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Poziom uzyskiwanych plonów rzepaku ozimego w zasadniczym stop- 

niu uzależniony jest od układu warunków klimatycznych, glebowych i 

agrotechnicznych [1]. Według Laskowskiego i Wiśniewskiego [2] teren 

Pomorza Szczecińskiego — aczkolwiek jest zróżnicowany pod względem 

przyrodniczym — ma dogodniejsze warunki do uprawy rzepaku niż wy- 

stępujące przeciętnie w kraju. 

Celem niniejszego opracowania było określenie udziału rzepaku w 

strukturze zasiewów oraz wielkości i zmienności jego plonów w wybra- 

nych mikroregionach województwa szczecińskiego na tle odpowiednich 

danych w skali całego województwa i kraju w latach 1906-1976. 

MATERIAŁY I METODA 

Na terenie województwa wyodrębniono 3 rejony skontrastowane pod 

względem warunków przyrodniczych. Rejony te obejmowały obszary 

dawnych powiatów: 1) Łobza 2) Kamienia Pomorskiego 3) Pyrzyc i są 

reprezentowane dla znacznej części powierzchni mikroregionów ustalo- 

nych przez Laskowskiego [2]: Lobesko-Swidwinskiego (1), Wolinsko-Ka- 

mieńskiego (2) i środkowego (3). 

Na podstawie materiałów zawartych w publikacjach Laskowskiego 

[2], Kuczaja [3] i Prawdzica [4] "warunki glebowe i klimatyczne oma- 

wianych rejonów można scharakteryzować w sposób następujący: 

Rejon Łobza — obejmuje najwyżej wzniesione w województwie 

pagórkowate tereny moreny dennej (ponad 100 m n.p.m.). Gleby tego 

rejonu w przeważającej większości należą do kompleksów żytnich. Kli-



80 W. SONGIN, Z. IWASZKIEWICZ 

  

mat jest wyraźnie surowszy i wilgotniejszy od niżej położonych terenów 
sąsiednich. Całokształt warunków przyrodniczych w rejonie Łobza jest 
mniej korzystny dla uprawy rzepaku niż w innych rejonach wojewódz- 
twa. 

Rejon Kamienia Pomorskiego — dominujące gleby również należą do 
kompleksów żytnich. Sąsiedztwo morza, a w związku z tym łagodne zi- 
my i mały niedosyt wilgotności powietrza, stwarzają dobre warunki do 
zimotrwałości i plonowania rzepaku. 

Rejon Pyrzyc — odznacza się bardzo korzystnymi warunkami 

glebowymi nie tylko w skali województwa ale całego kraju. W porów- 
naniu z innymi rejonami, cały podregion Pyrzyc charakteryzuje bardziej 

suchy i ciepły klimat w okresie wegetacji roślin. Ponadto teren jest 

eksponowany na działanie wysuszających glebę lub mroźnych wiatrów. 

Czynniki te oraz większa liczba dni z przymrozkami w maju, mogą wpły- 

wać niekorzystnie na wierność plonowania rzepaku mimo dobrych wa- 

runków glebowych. 

Udział rzepaku w strukturze zasiewów (%/e) oraz wielkość jego plonów 

(q z 1 ha) w poszczególnych latach okresu 1956-1976 ustalono wykonu- 

jąc odpowiednie przeliczenia danych Głównego Urzędu Statystycznega 

i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie, odnoszących się 

do obszarów obsianych rzepakiem i jego produkcji. Uwzględniono przy 

tym sektory gospodarstw indywidualnych i PGR. Biorąc za podstawę 

w ten sposób uzyskane wartości liczbowe wyliczono następujące wskaź- 

niki plonowania: " 

— średnie plony za wielolecie i poszczególne czterolecia oraz średnie 

ruchome za poszczególne trzylecia badanego okresu (y), 

— współczynniki regresji liniowej (Ру/х) określające przeciętne przy- 

rosty plonów (y) w stosunku rocznym (x), 
— równania prostej regresji (y = atbx), 

— odchylenia standardowe regresji (Syx), 

— współczynniki zmienności plonów (W'/0). 
Teoretyczne plony na rok 1980 (trendy) wyliczono uwzględniając 

przeciętne przyrosty plonów w stosunku rocznym, w okresach 1956-1976 

i 1967-1976. 

Przy wyliczaniu wskaźników plonowania posługiwano się wzorami 

według Oktaby [5]. | 

WYNIKI BADAŃ 

Udział rzepaku w strukturze zasiewów (rys. 1) w PGR w skali kraju 

(około 69/0) jest znacznie większy niż w gospodarstwach indywidualnych 

(około 19/0). Należy to wiązać z faktem, że PGR zlokalizowane są głów-
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nie w zachodnich regionach kraju, gdzie warunki są bardziej odpowied- 
nie do jego uprawy [1]. Udział ten ogółem w skali województwa szcze- 
cińskiego jest zbliżony do tego, jaki istnieje w PGR w skali całego kra- 
ju. Gospodarstwa indywidualne w województwie szczecińskim obsiewają 
rzepakiem tylko nieznacznie mniejszy procent swoich gruntów ornych 
niż PGR. 

Z porównania danych z lat 1961 i 1975 wynika, że nastąpił wyraźny 
wzrost udziału rzepaku w strukturze zasiewów, szczególnie w PGR w 
skali całego kraju (rys. 1). Udział ten w poszczególnych latach ulegał 
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Rys. 1. Udział rzepaku ozimego w strukturze zasiewów (%%) w latach 1961-1975 

a — PGR, b — ogółem, c — gospodarstwa indywidualne 

jednak znacznym fluktuacjom i to we wszystkich badanych rejonach 

i sektorach władania ziemią. Jest to związane z koniecznością zaorywa- 

nia zasiewów wymarzniętego rzepaku w niektórych latach. Według Las- 

kowskiego i Wiśniewskiego [2] przeciętne straty z tego tytułu za okresy 

1960-1964 i 1968-1969 wyniosły 24,50/0 i wahały się w szerokim przedzia- 
le od 0°/o w 1968 r. do 72,6%/0 w 1963 r. 

Okres 1956-1976 charakteryzował się dużą dynamiką wzrostu plonów 
rzepaku, gdyż średnio w latach 1956-1959 uzyskiwano tylko 10,3 q z ha, 

a 1972-1975 — 19,6 q z ha (rys. 2). Odnosi się to zarówno do plonów w 
skali całego kraju jak i w skali województwa szczecińskiego oraz wy- 

6 — ZPPNR z. 229
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Rys. 2. Srednie plony rzepaku ozimego w kolejnych czteroleciach okresu 1956-1975 

i w 1976 r. 

P — Polska, S — woj. szczecińskie, S, — planowane plony na lata 1980 i 1985, 

R, — rejon Łobez, R, — rejon Kamień Pom., R, — rejon Pyrzyce 

odrębnionych w tym województwie rejonów. Charakterystyczne jest przy 

tym, że krzywe wykreślone w oparciu o średnie ruchome z trzech ko- 
lejnych lat badanego okresu wydają się być wieloszczytowe i mają po- 

dobny przebieg dla całego kraju jak dla województwa szczecińskiego 

(rys. 3). Innymi słowy, w tych okresach, kiedy następowały zwyżki lub 

obniżki plonów w skali całego kraju analogiczne zjawiska obserwowano 

również w skali województwa szczecińskiego oraz wyodrębnionych w 

tym województwie rejonów. Na tej podstawie można sądzić, że czynniki 

decydujące o plonowaniu rzepaku w województwie szczecińskim nie róż- 

nią się od tych samych czynników w całym kraju. 

Z przedstawionych na rysunkach 2 i 3 danych wynika jednak, że w 
okresie 1956-1971 w województwie szczecińskim otrzymywano niższe 

plony rzepaku, natomiast średnio za czterolecie (1972-1975) i w 1976 r.
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Rys. 3. Plony rzepaku ozimego w Polsce i woj. szczecińskim według średnich ru- 
chomych z 3 kolejnych lat okresu 1958-1976 

a — woj. szczecińskie, b — Polska 

— wyższe. W konsekwencji określone współczynnikami regresji średnie 
roczne przyrosty plonów dla województwa szczecińskiego okazały sie 
wyraźnie większe niż dla całego kraju (tab. 1). Biorąc pod uwagę fakt, 
że warunki przyrodnicze nie zmieniły się w województwie szczecińskim 
nastąpił większy postęp w agrotechnice rzepaku niż średnio w całym 
kraju. 

Średnie plony rzepaku w województwie szczecińskim w latach 1974- 
-1976 wyniosły 27,4 q z ha (rys. 2), a więc prawie o 7 q z ha więcej niż 
to przewidywali Laskowski i Wiśniewski [2] (20,5 q z ha). Jeżeli dyna- 
mika przyrostu plonów w województwie szczecińskim w latach 1977-1980 
będzie taka sama, jak w latach 1967-1976, to w 1980 r. należy się spo- 
dziewać plonów rzepaku ponad 30 q z 1 ha (tab. 1). Jest to o prawie 
2 а 2 ha więcej niż zakłada plan perspektywiczny dla tego województwa 
(29 q z ha rys. 2). [6] oraz o 7,3 q z ha więcej niż wynosi wyliczony na 
podstawie rachunku regresji na rok 1980 plon teoretyczny dla całego 

kraju. Należy zaznaczyć, że odpowiednie różnice są mniejsze (3,8 q z ha) 

Gt
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Tabela L 

Wskaźniki plonowania rzepaku ozimego w latach 1956-1976 (I) i 1967—1976 (II) oraz trendy 

wielkosci plonéw na rok 1980 

  

  

Wyszczególnienie Okres Pol- Woj. | Rejon Rejon Rejon 

ska szczecińskie Łobza Kamienia Pom. Pyrzyc 

Średnie plony, q z ha Т 15,8 16,3 14,6 16,5 16,9 
II 19,1 20,7 18,8 20,3 21,3 

Odchylenie standardowe średnich I 2,79 4,22 3,61 4,00 4,41 
plonów, q z ha II 3,32 5,05 4,21 4,92 5,23 

Współczynniki zmienności plonów I 17,6 25,9 24,7 24,2 26,1 
średnich II 175 24,3 22,4 24,2 24,5 

Współczynniki regresji rocznych I 0,60 0,82 0,70 0,70 0,84 
przyrostów plonów II 0,53 1,07 0,51 0,85 1,32 

Plony teoretyczne na rok 1980, I 24,1 27,9 24,4 26,3 28,7 
qzha II 236 30,9 23,2 27,6 32,6 
  

w przypadku wyliczenia „plonów teoretycznych” na podstawie rachunku 

regresji danych z całego badanego okresu, tj. od 1956 do 1976 r. (tab. 1). 

Poziom uzyskiwanych i „teoretycznych” plonów w rejonach woje- 

wództwa szczecińskiego wydaje się być uzależniony, przede wszystkim 

od warunków glebowych. Najmniejsze plony wykazał rejon Łobza, gdzie 

warunki glebowe są najmniej korzystne w województwie, a największe 

— rejon Pyrzyc, gdzie warunki glebowe są bardzo dobre (rys. 2 i 4, 

tab. 1). W rejonie Pyrzyc stwierdzono też największą dynamikę przy- 

rostu plonów. W rejonie Kamienia Pomorskiego średnie plony układały 

się przeważnie poniżej średnich dla całego województwa. W aspekcie 

danych za wielolecie (1956-1976) nie zostały więc potwierdzone poglądy 

Laskowskiego i Wiśniewskiego [2] o tym, że w subregionie wypoczynko- 

wo-turystycznym województwa szczecińskiego, a więc także w mikrore- 

gionie wolińsko-kamieńskim występuje najkorzystniejszy kompleks wa- 

runków przyrodniczo-rolniczych dla uprawy rzepaku. 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Przelewice zlokalizowana jest 

w rejonie Pyrzyc. Średnie plony rzepaku uzyskane w latach 1956-1974 
w doświadczeniach odmianowych okazały się ponad 50°/o większe niż 

średnie plony z PGR tego samego rejonu (tab. 2). Dane liczbowe zesta- 
wione w tabeli 2 wskazują ponadto, że w latach niekorzystnych dla plo- 

nowania rzepaku w produkcji, jego plony w doświadczeniach były sto- 

sunkowo wysokie. Należy sądzić, że było to związane z lepszym stanem 

agrotechniki rzepaku w doświadczeniach niż w PGR. W przeciwieństwie 

do okresu 1956-1963, poziom uzyskiwanych średnich plonów za kolejne 

czterolecie (1964-1975) był jednak wyraźnie wyższy w PGR niż w sek- 

torze gospodarstw indywidualnych (rys. 4). Szczególnie duże różnice pod
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Tabela 2 

Średnie plony rzepaku ozimego z PGR rejonu Pyrzyce 
1 z doświadczeń SDOO Przelewice 

  

  

  

Plon — q z ha Różnica 

Lata > 
PGR Przelewice PGR = 

100 

1959 18,0 26,9 149 

1961 14,9 25,9 174 

1962 14,8 27,0 182 

1966 14,6 25,3 173 

1971 17,3 23,9 138 
1973 23,8 32,5 137 

1975 32,4 40,3 124 

Średnio 1956—1975 15,3 22.7 155 
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Rys. 4. Średnie plony rzepaku ozimego za kolejne czterolecia okresu 1956-1975 

a — gospodarstwa indywidualne, b — PGR
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tym względem uwidoczniły się w skali całego kraju oraz w wojewódz- 
twie szczecińskim w rejonie Łobza. 

Zmienność plonów rzepaku była znacznie większa niż innych ziemio- 
płodów uprawianych w województwie szczecińskim, nawet w porówna- 
niu z jęczmieniem ozimym, który również cechuje się małą wiernością 
plonowania (tab. 3). Z porównania wskaźników informujących o waha- 

Tabela 3 

Średnie plony rzepaku i ich zmienność na tle 

innych gatunków uprawianych w województwie 

szczecińskim w okresie 1966—1974 

  

  

Współczynnik 

Gatunek Plon zmienności 
а 2 Ба " 

/® 

Rzepak ozimy 14,9 25,5 

Jęczmień ozimy 19,6 18,9 

Pszenica ozima 22,3 12,3 

Żyto 19,6 11,0 
Jęczmień jary 20,3 10,8 

Owies 21,2 10,0 

Buraki cukrowe 273 13,7 

Ziemniaki 177 12,4 
  

niach plonów rzepaku ozimego (odchylenia standardowe i współczynniki 

zmienności) zestawionych w tabeli 1 wynika, że wahania te w skali ca- 
łego kraju były wyraźnie mniejsze niż w skali województwa szczeciń- 

skiego. Jest to oczywiste, ponieważ na średnie wyniki z poszczególnych 

lat w skali całego kraju składa się wielokrotnie więcej wartości liczbo- 

wych niż na odpowiednie średnie będące wycinkami średnich ogólnych. 
W obrębie województwa szczecińskiego nieco mniejsze współczynniki 

zmienności plonów rzepaku wykazał rejon Łobza. Odpowiednie różnice 

między wszystkimi porównywanymi rejonami oraz województwem szcze- 

cińskim okazały się jednak stosunkowo nieduże, gdyż nie przekraczały 

27/0. Dowodzi to, że układy czynników przyrodniczych i agrotechnicznych 

decydujących o stabilności plonowania rzepaku w przekroju wielolecia 
były zbliżone we wszystkich analizowanych rejonach województwa szcze- 

cińskiego. 

WNIOSKI 

1. W okresie 1956-1976 dynamika przyrostu plonów rzepaku w woje- 

wództwie szczecińskim była wyraźnie większa niż w całym kraju, a w 
sektorze PGR większa niż w sektorze gospodarstw indywidualnych. Na-
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stąpiło również prawie dwukrotne zwiększenie udziału rzepaku w struk- 
turze zasiewów. 

2. W badanych rejonach uprawy rzepaku poziom uzyskiwanych plo- 
nów był uzależniony głównie od warunków glebowych. Uzyskiwane wy- 
niki produkcyjne nie potwierdzają opinii o tym, że w województwie 
szczecińskim najkorzystniejszy kompleks warunków przyrodniczych dla 
uprawy rzepaku występuje w mikroregionie wolińsko-kamieńskim. 

3. Na przestrzeni lat 1956-1976 zmienność plonów rzepaku była duża 
(W = 22-24'/0) i kształtowała się podobnie w obrębie całego wojewódz- 

twa, jak w obrębie wszystkich badanych rejonów jego uprawy. 
4. Na podstawie danych z lat 1956-1976 można przypuszczać, że w 

1980 r. plony rzepaku w województwie szczecińskim wyniosą 27,9 q z ha, 

w rejonach tego województwa: Łobza — 24,4, Kamienia Pomorskie- 

go — 26,3, Pyrzyc — 28,7, a dla całego kraju 24,1 a z ha. 
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В. Сонгин, 3. Ивашкевич 

ВЕЛИЧИНА И ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОЖАЕВ ОЗИМОГО РАПСА 

В ВОЕВОДСТВЕ ЩЕЦИН 

Резюме 

Сравнение показателей урожайности рапса (в среднем для отдельных че- 

тырехлетий периода 1956-1976 гг., коэффициенты изменчивости урожаев, трен- 

ды урожаев до 1980 г.) показало следующее: 

1. Динамика прибавок урожаев в воеводстве Щецин выше, чем в осталь- 

ных частях страны и выше в секторе госхозов, чем единоличных крестьянских 

хозяйств. 

2. В исследуемых зонах возделывания рапса уровень получаемых урожаев 

были обусловлен в первую очередь свойствами почвы. Не установлено, чтобы
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изменчивость урожаев находились в четкой связи с зоной возделывания рапса 
в воеводстве. 

3. Исчисленные на основании уравнения линейной регрессии тренды уро- 
жаев рапса до 1980 г. составляли (в ц/га): для всей территории страны 24,1, для 
воеводства Щецин 27,9 для отдельных райопов в воеводстве Щецин: Лобез 24.4, 

Камень Поморски 26,3, Пыжице 28,7. 

W. Songin, Z. Iwaszkiewicz 

MAGNITUDE AND VARIABILITY OF WINTER RAPE YIELRS 

IN THE DISTRICT OF SZCZECIN 

Summary 

The comparison of rape yielding indices (means for particular 4-year intervals 

in the period 1956-1976, regression coefficients, yield variability coefficients, yield 

trends by 1980) has proved as follows: 

1. The rape yield increment dynamics in the district of Szczecin was higher 

than in the remaining parts of this country, being also higher in the sector of sta- 

te farms than in that of private peasant farms. 

2. The yield level in the rape cultivation zones depended mainly on soil con- 

ditions. No distinct dependence of the yield variability on the rape cultivation 

zone in the district has been proved. 

3. Rape yielding trends by 1980 calculated on the basis of the linear re- 

gression equation amounted (in q/ha): for the whole country territory to 24.1, for 

the district of Szczecin to 27.9, for particular regions in the district: Łobez to 24.4, 

Kamień Pomorski to 26.3, Pyrzyce to 28.7.


