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Wstęp 

Życica trwała należy do gatunków o wysokiej opłacalności uprawy na nasio
na, pod warunkiem uzyskania plonu co najmniej 0,8 t z ha. W reprodukcji kwali
fikatów w Polsce średni plon wynosi ok. 0,5 t. Natomiast osiągalne są plony 
ponad dwukrotnie wyższe, na poziomie obecnych średnich w Holandii [MARTY
NIAK 1998]. Warunkuje je poziom technologii uprawy. Wyjściową jej częścią jest 
obsada roślin związana ściśle z ilością wysiewu, na co szczególną uwagę zwrócił 
FALKOWSKI (1983]. 

Obsada roślin, obok ich krzewienia, decyduje o ilości pędów, które warun
kują poziom plonowania [np. FALKOWSKI i in . 1996; ŻYŁKA, PROŃCZUK 1997; KIT
CZAK, Czyż 2001). 

Znacznie wcześniej JANOWSKI (1902] wskazywał na ścisłe powiązanie krze
wienia z odległością roślin od siebie, a LAMPETER [1966] tłumaczył tę zależność i 
uzyskiwanie większej ilości dobrze ulistnionych pędów dostateczną powierzchnią 
odżywiania każdej rośliny. Obsada roślin jest pochodną ilości wysiewu. Stąd w 
jednych z nielicznych, badaniach wrocławskich nad nasiennictwem życicy wielo
kwiatowej, zmniejszenie o 50% wysiewu do 10 kg na ha i rozstawy do 15 cm po
wodowało zwiększenie liczby pędów o 30% (HRYNCEWICZ i in. 1983]. Według 
badań autorów, stosowana ilość wysiewu życicy trwałej wydaje się również zbyt 
duża [MARTYNIAK, DOMAŃSKI 1983; MARTYNIAK, ŻYŁKA 1997]. Wobec niedostatku 
w Polsce badań poznawczych i braku ściślejszych wskazań ze strony nauki, w 
praktyce stosuje się przesadny wysiew „na zapas". 

Celem badań jest próba ustalenia optymalnej obsady i instalacji roślin życi
cy trwałej w różnych warunkach przyrodniczych we wczesnym ich rozwoju, w 
roku siewu. 

Metodyka badań 

Do badań wybrano dwie odmiany życicy trwałej, o skrajnej masie tysiąca 
nasion (MTN). Pochodziły one bezpośrednio z hodowli, a ich atesty urzędowe 
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dotyczące zdolności kiełkowania zostały zweryfikowane i poszerzone o MTN w 
Laboratorium Technologicznym IHAR w Sandomierzu. MTN odmiany Maja wy
niosła 3,09, odmiany Stadion 1,36 g, a zdolność kiełkowania 95% dla obu od
mian. 

Przyjęto trzy poziomy wysiewu: maksymalny (W 1), stosowany w prakty
ce oraz dwa teoretyczne, w tym skrajny - ,,minimalny" (W3) i średni - ,,optymal
ny" (W 2), (tab. 1 ). Dwa ostatnie odpowiadały założonej, teoretycznej obsadzie 
roślin na jednostce powierzchni, ustalonej na podstawie ich zdolności kiełkowania 
(określonej w sztucznych warunkach kiełkownika) i MTN odmian. 

Tabela 1; Table 1 

Teoretyczna i fak tyczna obsada roślin w miejscowościach 
Theoretical and practical density of plants in localitics 

Obiekt; Object 
TLR 

FLR (na I m2; per 1 m2) 

Odmiana 
wysiew (na 1 

Przybysia-seeding rate m2; per Radzików 
Variety I m2) wice 

symbol kg·ha-1 

w, 20,0 647 370 340 
Wz 13,0 420 270 250 

Maja W3 6,5 210 160 140 
średnia - 426 267 243 
mean 

w, 20,0 1470 510 640 
w2 5,7 420 200 200 

Stadion W3 2,9 210 150 110 
średnia - 700 287 317 
mean 

NIR0,0'.I; LSD0_05 1l - - 35 62,1 
NIRo.05; LSDo.05 2> - - 18,8 27,7 

TLR - teoretyczna liczba roślin ; theoretical plant density 
FLR - faktyczna liczba roślin; real plant density 

Bartążek 

527 
383 
210 
374 

671 
283 
149 
368 

37,8 
16,2 

PWW - polowy wskaźnik wschodów; field emergence coeflicient 
1> - dla siewu; for sowing 
2> - dla odmian; for varieties 

Radzików 

57,2 
64,3 
76,2 
65,9 

34,7 
47,6 
71,4 
51,2 

-
-

PWW % 

Przyby- Ba rtą-

slawicc żek 

52,6 81,4 
59,6 91,2 
66,7 100,0 
59,6 90,0 

43,5 45,6 
47,6 67,4 
52,4 71,0 
47,8 61 ,3 

- -
- -

Doświadczenia polowe założono w trzech miejscowościach w 2000 roku, 
według jednolitej metodyki, w zróżnicowanych terminach: Radzików - 18 VIII, 
Przybysławice k/Sandomierza - 29 VIII, Bartążek - 4 IX. Siew wykonano ręcznie , 
na poletkach o powierzchni 2 m2, w układzie losowanych podbloków, przy nad
rzędności czynnika odmianowego, w czterech powtórzeniach. Przedplony stano
wiły zboża (w Radzikowie czarny ugór), na glebach kompleksu pszennego - dob
rego i bardzo dobrego. Zastosowano uprawę typową dla traw, umożliwiającą płyt
kie umieszczenie nasion w glebie. Nawożenie mineralne było zbliżone do planta
cyjnego. Z zabiegów pielęgnacyjnych tylko w Radzikowic stosowano w fazie peł
nego krzewienia Chwastox Extra. Liczenia roślin dokonywano po pełni wschodów 
(co najmniej 20 dni po siewie) na trzech wyznaczonych losowo półmetrowych 
odcinkach rzędów każdego poletka. Na tych samych odcinkach dokonywano też 
liczenia pędów, po pełnym rozkrzewieniu się roślin, późną jesienią (po 72 dn iach 
od siewu w Radzikowie, po 73 w Bartążku i po 80 w Przybysławicach). Liczba 
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roślin na jednostce powierzchni w polu, nazywana w opracowaniu faktyczną licz
bą roślin (FLR), w odróżnieniu od teoretycznej (wyliczonej na podstawie wscho
dów z kiełkownika), praktycznie równoznaczna jest z obsadą roślin. 

Uzyskane dane zostały poddane obliczeniom statystycznym, głównie anali
zie wariancji liczb rzeczywistych. Natomiast dla porównania pierwszej fazy insta
lacji roślin posłużono się tzw. polowym wskaźnikiem wschodów (PWW), który 
stanowi procentowy stosunek faktycznej liczby roślin w polu (FLR) do laborato
ryjnej liczby roślin (TLR ). 

Krzewienie, jako drugą podstawową cechę instalacji roślin, analizowano na 
podstawie średniej liczby krzewień przez roślinę, co równoznaczne jest z liczbą 
pędów, a testowano go współczynnikiem zmienności cv%. 

Podjęto też próbę oceny całkowitej instalacji roślin w siedlisku w roku sie
wu, opartą na kształtowaniu się ich obsady (głównie skuteczności i ilości wscho
dów) oraz intensywności krzewienia, wg wzoru: 

gdzie: LPR 
PWW 

Instalacja roślin 

WIR = LPR x PWW 
10 ' 

- liczba pędów rośliny, 
- polowy wskaźnik wschodów. 

Wyniki i dyskusja 

Adaptację roślin do warunków siedliska we wczesnym okresie rozwoju (w 
roku siewu) życicy trwałej można, za terminologią angielską przyjętą w trawach 
gazonowych, nazwać „instalacją roślin" [ANONIM 1991; PROŃCZUK i in. 1997]. Obej
mie ona wczesne fazy rozwojowe w roku siewu, głównie wschody (kształtujące 
obsadę roślin) i krzewienie się roślin. Obie wymienione cechy współdecydują o 
liczebności pędów na jednostce powierzchni, która ma największy wpływ na po
ziom plonu nasion w roku następnym. 

Wschody i obsada 
We wszystkich doświadczeniach potwierdziła się zależność obsady roślin od 

ilości wysiewu, tj. liczebności nasion na jednostce powierzchni (pośrednio kg 
masy nasion na ha i MTN) oraz od jakości wschodów (tab. 1). Z danych tabeli 
wynika, że przy najniższej teoretycznej liczebności roślin (210 na 1 m2) wagowa 
ilość wysiewu obu odmian jest trzykrotnie niższa od stosowanej w praktyce. A 
przyjęta w badaniach naszych ta minimalna obsada roślin nie jest przy tym gra
niczna, jeśli porównać ją z sadzonkowaniem [KERN 1970]. 

Uzyskane wyniki potwierdzają bezpośrednią zależność faktycznej obsady 
roślin (FLR) od obsady teoretycznej (TLR) we wszystkich miejscowościach (tab. 
1 ). Charakterystyczna jest, udowodniona statystycznie, różnica praktycznej obsady 
roślin między odmianami, porównywalna oczywiście tylko dla jednakowej wartoś
ci TLR (W2 i W3). Świadczy to o znacznym wpływie wschodów na obsadę roślin. 
Związane są one niewątpliwie z MTN, ponieważ ich skuteczność u grubonasien
nej odmiany Maja była wyraźnie lepsza od drobnonasiennej Stadion. Bardzo wy
soko udowodnione zostały też różnice statystyczne dla FLR przy różnej ilości 
wysiewu u każdej z odmian (tab. 1 ), a tym samym i średnich dla gatunku (rys. 3). 
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Generalnie, zgodnie z założoną hipotezą, wskutek wschodów polowa obsada roś
lin (FLR) w sposób zdecydowany odbiegała od teoretycznej (TLR), uzyskanej na 
kiełkowniku. 

Krzewienie 
Wyniki doświadczeń dotyczące krzewienia są jednoznaczne i wykazały, że 

formowanie pędów wegetatywnych w roku siewu, u obu badanych odmian było 
największe przy najniższym wysiewie, zaś najmniejsze przy wysiewie dużym (tab. 
2). Poziom zależności krzewienia od ilości wysiewu był podobny, choć odwrotny 
jak obsady roślin. Stąd w ujęciu graficznym doskonale widać wyraźną, odwrotną 
zależność liczby pędów na roślinie i zagęszczenia roślin (obsady), (rys. 1). 
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Rys. 1. Zależność krzewienia się roślin od ich obsady u dwu odmian życicy trwalej 

Fig. 1. Relationship bctween plant tillering and density in two varicties of pcrennial 
ryegrass 

Odmiany nie różniły się między sobą w sposób istotny liczbą krzewień u 
jednej rośliny (tab. 1). W dwu miejscowościach można zauważyć nieznaczny 
wzrost lepszego krzewienia się odmiany Maja. Natomiast w Radzikowic potwier
dziło się to tylko przy wysiewie maksymalnym, zaś przy rzadszym rośliny odmiany 
Stadion wykształciły więcej pędów niż Maja. W miejscowości tej, przy bardzo 
wczesnym siewie życicy, generalnie wystąpiło bardzo silne krzewienie roślin. 
Znaczną część pędów stanowiły pędy drugiego rzędu. Według niektórych badaczy 
nie _jest to korzystne i może powodować ich podatność na wymarzanie życicy 
trwałej, a tym samym obniżać jej trwałość [BAKER 1958; MINDERHOUND 1978; 
MARSHALL, WILKINS 1999). Termin siewu zaznaczył swoje oddziaływanie na roz
krzewienie roślin, także w pozostałych miejscowościach . Im siew późniejszy, tym 
krzewienie było mniejsze, a skrajnie - przy siewie najpóźniejszym i to na północy 
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kraju, w Bartążku, rośliny wytworzyły przed zimą (do początku grudnia) przeważ
nie tylko jeden pęd dodatkowy. Średnio liczba krzewień w okresie późnej jesieni 
wynosiła przy bardzo dużym wysiewie i nadmiernej obsadzie roślin - 3,3, a przy 
wysiewie najmniejszym ich ilość się podwoiła (rys. 3). 

Ocena wskaźnikowa instalacji roślin 

Wydaje się, że próba oceny instalacji roślin przy pomocy dwu zapropono
wanych w metodyce wskaźników (PWW i WIR), według autorów, powiodła się. 
Wskaźniki ogólnie ułatwiają analizę i wnioskowanie o rozwoju roślin i ich adap
tacji do siedliska w okresie po zasiewie życicy, a szczególnie mogą znaleźć zasto
sowanie przy studiach nad optymalizacją ilości wysiewu lub szukania liczb gra
nicznych dla warunków ekstremalnych. Pieiwszy wskaźnik pomocniczy (PWW) 
szacuje same wschody, a drugi, poprzez ocenę kompleksową instalacji roślin w 
roku siewu, daje podstawę wyjściową do prognozowania ich plonowania w nas
tępnym roku. 

Polowy wskaźnik wschodów 
Ocena wschodów dokonana wskaźnikiem PWW w różnych warunkach przy

rodniczych i agrotechnicznych doświadczeń wyniosła średnio tylko 55%, Wska
zuje to na niedoskonałość oceny wartości siewnej nasion życicy dokonanej w 
sztucznych warunkach (na kiełkowniku), w stosunku do nieadekwatnych warun
ków polowych. Podkreślał to m.in. FALKOWSKI [1983], eksponując działanie na na
siona w polu czynnika stresu wodnego i termicznego. Nieadekwatność zdolności 
kiełkowania nasion traw do ich polowej wartości siewnej może wiązać się też ze 
stanem fizjologicznym nasion, związanym z ich zbiorem, dosuszaniem i przecho
wywaniem przy różnej wilgotności [FALKOWSKI 1983; LIDTKE, MIKOŁAJCZAK 1983]. 
W tym można by szukać w naszych badaniach (obok niewątpliwego wpływu drob
niejszych nasion) przyczyny wyraźnie niższej wartości PWW przy wschodach od
miany Stadion niż odmiany Maja, mimo tego, że miały one tę samą (95%) zdol
ność kiełkowania (tab. 1 ). Wspomniane przy analizie dokonanej na liczbach rze
czywistych w poprzednim rozdziale , stosunkowo dobre wschody roślin w Bartąż
ku, szczególnie czytelne są w wartościach wskaźnika (tab. 1). Maksymalna war
tość PWW liczby 100 dla odmiany Maja, uzyskana przy minimalnym wysiewie, 
wskazuje na możliwość osiągnięcia w określonych warunkach polowych wschodów 
wszystkich nasion, atestowanych jako zdolnych do kiełkowania w laboratorium. 
Dowodzi to dodatkowo o przydatności i potrzebie oceny wschodów w polu 
wskaźnikiem PWW. 

Duży, niemal liniowy wzrost PWW wraz ze zmniejszeniem ilości wysiewu 
dla odmian (rys. 2) i średni dla gatunku (rys. 3), trudno jest wytłumaczyć bezpoś
rednio. Niewątpliwie istnieje zjawisko jakiejś informacji biochemicznej lub innej 
między wysianymi nasionami na przestrzeni gleby (typu allelopatii), wskutek któ
rej zależnie od ilości , więcej lub mniej wysianych nasion wschodzi. Jest to bardzo 
prawdopodobne, ponieważ zależność mniejszych lub większych wschodów wystą
piła regularnie we wszystkich miejscowościach (tab. 1). W sumie dopiero przy 
posiłkowaniu się wskaźnikiem wschodów w sposób przekonywujący widać jak sil
nie modyfikowane są wschody i ostateczna obsada roślin pod wpływem gęstości 
siewu; łatwiej też dokonywać analizy, która staje się bardziej szczegółowa i głęb
sza, dzięki przejrzystości liczbowej. 
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Fig. 2. 

Kształtowanie się polowego wskaźnika wschodów (PWW) i wskaźnika instalacji 
roślin (WIR) dwu odmian życicy trwalej zależnie od ilości wysiewu 

Field emergence index (PWW) and plant installation index (WIR) of two va
rieties of perennial ryegrass depending on seeding rate 

Wskaźnik instalacji roślin 
W konstrukcji wskaźnika całkowitej oceny instalacji roślin w roku siewu 

założono teoretycznie doskonałość instalacji przy WIR == 100, przyjmując idealne 
wschody (PWW == 100) oraz liczbE; krzewień 10 pE;dów na jednej roślinie. Wskaź
nik instalacji, zwłaszcza przy maksymalnym uśrednieniu wyników (rys. 3), jest 
tylko pozornie proporcjonalny do wskaźnika wschodów. Stało się tak dlatego, że 
progi zmniejszenia ilości wysiewu skutkowały podobnym względnym wzrostem 
zarówno obsady roślin, jak i ich krzewienia. Porównanie innych danych o rozbież
nych wschodach i krzewieniu wykaże zapewne lepszą skuteczność wstępnej oceny 
instalacji roślin za pomocą wskaźnika WIR. 

W analizowanych tu wynikach badań skuteczność wskaźnika ujawniła się 

większym jego wzrostem w stosunku do PWW w przypadku odmiany Stadion, 
przy wysiewie minimalnym, wskutek większej jej krzewistości niż odmiany Maja 
(rys. 2). Jeszcze wiE,ksze zróżnicowania można zauważyć analizując wartość WIR 
w układzie miejscowości i odmian (tab. 2). Generalnie jesienna instalacja roślin, 
zwłaszcza w Bartążku i Przybysławicach była bardzo słaba. W pierwszej miejsco
wości ze względu na słabe krzewienie (mimo stosunkowo dobrych wschodów), a 
w drugiej z uwagi na wschody. Natomiast znacznie lepsza instalacja w Radziko
wic wynika głównie z silnego rozkrzewienia się roślin. Osiągnięto tu maksymalną 
wartość WIR (86,4) dla odmiany Stadion przy wysiewie minimalnym nasion (2,9 
kg na ha) i jednocześnie skrajnie niską (WIR - 22,9) instalację tej odmiany przy 
nadmiernym wysiewie (W1). 
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Tabela 2; Table 2 

Krzewienie i instalacja roślin odmian życicy trwałej w roku siewu w miejscowościach 

Tillering of plants and plant installation of perennial ryegrass varieties 
m sowing year at locallity 

Obiekt; Object LPR 

odmiana wysiew seeding 
Radzików Przybysławice Bartążek Radzików 

variety rate 

w, 7,3 2,2 1,8 42,0 

Maja 
w, 8,1 3,0 1,9 52,1 
w; 9,0 3,7 1,9 68,6 

średnia;mcan 8,1 2,8 1,9 54,2 

w, 6,6 2,0 1,5 22,9 

Stadion 
w, 10,J 3,2 1,6 48,1 
W3 12,l - 3,3 1,7 86,4 

średnia; mean 9,6 2,4 1,6 52,5 

Dl% 16,6 30,1 22,7 -

LPR - średnia liczba p~dów na roślinie; mean number of tillers per plant 
WJ R - wskaźnik instalacji roślin; plant installation coefficient 
Dl - współczynnik zmienności; variability coefficient 

% 

FLR PWW LPR 

patrz tabela I; sec Table 1 

WIR 

Przybysławice 

11,5 
17,9 
24,7 
18,0 

8,7 
15,2 
18,0 
14,0 

-

WIR 

FLR 
PWW 
LPR 
WIR 

- faktyczna liczba roślin na 1 m2; real number of plants per 1 m2 

- polowy wskaźnik wschodów; field cmergence index 
- liczba pędów na roślinie; number of tillers per plant 
- wskaźnik instalacji roślin; plant installation index 

Bartążek 

14,6 
17,3 
19,0 
17,0 

6,8 
10,1 
12,1 
9,7 

-

Rys. 3. Wpływ ilości wysiewu na instalację roślin życicy trwałej w roku siewu. Średnie 
wartości w stosunku do wysiewu dużego (W,) w% 

Fig. 3. Influence of sceding rate on plant installation of perennial ryegrass in sowi ng 
year. Mean valucs in relation to great seeding rate (W1), % 

Ostateczne porównanie graficzne średnich wartości wskaźnika WIR i da
nych rzeczywistych dla cech decydujących o instalacji roślin (rys. 3) dobitnie ilus
truje bardzo duży wpływ ilości wysiewu nasion na instalację roślin w roku siewu i 
sugeruje korzystne zmniejszanie ich wysiewu. 
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Wnioski 

1. Instalacja roślin życicy trwałej w siedlisku w roku siewu zależała, obok wa
runków przyrodniczych, zdecydowanie od ilości wysiewu. 

2. Przy radykalnym zmniejszeniu ilości wysiewu, choć mniej nasion trafiało do 
gleby, jednak efektywność ich wschodów była wyraźnie większa. Wschody 
nasion, zdolnych w 100% do kiełkowania w warunkach laboratoryjnych, w 
polu wahały się, zależnie od warunków przyrodniczych i ilości wysiewu od 
100-35%. 

3. Zmniejszanie ilości wysiewu i obsady roślin zawsze wyraźnie zwiększało roz
krzewienie roślin. 

4. Zaproponowane dwa wskaźniki - wschodów (PWW) i całkowitej instalacji 
roślin (WIR) - mogą być przydatne do oceny wykorzystania przez rośliny 
powierzchni gleby w roku siewu oraz stanowić wyjściową podstawę do 
wstępnej prognozy plonowania. 

5. Wyniki badań potwierdzające hipotezę nadmiernego wysiewu nasion życicy 
trwałej, wskazują na pilną potrzebę kompleksowych prac naukowych zmie
rzających do ustalenia liczb optymalnych lub granicznych dla nowych tech
nologii. 
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Streszczenie 

Na podstawie trzech doświadczeń polowych, przeprowadzonych w roku 
2000 z odmianami życicy trwałej, dokonano analizy wpływu ilości wysiewu na fak
tyczną obsadę roślin w polu oraz ich krzewienie w czasie instalacji. 

Stwierdzono, że faktyczna obsada roślin w warunkach polowych po wscho
dach odbiegała znacznie od teoretycznej, którą wyliczono na podstawie laborato
ryjnej zdolności kiełkowania. Zależność ta, mierzona polowym wskaźnikiem 
wschodów (PWW) wynosiła 80-50%. Wielkość wskaźnika (PWW) wyraźnie zale
żała od ilości wysiewu i korzystnie rosła wraz z mniejszym wysiewem i mniejszą 
gęstością nasion w rządku. Większą skuteczność wschodów (PWW) miały też 
odmiany o większej MTN. Podobne zależności wystąpiły w stopniu krzewienia 
roślin, co spowodowało, że w sumie rośliny lepiej instalowały się przy mniejszej 
obsadzie roślin. Ocena kompleksowa instala~ji roślin była, wg zaproponowanego 
wskaźnika instalacji (WIR), średnio dwukrotnie wyższa przy wysiewie minimal
nym niż przy stosowanym w praktyce. 
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Summary 

In three field experiments conducted in 2000 on percnnial ryegrass, the 
influence of sowing rate on real seedling density in the field and tillering density 
at plant installation was analysed. Obtained results showed that the real plant 
density after seedling emergency under field conditions was significantly different 
from the theoretical one calculated on the basis of germination capacity. This 
dependence measured by field emergency index (PWW) amounted 80-50%. The 
quantity of PWW index was clearly dependent on sowing rate and advanta
geously rose along with !ower sowing density in row. The higher was the weight 
of thousand seeds (TSW) the better was PWW Similar dependence occurred 
also in plant tillering. It resu!ted in better plant installation when plant the den
sity was !ower. The plant installation evaluated by special plant installation index 
(WIR) was on an average twice higher at minimal seeding rate applied in the 
practice. 
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