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Dynamika wzrostu, plonowanie  
i antymątwikowe działanie wybranych odmian 

rzodkwi oleistej i gorczycy białej  
uprawianych w międzyplonie ścierniskowym 

Growth dynamics, yielding and antinematode effects of some cultivars 
of oil radish and white mustard cultivated as a catch crop 

W doświadczeniu przeprowadzonym w 1997 r. 
na polu IHAR w Bydgoszczy, charaktery-
zującym się glebą o składzie piasku gliniastego 
lekkiego, oceniano dynamikę wzrostu, plono-
wanie i antymątwikowe działanie roślin 
wybranych odmian rzodkwi oleistej (Adagio, 
Pegletta, Remonta, Resal i Rufus) i gorczycy 
białej (Litember, Maxi, Metex, Nakielska, 
Salvo i Sirola), uprawianych w międzyplonie 
ścierniskowym. Najwyższym plonem swieżej 
masy części nadziemnej roślin charaktery-
zowała się w grupie gorczyc odmiana Salvo, 
a w grupie rzodkwi odmiana Pegletta. Najwięk-
szy plon suchej masy stwierdzono natomiast 
odpowiednio dla gorczycy białej Sirola i rzod-
kwi oleistej Rufus. Spośród badanych odmian 
roślin najsilniej ograniczała populację mątwika 
burakowego w glebie rzodkiew oleista Adagio 
(o 47,5%), Pegletta (o 46,3%) i Remonta 
(o 41,2%) oraz gorczyca biała Sirola (o 40,1%). 

In 1997 field experiment was carried out in 
Bydgoszcz on light loamy sand to assess the 
growth dynamics, yields and antinematode 
effects of some cultivars of oil radish (Adagio, 
Pegletta, Remonta, Resal and Rufus) and white 
mustard (Litember, Maxi, Metex, Nakielska, 
Salvo and Sirola), cultivated as catch crops. 
The highest yield of shoot fresh matter was 
obtained in the white mustard group for cultivar 
Salvo and in the oil radish group for cultivar 
Pegletta. However, the highest yield of dry 
matter was found for white mustard Sirola and 
oil radish Rufus. Oil radish cultivars Adagio, 
Pegletta and Remonta reduced the population of 
beet cyst-nematode in the highest degree, 
47.5%, 46.3% and 41.2%, respectively, and 
then the white mustard Sirola — 40.1%. 

Wstęp 

We współczesnej produkcji roślinnej coraz większego znaczenia nabiera 
uprawa roślin w międzyplonie ścierniskowym, co pozostaje w ścisłym związku  
z powszechnie występującym ujemnym bilansem substancji organicznej w glebie. 
Problem ten jest następstwem intensywnej uprawy roślin, zwłaszcza korzeniowych, 
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w krótkich płodozmianach oraz coraz częstszych braków obornika. Stosowanie 
nawozów zielonych z roślin międzyplonowych oraz słomy zbóż wpływa bardzo 
korzystnie na strukturę oraz zasobność gleby w masę organiczną i składniki 
pokarmowe (Pawłowski i Deryło 1991; Kopczyński 1994; Ceglarek i in. 1995; 
Nowakowski i in. 1996b, 1996c; Nowakowski i Kostka-Gościniak 1997). 

Celem niniejszych badań była ocena dynamiki wzrostu, kwitnienia, plono-
wania i oddziaływania antymątwikowego wybranych odmian rzodkwi oleistej  
i gorczycy białej, uprawianych jako międzyplon ścierniskowy. Uprawa tych dwóch 
gatunków roślin ma szerokie zastosowanie w niskonakładowych technologiach 
produkcji roślin, czyli w tzw. uprawie z siewu w mulcz i z siewu bezpośredniego 
oraz w rejonach o zagrożeniu erozyjnym i przy nasilonym występowaniu mątwika 
burakowego (Allison i Armstrong 1991; Szymczak-Nowak i in. 1998). 

Materiał i metody  

Doświadczenie przeprowadzono w 1997 r. na polu Oddziału IHAR w Byd-
goszczy, charakteryzującym się glebą o składzie piasku gliniastego lekkiego  
i zawartości próchnicy 1,05%. Analiza agrochemiczna warstwy uprawnej gleby 
wykonana na początku sierpnia wykazała średnią zawartość potasu, wysoką 
zawartość fosforu, niską zawartość N–NO3 oraz pH 7,4. Jednoczynnikowe doś-
wiadczenie założono metodą długich pasów w trzech powtórzeniach, wyznaczając 
losowo w każdym pasie poletka o powierzchni 14 m2. 

W doświadczeniu porównywano dynamikę wzrostu, szybkość kwitnienia, 
plonowanie oraz oddziaływanie na populację mątwika burakowego w glebie — 
pięciu odmian rzodkwi oleistej: Adagio (Petersen, Niemcy), Pegletta (Petersen, 
Niemcy), Remonta (KWS, Niemcy), Resal (VdH, Holandia) i Rufus (DSV, 
Niemcy) oraz sześciu odmian gorczycy białej: Litember (DSV, Niemcy), Maxi 
(Petersen, Niemcy), Metex (Petersen, Niemcy), Nakielska (Rogowska HR, Polska), 
Salvo (VdH, Holandia) i Sirola (KWS, Niemcy). Do schematu doświadczenia 
wprowadzono dodatkowo wariant kontrolny z poletkami ugorowanymi.  

Odmiany wysiane zostały w międzyplonie ścierniskowym (gorczyca 20 kg/ha 
i rzodkiew 25 kg/ha) 11. sierpnia na stanowisku po nasiennikach buraka cukrowego. 
Przed wysiewem roślin międzyplonowych (10.08.1997) oraz po ich zbiorze 
(6.11.1997) pobrano laską Egnera próby glebowe (0–20 cm), celem określenia ilości 
cyst mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) oraz zawartości w nich 
żywych jaj i larw. Oznaczenia te wykonywane były dla każdego poletka w dwu 
powtórzeniach, w 100-gramowych próbach powietrznie suchej gleby. Przed zabie-
gami uprawowymi (orka średnia i 2 razy bronowanie) zastosowano 70 kg N/ha  
i 80 kg K2O/ha.  
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Z uwagi na utrzymującą się suszę po wysiewie międzyplony dwukrotnie na-
wadniano. W okresie wegetacyjnym, za wyjątkiem dwóch pierwszych dekad sierp-
nia, wystąpiły korzystne warunki pogodowe dla wzrostu roślin międzyplonowych. 

Zbiór rzodkwi oleistej i gorczycy białej nastąpił 4. listopada. Po zważeniu plonu 
świeżej masy części nadziemnej z każdego poletka pobrano próbę po 2–3 kg, którą 
rozdrobniono, uśredniono do 0,5 kg i wysuszono w suszarce dla ustalenia plonu 
suchej masy. 

Próby korzeni do określenia plonu świeżej i suchej masy pobierano z poletek 
o powierzchni 1 m2 na głębokość 25 cm. 

Wyniki opracowano statystycznie z wykorzystaniem analizy wariancji. 

Wyniki 

Pomiary wysokości roślin we wrześniu (10.09.1997) wykazały nieznacznie 
szybszy wzrost gorczycy białej niż rzodkwi oleistej (rys. 1). Przy następnych 
dwóch terminach pomiarów (10.10.97 i 3.11.97) stwierdzono znaczne zróżnicowa-
nie wysokości w grupie odmian rzodkwi. Odmiana Pegletta charakteryzowała się 
istotnie większą wysokością (61,5–72,0 cm), a odmiana Adagio — istotnie mniej-
szą wysokością (29,1–37,5 cm) w stosunku do pozostałych odmian rzodkwi. 

W grupie odmian gorczycy białej większe zróżnicowanie w wysokości roślin 
stwierdzono dopiero w trzecim terminie pomiarów. Największą wysokością 
odznaczały się odmiany Litember (118,7 cm) i Maxi (112,5 cm), a najmniejszą 
odmiana Nakielska (94,3 cm). 

W okresie wegetacji obserwowano także kwitnienie roślin międzyplonowych 
(rys. 1). Szybciej zaczęły kwitnąć rośliny gorczycy. W trzecim terminie pomiarów 
wysokości roślin (3.11.97) najmniejszy udział kwitnących roślin w grupie gorczyc 
stwierdzono dla odmian Sirola i Litember (odpowiednio 50 i 60%), a w grupie 
rzodkwi dla odmiany Adagio (10%). Największym udziałem kwitnących roślin 
charakteryzowały się gorczyce Nakielska i Salvo (po 95%) oraz rzodkiew  
Pegletta (90%). 
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Rys. 1 Dynamika wzrostu oraz udział kwitnących roślin wybranych odmian rzodkwi oleistej  
i gorczycy białej, uprawianych w międzyplonie ścierniskowym; 1997 — Growth dynamics and share 
of flowering plants of some cultivars of oil radish and white mustard, as catch crops; 1997 

 
 
Plony świeżej i suchej masy części nadziemnych i korzeni badanych odmian 

roślin międzyplonowych przedstawia tabela 1. Stwierdzono istotne zróżnicowanie 
plonów świeżej i suchej masy części nadziemnej. W grupie odmian gorczycy białej 
najwyższy plon świeżej masy części nadziemnej dały odmiany Salvo i Maxi,  
a najniższy — odmiana Nakielska. Najwyższym plonem suchej masy części 
nadziemnej charakteryzowały się natomiast odmiany Sirola i Salvo, a najniższym 
— Metex. Spośród pięciu odmian rzodkwi najwyższe plony świeżej masy części 
nadziemnej osiągnęła Pegletta, a suchej masy — Rufus. Najniższy plon świeżej  
i suchej masy części nadziemnej uzyskano dla odmiany Adagio. 

Analizując plon korzeni nie stwierdzono statystycznie udowodnionych różnic  
w plonie świeżej masy w grupie gorczyc. Wśród rzodkwi najwyższym plonem 
korzeni świeżej i suchej masy charakteryzowała się odmiana Remonta, a wśród 
gorczyc — Salvo. 

Dla odmian gorczyc stwierdzono wyższe zawartości suchej masy w częściach 
nadziemnych (o około 2%) i w korzeniach (o około 13–18%) niż w przypadku 
odmian rzodkwi. 
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Tabela 1 
Plon świeżej i suchej masy wybranych odmian rzodkwi oleistej i gorczycy białej, 
uprawianych w międzyplonie ścierniskowym; 1997 — Yield of fresh and dry 
matter of some cultivars of oil radish and white mustard, as catch crops; 1997 

Części nadziemne — Shoots Korzenie — Roots 

sucha masa 
dry matter 

sucha masa 
dry matter 

Gatunek  
i odmiana 
Species  

and cultivar 
świeża masa 
fresh matter 

[t/ha] 
[t/ha] [%] 

świeża masa
fresh matter

[t/ha] 
[t/ha] [%] 

Gorczyca biała — White mustard 
Nakielska 
Litember 
Sirola 
Salvo 
Metex 
Maxi 

31,0 
33,5 
33,5 
34,2 
32,1 
33,8 

4,12 
4,29 
4,39 
4,36 
3,95 
4,12 

13,35 
13,07 
13,13 
12,76 
12,33 
12,17 

2,20 
2,23 
2,37 
2,41 
2,13 
2,17 

0,66 
0,65 
0,68 
0,80 
0,60 
0,60 

29,89 
29,13 
28,77 
33,15 
28,08 
27,52 

Rzodkiew oleista — Oil radish 
Remonta 
Resal 
Rufus 
Adagio 
Pegletta 

43,3 
42,0 
42,8 
40,1 
44,2 

4,65 
4,48 
4,72 
4,06 
4,63 

10,77 
10,37 
11,08 
10,13 
10,50 

5,50 
5,23 
5,05 
5,03 
4,93 

0,82 
0,76 
0,80 
0,72 
0,72 

14,93 
14,61 
15,89 
14,30 
14,56 

NIR (p = 0,05) LSD  2,6 0,26  1,08 0,35 0,08  2,82 

 
W stosunku do wieloletnich średnich plonów podawanych przez COBORU 

(Lewandowski 1979) otrzymane w badaniach plony świeżej i suchej masy 
gorczycy białej były wyższe o 45–50%, a rzodkwi oleistej o 45–57%.  

Uzyskane plony rzodkwi były o około 10% niższe, a gorczycy o około 40% 
wyższe od plonów określonych na tym samym stanowisku w doświadczeniu 
założonym 1995 roku (Nowakowski i in. 1996a). 

Analiza gleby wykonana przed siewem roślin międzyplonowych oraz po ich 
zbiorze wykazała zróżnicowany wpływ na rozwój populacji mątwika burakowego 
(Heterodera schachtii Schmidt) w glebie w zależności od odmiany rośliny 
międzyplonowej (rys. 2). Liczba jaj i larw mątwika została najsilniej zredukowana 
na obiektach po uprawie odmian rzodkwi oleistej Adagio (o 47,5%), Pegletta  
(o 46,3%) i Remonta (o 41,2%) oraz gorczycy białej Sirola (o 40,1%). Te cztery 
odmiany określane są w rejestrach odmian w Europie Zachodniej jako odmiany  
o silnym działaniu antymątwikowym (Anonim, 1997). Silne działanie antymąt-
wikowe odmian Remonta i Sirola stwierdzono także w badaniach Nowakowskiego 
i in. (1996a). 
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Rys. 2. Zmiana liczebności mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) w glebie w nas-
tępstwie uprawy w międzyplonie ścierniskowym odmian rzodkwi oleistej i gorczycy białej (%); 1997 
Change in nematode population (Heterodera schachtii Schmidt) in soil as a consequence  
of cultivation of oil radish and white mustard as catch crops (%); 1997 

 
Istotne ograniczenie populacji mątwika (o ok. 35–37%) w glebie nastąpiło 

również w następstwie uprawy gorczycy białej Maxi oraz rzodkwi oleistej Resal. 
Uprawa gorczycy białej Nakielskiej i Litember oraz ugorowanie poletka spowodo-
wało wzrost populacji mątwika burakowego o odpowiednio 34,8%, 14,6% i 13,5%.  

Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność antymątwikowego oddzia-
ływania niektórych odmian rzodkwi oleistej i gorczycy białej. W kilku pracach 
opisany został zbliżony efekt fitosanitarny, polegający na zmniejszeniu populacji 
mątwika burakowego w glebie o 35–70% po uprawie antymątwikowych odmian 
gorczycy białej i rzodkwi oleistej (Müller1991; Heinicke i Warnecke 1994; 
Nowakowski i in. 1996a). 
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Wnioski 

1. W warunkach prowadzonych badań w grupie odmian rzodkwi oleistej 
najwyższy plon świeżej masy części nadziemnej uzyskano z odmiany Pegletta, 
a suchej masy — z odmiany Rufus. W grupie odmian gorczycy białej 
najwyższy plon świeżej masy części nadziemnej wykazała odmiana Salvo,  
a suchej masy — odmiana Sirola. 

2. Najwyższymi roślinami charakteryzowały się odmiany gorczycy białej 
Litember i Maxi, a wśród odmian rzodkwi oleistej — Pegletta.  

3. Najmniejszy udział roślin kwitnących przy zbiorze wykazały rzodkiew oleista 
Adagio (10%) i gorczyca Sirola (50%). 

4. Populację mątwika burakowego w glebie najsilniej ograniczały odmiany 
rzodkwi oleistej — Adagio (o 47,5%), Pegletta (o 46,3%) i Remonta (o 41,2%) 
oraz gorczyca biała Sirola (o 40,1%). 
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