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WPàYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO
NA PLONOWANIE DYNI OLBRZYMIEJ
ODMIANY ‘ROUGE VIF D’ETAMPES’
UPRAWIANEJ NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ
____________
INFLUENCE OF DRIP IRRIGATION ON YIELDS
OF WINTER SQUASH CV. ‘ROUGE VIF D’ETAMPES’
CULTIVATED ON THE VERY LIGHT SOIL
Streszczenie
Celem podjĊtych badaĔ byáo poznanie wpáywu nawadniania kroplowego na
plonowanie dyni olbrzymiej odmiany ‘Rouge vif d’Etampes’ na glebie bardzo lekkiej, w rejonie o obniĪonych opadach atmosferycznych w okresie wegetacji. ĝcisáe
doĞwiadczenie polowe przeprowadzono w latach 2007 - 2008 w Kruszynie KrajeĔskim k. Bydgoszczy na glebie zaliczanej do V-VI klasy bonitacyjnej (kompleks
Īytni sáaby i Īytniego bardzo sáaby). Polowa pojemnoĞü wodna gleby (PPW) w
warstwie 0-50 cm wynosiáa zaledwie 57,5 mm, zaĞ efektywna retencja uĪyteczna
(ERU) 29,3 mm. DoĞwiadczenie polowe zaáoĪono i przeprowadzono – w czterech
powtórzeniach – jako jednoczynnikowe w ukáadzie losowanych bloków. Pojedyncze poletko miaáo powierzchniĊ 11,2 m2. Nawadnianie zastosowano w dwóch wariantach: W0 - bez nawadniania (kontrola), W1 – nawadnianie kroplowe. Terminy
nawodnieĔ ustalano w oparciu o wskazania tensjometrów. Nawadnianie rozpoczynano przy potencjale wody w glebie wynoszącym – 0,04 MPa. Nawadnianie kroplowe w sposób statystycznie udowodniony zwiĊkszyáo plony dyni olbrzymiej
odmiany ‘Rouge vif d’Etampes’ z 34,2 t.ha-1 do 75 t.ha-1 (wzrost o 40,8 t·ha-1,
czyli o 119 %). Otrzymana zwyĪka plonu wynikaáa przede wszystkim z istotnego
zwiĊkszenia masy owocu oraz jego rozmiarów (Ğrednicy poziomej i pionowej)
a takĪe liczebnoĞci owoców.
Sáowa kluczowe: dynia olbrzymia, nawadnianie kroplowe, odmiana uprawna,
gleba bardzo lekka
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Summary
The aim of the study was to determine the influence of drip irrigation on
yields of winter squash cv.‘Rouge vif d’Etampes’ grown on the very light soil in
the region of decreased rainfall amounts in the vegetation period. The field
experiment was conducted in 2007-2008 at Kruszyn KrajeĔski near Bydgoszcz on
the soil of quality class V-VI (very weak and weak-rye-soil-complexes). Field water capacity in the soil layer 0-50 cm was 57,5 mm, while the effective useful retention amounted 29,3 mm. The experiment was designed and carried out as onefactorial trial in four replications. The single plot area was 11,2 m2. Irrigation was
used in the two variants: W0 - without irrigation (control) and W1 -drip irrigation.
Drip irrigation was conducted according to soil tensiometer indications
(-0,04 MPa). Drip irrigation significantly increased marketable yields of winter
squash ‘Rouge vif d’Etampes’ from 34,2 t.ha-1 to 75 t.ha-1 (increase by 40,8 t ha-1,
i.e. 119 %). This yield increase was obtained thanks to significant increases the
weight of a fruit and its size (horizontal and vertical diameter) as well as the number of fruits.
Key words: drip irrigation, winter squash, cultivar, very light soil

WSTĉP I CEL BADAē

WaĪnym elementem warunkującym uzyskanie wysokiego plonu warzyw
dyniowatych o dobrej jakoĞci jest zapewnienie optymalnej wilgotnoĞci gleby
w trakcie wzrostu tych roĞlin. Potrzeby wodne roĞlin dyniowatych – w warunkach naszego kraju – szacowane są na okoáo 400 mm w sezonie wegetacyjnym.
Ich produkcja w uprawie polowej uzaleĪniona jest w znacznej mierze od przebiegu warunków termiczno-opadowych w okresie wegetacyjnym. Wysokie potrzeby wodne wynikają przede wszystkim z duĪej plennoĞci oraz wytwarzania
olbrzymiej masy nadziemnej o wysokim wspóáczynniku transpiracji [Kaniszewski 2005]. Wydaje siĊ zatem, Īe uprawa roĞlin dyniowatych w polu powinna
odbywaü siĊ na gruntach wyposaĪonych w instalacje nawadniające [Rolbiecki
2004]. WĞród dostĊpnych metod nawadniania bardzo duĪe zainteresowanie
wzbudza system nawadniania kroplowego, gáównie z uwagi na mniejsze wydatki wody w porównaniu do nawadniania deszczownianego. Bardzo duĪe znaczenie ma równieĪ fakt, iĪ woda jest dostarczana bezpoĞrednio do systemu korzeniowego, dziĊki czemu czĊĞü nadziemna roĞlin nie jest nawilĪana, i pozostaje
sucha [Rolbiecki 2007].
Celem podjĊtych badaĔ byáo poznanie wpáywu nawadniania kroplowego
na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany ‘Rouge vif d’Etampes’ na glebie bardzo lekkiej, w rejonie o obniĪonych opadach atmosferycznych w okresie wegetacji.
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OPIS DOĝWIADCZENIA I METODY BADAē

Badania przeprowadzono w warunkach wschodniego kraĔca Pojezierza
KrajeĔskiego w Kruszynie KrajeĔskim k/Bydgoszczy). Obiekt doĞwiadczalny
poáoĪony jest okoáo 12 km od centrum Bydgoszczy w pobliĪu Kanaáu Górnonoteckiego. DoĞwiadczenia polowe przeprowadzono w latach 2007-2008 na
glebie zaliczanej do V-VI klasy bonitacyjnej (czarna ziemia zdegradowana zaliczana do kompleksu Īytniego sáabego i Īytniego bardzo sáabego). Polowa pojemnoĞü wodna gleby (PPW) w warstwie 0-50 cm wynosiáa zaledwie 57,5 mm,
zaĞ efektywna retencja uĪyteczna (ERU) 29,3 mm. DoĞwiadczenie polowe zaáoĪono i przeprowadzono – w czterech powtórzeniach – jako jednoczynnikowe
w ukáadzie losowanych bloków. Nawadnianie zastosowano w dwóch wariantach: W0 - bez nawadniania (kontrola), W1 – nawadnianie kroplowe. DoĞwiadczenie obejmowaáo áącznie 8 poletek (2 x 4), kaĪde o powierzchni 11,2 m2.
WielkoĞü poletka do zbioru wyniosáa 9,1 m2 (12 roĞlin x 0,8 m x 1 m). Terminy
nawodnieĔ ustalano w oparciu o wskazania tensjometrów. Nawadnianie rozpoczynano przy potencjale wody w glebie wynoszącym – 0,04 MPa. Nawadniano
przy uĪyciu linii kroplującej ‘T-Tape’, z odlegáoĞcią 20 cm miĊdzy emiterami
i wydatkiem okoáo 5 l ·mb-1. Zastosowane sezonowe dawki nawodnieniowe byáy
zbliĪone w obu latach badaĔ. Wyniosáy one – odpowiednio w roku 2007 i 2008
– 64 mm i 66 mm.
Materiaá badawczy stanowiáa dynia olbrzymia odmiany ‘Rouge vif
d’Etampes’. Siewu dyni dokonano odpowiednio: 5. 06. 2007 r. i 7. 06. 2008 r.
Jesienią w roku poprzedzającym uprawĊ zastosowano – pod orkĊ zimową –
nawoĪenie organiczne w postaci obornika bydlĊcego w dawce 35 t·ha-1. NawoĪenie mineralne – w wysokoĞci 400 kg NPK·ha-1 – zastosowano w stosunku
3:2:3. NawoĪenie P i K wykonano przedsiewnie stosując suprfosfat potrójny
granulowany oraz sól potasową, a azot podano pogáównie - w trzech kolejnych
dawkach po 50 kg N·ha-1 kaĪda podając saletrĊ amonową.
DoĞwiadczenia polowe przeprowadzono z zachowaniem zaleceĔ agrotechnicznych [Lisiecka 1993]. Mechaniczne zabiegi pielĊgnacyjne przeprowadzano
stosownie do potrzeb. Owoce dyni zbierano w fazie dojrzaáoĞci technologicznej,
na przeáomie wrzeĞnia/paĨdziernika. OkreĞlano masĊ pojedynczego owocu, liczbĊ owoców oraz plon handlowy z roĞliny i z jednostki powierzchni a takĪe ĞrednicĊ – poziomą i pionową – owoców. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie. Obliczenia wykonano komputerowo, bazując na pakiecie ANALWAR5.FR, wykorzystując test Fishera-Snedecora dla stwierdzenia istotnoĞci dziaáania
czynników doĞwiadczenia oraz test Tukey’a dla porównania otrzymanych róĪnic.
ĝrednia temperatura powietrza w okresie wegetacji dyni zwyczajnej
(V-IX) w latach 2007-2008 w Kruszynie KrajeĔskim wyniosáa 16,0°C (tab. 1).
SpoĞród piĊciu analizowanych miesiĊcy, wyĪszymi temperaturami charakteryzowaá siĊ maj i czerwiec w pierwszym roku badaĔ, zaĞ najwyĪszą temperaturą
cechowaá siĊ lipiec (19,2 °C) w drugim roku prowadzenia doĞwiadczeĔ.
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Tabela 1. Temperatura powietrza i opady w okresie wegetacji dyni olbrzymiej
‘Rouge vif d’Etampes’
Table 1. Air temperature and rainfall during the vegetation period of winter squash
‘Rouge vif d’Etampes’
Wyszczególnienie
Miesiące - Months
Specification
V
VI
VII
VIII
IX
Temperatura powietrza (°C) Air temperature (°C)
2007
13,8 18,2 18,0 17,8 12,4
2008
13,2 17,6 19,2 17,8 12,4
ĝrednio dla - Mean for 2007-2008
13,5 17,9 18,6 17,8 12,4
ĝrednia wieloletnia - Long-period average
13,1 16,2 18,2 17,8 13,0
Opady (mm) Rainfall (mm)
2007
49,1 103,4 111,3 59,2 35,6
2008
3,2
32,3 46,6 81,5 26,0
ĝrednio dla - Mean for 2007-2008
26,1 67,8 78,9 70,3 30,8
ĝrednia wieloletnia - Long-period average
40,7 54,8 65,4 51,4 44,3

V-IX
16,0
16,0
16,0
15,7
358,6
189,6
273,9
256,6

Suma opadów atmosferycznych w okresie od 1. V do 30. IX, Ğrednio
w latach 2007-2008, wyniosáa 273,9. Z dwóch sezonów wegetacyjnych, pierwszy charakteryzowaá siĊ wyĪszymi opadami (358,6 mm) niĪ drugi (189,6 mm).
Szczególnie duĪe iloĞci opadów (odpowiednio 103,4 mm i 111,3 mm) zanotowano w czerwcu i lipcu 2007 r. NajniĪszymi opadami cechowaá siĊ natomiast
maj 2008 r. – zaledwie 3,2 mm, co stanowiáo niecaáe 8 % normy wieloletniej dla
tego miesiąca. Opady niĪsze od normy wystąpiáy w tym roku równieĪ w czerwcu, lipcu i wrzeĞniu.
WYNIKI I DYSKUSJA

Plon owoców handlowych dyni olbrzymiej ‘Rouge vif d’Etampes’– Ğrednio w latach 2007-2008 – wyniósá na poletkach kontrolnych 34,2 t·ha-1 (tab. 2).
Nawadnianie kroplowe istotnie zwiĊkszyáo plon do poziomu 75 t·ha-1 (wzrost
o 40,8 t·ha-1 tj. o 119 %).
Masa pojedynczego owocu istotnie zwiĊkszyáa siĊ skutkiem nawadniania
o 1,68 kg tj. o 74 % (tab. 3). WiĊkszą masą charakteryzowaáy siĊ owoce dyni
w pierwszym roku badaĔ z wyĪszą sumą opadów w okresie wegetacji.
Plon owoców zebrany z pojedynczej roĞliny wzrósá – Ğrednio w latach badaĔ – z 2,8 kg do 6,1 kg, czyli o 118 % (tab. 4).
Nawadnianie kroplowe spowodowaáo równieĪ istotny wzrost liczby owoców zbieranych z jednej roĞliny (tab. 5). W wartoĞciach wzglĊdnych zwyĪka ta
wyniosáa 41 %.
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Tabela 2. Plon handlowy owoców dyni olbrzymiej ‘Rouge vif d’Etampes’
w latach 2007-2008 (t·ha-1)
Table 2. Marketable yield of the winter squash ‘Rouge vif d’Etampes’
in the years 2007 - 2008 (t ha-1)
Wyszczególnienie
Specification
W0
W1
ĝrednio – Mean

2007

2008

ĝrednio - Mean

27,77 a
73,81 b
50,79

40,61 a
76,13 b
58,37

34,19 a
74,97 b
54,58

W0 – kontrola (bez nawadniania), W1 – nawadnianie kroplowe; W0 – control (without irrigation), W1 – drip irrigation,
ĝrednie oznaczone tymi samymi literami nie róĪnią siĊ istotnie (póáprzedziaá ufnoĞci Tukey’a) dla P = 95 %
(Į = 0,05); Means followed with the same letterare not different significantly (Tukey’s confidence half-interval)
for P = 95 % (Į = 0,05).

Tabela 3. Masa 1 owocu dyni olbrzymiej ‘Rouge vif d’Etampes’
w latach 2007 - 2008 (kg)
Table 3. The weight of a fruit of the winter squash ‘Rouge vif d’Etampes’
in the years 2007 - 2008 (kg)
Wyszczególnienie
Specification
W0
W1
ĝrednio – Mean

2007

2008

ĝrednio - Mean

2,42 a
4,66 b
3,54

2,03 a
3,21 b
2,62

2,26 a
3,94 b
3,08

ObjaĞnienia: jak pod tabelą 2 - Explanations: see under Table 2

Tabela 4. Plon owoców z jednej roĞliny dyni olbrzymiej ‘Rouge vif d’Etampes’
w latach 2007 - 2008 (kg)
Table 4. The fruit yield from the single plant of the winter squash
‘Rouge vif d’Etampes’ in the years 2007 - 2008 (kg)
Wyszczególnienie
Specification
W0
W1
ĝrednio – Mean

2007

2008

ĝrednio - Mean

2,34 a
6,10 b
4,22

3,24 a
6,09 b
4,66

2,79 a
6,09 b
4,44

ObjaĞnienia: jak pod tabelą 2 - Explanations: see under Table 2

Tabela 5. Liczba owoców z jednej roĞliny dyni olbrzymiej ‘Rouge vif d’Etampes’
w latach 2007 - 2008 (szt.)
Table 5. The number of fruits from the single plant of the winter squash
‘Rouge vif d’Etampes’ in the years 2007 - 2008 (pcs)
Wyszczególnienie
Specification
W0
W1
ĝrednio - Mean

2007

2008

ĝrednio - Mean

1,60 a
2,62 b
2,11

1,60 a
1,88 b
1,74

1,60 a
2,25 b
1,92

ObjaĞnienia: jak pod tabelą 2 - Explanations: see under Table 2
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Owoce zbierane na poletkach nawadnianych charakteryzowaáy siĊ wiĊkszymi rozmiarami – miaáy wiĊkszą ĞrednicĊ pionową (wysokoĞü owocu) oraz
poziomą (szerokoĞü owocu) (tab. 6 i tab. 7). Nawadnianie kroplowe zwiĊkszyáo
te dwa parametry odpowiednio o 4,14 cm (34 %) i 8,4 cm (48 %).
Tabela 6. ĝrednica pionowa owocu dyni olbrzymiej ‘Rouge vif d’Etampes’
w latach 2007-2008 (cm)
Table 6. Vertical fruit diameter of the winter squash ‘Rouge vif d’Etampes’
in the years 2007-2008 (cm)
Wyszczególnienie
Specification
W0
W1
ĝrednio - Mean

2007

2008

ĝrednio - Mean

11,25 a
15,87 b
13,56

12,75 a
16,42 b
14,58

12,00 a
16,14 b
14,07

ObjaĞnienia: jak pod tabelą 2 - Explanations: see under Table 2

Tabela 7. ĝrednica pozioma owocu dyni olbrzymiej ‘Rouge vif d’Etampes’
w latach 2007 - 2008 (cm)
Table7. Horizontal fruit diameter of the winter squash ‘Rouge vif d’Etampes’
in the years 2007 -2008 (cm)
Wyszczególnienie
Specification
W0
W1
ĝrednio - Mean

2007

2008

ĝrednio - Mean

16,40 a
30,68 b
23,54

18,31 a
20,75 b
19,53

17,35 a
25,71 b
21,53

ObjaĞnienia: jak pod tabelą 2 - Explanations: see under Table 2

Wyniki uzyskane w doĞwiadczeniu z nawadnianiem kroplowym dyni olbrzymiej odmiany ‘Rouge vif d’Etampes’ są zbieĪne z rezultatami wczeĞniejszych badaĔ przeprowadzonych na glebie piaszczystej w rejonie Bydgoszczy
z innymi gatunkami i odmianami uprawnymi warzyw dyniowatych [Rolbiecki
2004, 2007; Rolbiecki i Rolbiecki 2003, 2005; Rolbiecki i in. 2006, 2009,
2011a,b,c].
W cytowanych badaniach system kroplowy wpáywaá na zwiĊkszenie rozmiarów owoców, ich masy i liczebnoĞci – powodując w rezultacie istotny wzrost
plonu handlowego w odniesieniu do wariantu kontrolnego (bez nawadniania).
WNIOSKI

Na podstawie Ğcisáych doĞwiadczeĔ polowych przeprowadzonych na glebie bardzo lekkiej w latach 2007-2008, w Kruszynie KrajeĔskim koáo Bydgoszczy moĪna wyciągnąü nastĊpujące wnioski:
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1. Nawadnianie kroplowe w sposób statystycznie udowodniony zwiĊkszyáo plony dyni olbrzymiej odmiany ‘Rouge vif d’Etampes’ z 34,2 t.ha-1 do
75 t.ha-1 (wzrost o 40,8 t·ha-1, czyli o 119 %). Otrzymana zwyĪka plonu wynikaáa przede wszystkim z istotnego zwiĊkszenia masy owocu oraz jego rozmiarów (Ğrednicy poziomej i pionowej) a takĪe liczebnoĞci owoców.
2. W Ğwietle uzyskanych wyników widaü, Īe nawadnianie kroplowe moĪe
stanowiü czynnik umoĪliwiający uprawĊ – cechującej siĊ wysokimi potrzebami
wodnymi – dyni olbrzymiej na glebie bardzo lekkiej zapewniając wysokie i stabilne w latach plony owoców.
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