela l 

Opady atmosferyczne w mm w poszczególnych okresach rozwoju rzepaku ozimego w latach 

1971 /72—1974/75 

Wyszczególnienie 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Od wschodów ruszenia wegetacji wiosną 140,4 126,9 238,3 375,6 

Od ruszenia wegetacji do początku pąkowania 60,8 34,2 21,4 16,7 

W okresie pąkowania 6,4 111,3 24,7 43,5 

W okresie kwitnienia 56,3 35,9 80,6 20,4 

W okresie dojrzewania 60,6 99,7 147,3 62,6 

Od ruszenia wegetacji do dojrzałości technicznej 185,0 281,1 274,0 143,2 

Łącznie w okresie wegetacji 324,5 408,0 512,3 518,8 
  

Rozkład opadów w okresie wiosennej wegetacji rzepaku był również 

niejednakowy, w poszczególnych latach, w związku z czym różniły się 

rówmież wielkości dawek polewowych (tab. 2). Dla przykładu w okresie 

pąkowania w 1974 r. wielkość dawki polewowej wynosiła 76 mm, na- 

Tabela 2 

Wielkość dawek polewowych wody w mm w latach 1971/72—1974/75 

  

Dawki polewowe wody w mm 

1972 1973 1974 1975 średnia 
  

Sposoby deszczowania 

  

Bez deszczowania zaj az — — e 

W całym okresie wegetacji 202 115 115 140 143 

Według Klatta 100 50 50 100 75 

W okresie pąkowania 57 0 76 20 38 

W okresie kwitnienia 60 25 44 60 47 

W okresie dojrzewania 115 90 55 60 80 
  

tomiast w 1973 r. w okresie pąkowania w ogóle nie deszczowano rzepaku. 

Deszczując rzepak, według zasad podanych przez Klatta, we wszystkich 

latach z wyjątkiem 1975 r. zużyto ponad 50/0 wody mniej niż na obiek- 

cie deszczowanym w całym okresie. 

WYNIKI BADAŃ 

Wzrastające dawki azotu z 60-180 kg N/ha spowodowały wzrost plo- 

nów nasion we wszystkich latach z wyjątkiem roku 1972/18. W roku 

1972/73 wskutek wczesnego i bardzo silnego wylegnięcia rzepaku na 

wyższych dawkach nawożenia azotem, plony obniżały się w miarę zwięk- 

szania dawki. Zwiększenie dawki azotu z 180-240 kg N/ha nie powodo- 

wało dalszego wzrostu plonu. Jak wykazała analiza wariancji plonów na-



79 M. BORYSIAK 
  

sion nie zachodzila interakcja miedzy sposobami deszczowania a daw- 

kami azotu, dlatego przedstawiono tylko wpływ deszczowania na wzrost 

i plony rzepaku. 

PLONY NASION 

Plony nasion w q z ha uzyskane w poszczególnych latach oraz średnie 

plony z 4 lat zestawiono w tabeli 3. Średnie plony nasion z 4 lat wyka- 
zywały wyraźne zróżnicowanie w zależności od sposobu deszczowania. 

Tabela 3 

Plony nasion rzepaku ozimego w q z ha w zależności od sposobów deszczowania 

  

Sposoby deszczowania 
  

w okresie 
  

  

  

Rok bez w całym okresie I ; — - МТВ 

° deszczowania  wegetacyjnym “8 Klatta pa о- kwitnie- dojrze- P = 0,05 
wania nia wania 

plony nasion w q z ha 

1971/72 12,9 16,9 17,3 14,2 13,9 14,0 1,45 

1972/73 24,1 24,3 23,8 25,2 24,7 24,3 fii. 

1973/74 24,8 30,0 29,3 29,5 27,6 26,4 1,31 

1974/75 27,4 31,3 32,5 30,3 28,0 31,9 1,63 

Średnia 22,3 25,6 25,7 24,8 23,6 24,2 1,97 
  

Wystąpiła jednak również interakcja lat ze sposobami deszczowania. W 

roku 1971/72 przy deszczowaniu w całym wiosennym okresie wegetacji 

i deszczowaniu według zasad podanych przez Klatta plony nasion były 

istotnie wyższe niż na pozostałych elementach doświadczenia. Natomiast 

deszczowanie w poszczególnych okresach rozwoju tj. pąkowania, kwit- 

nienia i dojrzewania nie spowodowało istotnych przyrostów plonów na- 

sion w porównaniu z elementem nie deszczowanym. 

W roku 1972/73 żaden z badanych sposobów deszczowania nie spo- 

wodował przyrostów plonów. Od ruszenia wegetacji do końca maja, a za- 

tem przez cały okres pąkowania i prawie cały okres kwitnienia rzepaku, 

opady atmosferyczne były tak duże, że wilgotność gleby nie obniżyła 

się poniżej zakładanego poziomu. W związku z czym w okresie pąkowa- 

nia nie deszczowano rzepaku w ogóle, a w okresie kwitnienia zastoso- 

wano tylko niewielką dawkę wody wynoszącą 25 mm. Występujące pod 

koniec dojrzewania okresowe niedobory wody nie wpłynęły na wysokość 

plonów nasion rzepaku. 

W roku 1973/74 plony nasion przy wszystkich zastosowanych sposo-
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bach deszczowania były istotnie wyższe niż na elemencie nie deszczo- 

wanym. Najwyższe plony uzyskano deszczując rzepak w całym okresie 

wiosennej wegetacji, w okresie pąkowania oraz według Klatta. Na obiek- 

tach tych pierwsze deszczowanie wykonano już w kwietniu tj. w okresie 

największego niedoboru wody. Podobny wynik uzyskano w roku 1974/75. 

Prawie wszystkie sposoby deszczowania podwyższyły plony rzepaku z 

wyjątkiem deszczowania w okresie kwitnienia. Deszczowanie w okresie 

dojrzewania i pąkowania oraz w całym okresie lub według Klatta dało 

lepsze wyniki od deszczowania w okresie kwitnienia. 

PRZYROSTY ŚWIEŻEJ I SUCHEJ MASY ROSLIN 

W latach 1974 i 1975 na obiektach bez deszczowania i deszczowanym 

w całym okresie oznaczono przyrosty świeżej i suchej masy części nad- 

ziemnych roślin rzepaku poczynając od początku pąkowania do dojrza- 

łości technicznej. (rys. 1 i 2). Przyrosty świeżej i suchej masy były więk- 

sze na obiekcie deszczowanym. Krzywe przyrostu świeżej i suchej masy 

były niejednakowe. W 1974 r. świeża masa roślin rzepaku przyrastała 

do końca kwietnia, a następnie nieznacznie malała, natomiast sucha ma- 

sa przyrastała w zasadzie przez cały okres wegetacji. Najintensywniej- 

szy przyrost świeżej i suchej masy następował w okresie kwitnienia. W 

tym okresie również wystąpiła największa różnica między świeżą i suchą 

masą roślin, co świadczy o ich znacznym uwodnieniu i o zapotrzebowa- 

niu na wodę. W 1975 r. świeża masa przyrastała jeszcze na początku 

okresu dojrzewania, a następnie rysował się gwałtowny jej spadek. W 

1974 r. na wszystkich elementach doświadczenia dokonano pomiarów su- 

chej masy roślin rzepaku w okresach: pąkowania, kwitnienia, początku 

dojrzewania i podczas zbioru (rys. 3). Pierwszego oznaczenia dokonano 

przed rozpoczęciem deszczowania, ciężar suchej masy na wszystkich ele- 

mentach doświadczenia był zatem podobny. Z oznaczeń przeprowadzo- 

nych w okresie kwitnienia, początku dojrzewania i zbioru wynika, że 

ciężar suchej masy wzrastał w zależności od terminów i wysokości za- 

stosowanych dawek wody. W okresie kwitnienia najwyższy ciężar suchej 

masy był na elemencie deszczowanym w pąkowaniu i elemencie deszczo- 

wanym w całym okresie tj. na elementach na których deszczowano naj- 

wcześniej i największymi dawkami wody, najniższy natomiast na ele- 

mentach nie deszczowanych. W okresie dojrzewania i podczas zbioru 

ciężar suchej masy roślin rzepaku był najwyższy na elemencie deszczo- 

wanym w całym okresie, a następnie na elemencie deszczowanym w 

pąkowaniu i elemencie deszczowanym według zasad podanych przez 

Klatta. Ciężar suchej masy z elementu nie deszczowanego był najniższy.
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Rys. 1. Przyrosty świeżej i suchej masy części nadziemnych rzepaku wiosną 1974 r. 

na elemencie deszczowanym i nie deszczowanym 

1 — świeża masa w kg z ha na elemencie nie deszczowanym, 2 — świeża masa 
w kg z ha na elemencie deszczowanym w całym okresie, 3 — sucha masa w kg 
z ha na elemencie nie deszczowanym, 4 — sucha masa w kg z ha na elemencie 

deszczowanym w całym okresie
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Rys. 2. Przyrosty Świeżej i suchej masy części nadziemnych rzepaku wiosną 1975 r. 

na elemencie deszczowanym i nie deszczowanym. 

1 — świeża masa w kg z ha na elemencie nie deszczowanym, 2 — świeża masa w 

kg z ha na elemencie deszczowanym w całym okresie, 3 — sucha masa w kg z ha 

na elemencie nie deszczowanym, 4 — sucha masa w kg z ha na elemencie deszczo- 

wanym w całym okresie
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Rys. 3. Sucha masa części nadziemnych rzepaku ozimego w kg z ha w 197 r. w 

zależności od sposobów deszczowania 

1 — bez deszczowania, 2 — deszczowanie w całym okresie, 3 — deszczowanie we- 

dług Klatta, 4 — deszczowanie w okresie pąkowania, 5 — deszczowanie w okresie 

kwitnienia, 6 — deszczowanie w okresie dojrzewania 

WNIOSKI 

1. Największe zwyżki plonów nasion pod wpływem deszczowania u- 

zyskano w latach 1971/72 i 1973/74 deszczując rzepak według zasad po- 

danych przez Klatta, a w 1974/75 r. deszczując rzepak w całym okresie. 

W 1973/74 r. również dobre efekty dało deszczowanie w okresie dojrze- 

"wania, a w 1974/75 r. w okresie pąkowania. W 1972/73 r. zwyżki plonów 

nasion pod wpływem deszczowania nie uzyskano. 

2. Zastosowanie deszczowania w okresie największego zapotrzebowa- 

nia na wodę w danym roku dawało podobny efekt jak utrzymanie wil- 

gotności gleby na poziomie 70%/ PPW w całym okresie wegetacji wio- 

sennej, zatem deszczowanie rzepaku w całym okresie wiosennej wege- 

tacji nie było konieczne. 

3. Na elemencie deszczowanym przyrosty świeżej i suchej masy częś- 

ci nadziemnych roślin rzepaku były znacznie większe jak na elemencie 

niedeszczowanym.
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М. Борысяк 

ВЛИЯНИЕ ДОЖДЕВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАИ ОЗИМОГО РАПСА 

Резюме 

В период 1971/72-1974/75 гг., в опытной станции Велихово-Зеленцин прово- 

дились полевые опыты по влиянию разных способов дождевания озимого рапса 

при четырех уровнях азотного удобрения. Схема опыта охватывала разные 

спобы дождевания для удержания почвенной влаги на уровне 70% полевой 

влагоёмкости: 1) в фазе бутонизации, 2) в фазе цветения, 3) в фазе созревания, 

4) во время весеннего периода развития рапса, 5) для пополнения разниц меж- 

ду атмосферными осадками и оптимальным количеством осадков для озимого 

рапса по Клатту, 6) без дождевания. В рамках каждого способа дождевания 

применяли дифференцированное удобрение азотом весной на уровне 60 кг, 

120 кг, 180 кги 240 кг азота на гектар. Дождевание проводились передвижной 

югославской дождевальной установкой и дождевателем Ринка с производитель- 

ностью около 5,5 мм в час. 

Результаты опытов показали значительную прибавку урожая семян под 

влиянием повышающихся доз азота и отдельных способов дождевания, в то 

время как не можно было установить взаимодействия способов дождевания и 

величин доз азота. В отдельные годы рапс реагировал различно не орошение 

дождеванием. В период 1971/72 гг. m 1973/74-1974/75 гг. прибавки урожаев под 

влиянием дождевания достигали 5 ц/га. В среднем для 4 лет самые высокие 

прибавки урожаев семян получали под влиянием дождевания на протяжении 

всего периода весннего развития рапса с пополнением атмосферных осадков 

дождеванием до оптимального количества по Клатту. Количество потребленной 

на дождевание воды согласно данным Клатта было на 50%/ ниже, чем при дож- 

девании для удержания почвенной влаги на уровне 70%/ полевой влагоёмкости 

на протяжении всего весеннего роста рапса. 

M. Borysiak 

SPRINKLER IRRIGATION EFFECT ON THE GROWTH 

AND YIELD OF WINTER RAPE 

Summary 

In the period 1971/72-1974/75 at the Experiment Station Wielichowo-Zielecin 

field experiments on the effect of various sprinkler irrigation kinds of winter 

rape at four nitrogen fertilization levels were carried out. The experiment scheme 

comprised particular sprinkler irrigation kinds for maintenance of soil moisture 

of 70% of field water capacity: 1) at bud-forming stage, 2) at flowering stage, 

3) at ripening stage, 4) in full spring growth period of rape, 5) for covering the 

differences between atmospheric precipitations and an optimum precipitation amo- 

unt for rape after Klatt, 6) without sprinkler irrigation. Differentiated nitrogen 

fertilization in spring was aplied for every sprinkler irrigation kind, viz.: 60 kg, 

120 kg, 180 kg and 240 kg N per hectare. The irrigation was carried out by means
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of a mobile Yugoslav sprinkler irrigation unit and Rink sprinklers with the pro- 

ductivity of about 5.5 mm per hour. 

Results of the experiments proved a considerable seed yield increment under 

the effect of increasing nitrogen rates and particular sprinkler irrigation kinds, 

whereas no interaction of sprinkler irrigation kinds and nitrogen fertilization ra- 

» tes has been found. The response of rape in particular years to sprinkler irrigation 

was different. In 1971/72 and 1973/74 seed yield increments reaching 5 q/ha were 

obtained under the sprinkler irrigation effect. The maximum 4-year mean seed 

yield increment was obtained under the sprinkler irrigation effect throughout the 

whole season of the spring growth of rape and at supplementing the atmospheric 

precipitations by sprinkling to the optimum level after Klatt. The amount of 

water used for sprinkler irrigation according to the recommendation of Klatt was 

by about 50% less than at the sprinkler irrigation maintaining the soil mixture at 

the level of 70°/o of field water capacity throughout the whole spring growth period 

of rape.


