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WSTĘP 

Poważny areał gleb lekkich w Polsce (około 30% gruntów ornych) skłania ośrod

ki akademickie (5, 6, 7, 9, 11] i instytuty resortowe, szczególnie IUNG (1, 2, 3, 

4, B, 10],do kontynuowania badań nad podniesieniem ich urodzajności. Ograniczony 

dobór roślin do uprawy na glebach piaskowych (kompleksy żytnie słaby i najsłabszy) 

sprowadza się głównie do zbóż o małych wymaganiach glebowych (żyto ozime, owies), 

a przy wysokim poziomie agrotechniki także jęczmień. Spośród roślin niezbożowych 

wiernie plonują jeszcze na tych glebach ziemniaki, łubin żółty i seradela. Anali

za produkcyjności zbóż na tle ich koncentracji w płodozmianie stanowi myśl prze

wodnią tego opracowania. 

METODYKA I WARUNKI BADAŃ 

W 2 doświadczeniach polowych ścisłych, realizowanych równolegle w RZD Pozorty 
i Łężany, w latach 1978-1985 porównywano produkcyjność kilkunastu płodozmianów 4-

-polowych z udziałem 50 (obiekt kontrolny), 75 i 100% zbóż. Spośród nich w niniej

szej pracy przeanalizowano kilka ogniw, w których oceniano plonowanie żyta ozime

go, jęczmienia jarego i owsa. 

Bezpośrednimi przedplonami zbóż były: w płodozmianie kontrolnym - okopowe na 

oborniku dla żyta ozimego i jęczmienia jarego - ziemniaki, dla owsa - kukurydza; 

w zmianowaniach z 75% zbóż - strączkowe: dla żyta i jęczmienia - łubin żółty, dla 

owsa - mieszanka zbożowo-strączkowa; w monokulturach zbożowych - dla żyta ozimego 

,zboża jare, dla zbóż jarych - żyto ozime. 

Doświadczenie w Pozortach wykonano na glebie brunatnej wytworzonej z piasku 

_gliniastego lekkiego na pyle zwykłym, o zawartości części spławialnych 12%, pyla-
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stych około 30% i próchnicy 1,28%. Zaliczono ję w przeważajęcej mierze do kon

pleksu żytniego dobrego. Zasobność warstwy uprawnej w składniki mineralne w 100 g 

gleby wynosiła: P2•5 - 17,1; K2• - 17,7 i MgO - 3,0 mg; odczyn w 1 n KCl pH - 7,0. 
W Łężanach występowała gleba brunatna wyługowana, bardzo lekka, wytworzona z 

piasku luźnego przewarstwionego piaskiem gliniastym lekkim. W całości kompleks 
żytni słaby. Zasobność w składniki mineralne w 100 g gleby: P2•5 - 18,5; Kł - 18,1 
i MgO - 2,1 mg; odczyn w 1 n KCl pH - 6,0. 

Uprawę roli wykonano tradycyjnie. Szczególnę uwagę zwrócono na prawidłowe 

przeprowadzenie zespołu upraw pożniwnych oraz dotrzymanie optymalnych terminów sie

wu. Nawożenie organiczne - obornik w dawce 25 ton na 1 ha stosowano w pierwszym 

polu każdego płodozmianu, natomiast mineralne: N - 80*, P2•5 - 80, K20 - 140 kg 

na 1 ha. Wapnowanie pól wykonano 2-krotnie wapnem magnezowym w dawkach: w Pozor
tach przed rozpoczęciem doświadczenia 4,5 t oraz po zbiorach w pierwszym roku ba

dań 2,5 t na 1 ha. W Łężanach, ze względu na słabę glebę, w obu terminach zasto

sowano po 2,5 tony na 1 ha. Przez cały okres trwania doświadczenia uprawiano żyto 

Oańkowskie Złote, owies Leanda, jęczmień jary do roku 1980 - Aramir, w pozosta
łych latach Diva. 

Warunki pogodowe sezonów wegetacyjnych (IV - IX) analizowanego 8-lecia (1978-

-1985) charakteryzowały się znacznymi opadami atmosferycznymi. Zgodnie z kryte

rium regionalnym [6 ]4 lata zaliczono do mokrych, 2 do przeciętnych i 2 do su
chych. Znaczne opady sprzyjały korzystnej wegetacji roślin, lecz jednocześnie po

wodowały częste wyleganie zbóż, szczególnie uprawianych na lepszych stanowiskach. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Średnie dla obu gleb plony zbóż □sięgnęły wysoki poziom - 3,42 t z ha (tab. 

1 i 2). Korzystnemu rozwojowi upraw na glebach lekkich sprzyjał wysoki poziom 

agrotechniki, w tym intensywne wapnowanie na poczętku doświadczeń i dobre warun
ki pogodowe. 

Na glebie o wyższym potencjale produkcyjnym (więcej części spławialnych i 

frakcji pyłu) w Pozortach średnie plony zbóż były wyższe o 0,71 t z 1 ha. Żyto 

ozime dało plon 4,03, owies - 3,88 i jęczmień jary - 4,47 t z 1 ha (tab. 1). W in

nej kolejności ułożyły się plony na glebie bardzo lekkiej w Łężanach: owies 
3,28, jęczmień jary - 3,17 i żyto ozime - 2,70 t z 1 ha (tab . 2). Niskie plony ży

ta w tych warunkach były spowodowane opanowaniem go przez chwasty, w tym gatunki 

o wysokiej szkodliwości, jak miotła zbożowa, rumian polny, gwiazdnica pospolita, 

bratek polny. W regionie północno-wschodnim wilgotne, a nawet wręcz mokre miesię-

* Do roku 1980 stosowano N - 100 kg na 1 ha. 



-· 
KONKURENCYJNOŚĆ UPRAWY ŻYTA, JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA 15 I 

T a b e 1 a 

Wydajność zbóż na glebie kompleksu żytniego dobrego, 
średnie za lata 1978-1985, RZD Pozorty 

Spadek 
Średni 

Udział 
Grupy plonu Grupy 

zbóż 
Plon jedno- w stosun- plon jedno-

Gatunki w płodo- w tonach rodne ku do dla rodne 
zbóż zmianie z ha według obiektu gatunku według 

w % Duncana kontrol- w tonach Duncana 
nego z ha 
w % 

Żyto 50 4,29 a 

ozime 75 4,22 a 0,7 4,03 a 
100 3,71 ab 13,5 

Jęczmień 50 3,70 ab 
jary 75 3,54 ab 4,3 3,47 b 

100 3,17 b 14,0 

50 3,88 ab 
Owies 75 3,81 ab 1,8 3,88 ab 

100 3,95 ab +1,8 

Średnio 50 3,91 a 

3 zboża 75 3,86 a 1,3 3,79 a 
100 3,61 a 7,7 

T a b e 1 a 2 

Wydajność zbóż na glebie kompleksu żytniego słabego, 
średnie za lata 1978-1985, RZD Lężany 

Spadek 
Średni 

Udział Grupy plonu Grupy 
zbóż Plon jedno- w stosun- plon jedno-Gatunki ku do dla 

zbóż 
w płodo- w tonach rodne obiektu gatunku rodne 
zmianie z ha według według 

w% Duncana kontrol- w tonach Duncana nego z ha 
w % 

Żyto 50 3,06 ab 
75 2,69 b 12,1 2,70 b ozime 100 2,36 b 22,9 

Jęczmień 
50 3,84 a 

jary 75 3,15 ab 18,0 3,17 ab 
100 2,53 b 34,l 

50 3,79 a 
Owies 75 3,12 ab 17,7 3,28 ab 

100 2,92 b 23,0 

. Średnio 
50 3,57 a 

3 zboża 75 2,99 b 16,2 3,05 b 
100 2,60 b 27,2 
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ce jesienne sprzyjały silnemu rozwojowi chwastów, zwłaszcza w płodozmianach z du

żym udziałem zbóż (75 i 100% zbóż). Słabszy porost żyta na uboższej glebie już w 
okresie jesiennym stawał się bardziej podatny na konkurencję chwastów. 

Ocena jednostkowa wszystkich gatunków zbożowych wykazała, iż najwyższe zbiory 

w obu miejscowościach □sięgnięto w płodozmianach o 50% udziale zbóż. W miarę wzro 

stu koncentracji zbóż plony systematycznie malały. Wyjętek stanowiła wydajność 

owsa na glebie żyźniejszej (Pozorty), gdzie nie stwierdzono istotnych różnic mię

dzyobiektowych. 

Analiza statystyczna plonów za 8-lecie nie wykazała w pełni istotności zaob

serwowanych różnic. Na glebie żytniej dobrej plony żyta ozimego i jęczmienia uzy

skane w płodozmianach z 50 i 75% zbóż zaszeregowano do wspólnej grupy jednorodnej 

według Duncana. W monokulturze zbożowej plony obu tych gatunków obniżyły się o 14% 

Wyraźniej zarysowały się różnice międzyobiektowe na słabszej glebie (Łężany) 

Największe różnice stwierdzono w przypadku jęczmienia jarego. Zwiększenie udzia

łu zbóż z 50 do 75% obniżyło plon ziarna o 18%, natomiast w monokulturze zbożowej 
o 34%. U pozostałych gatunków zbóż spadki plonów były mniejsze i wynosiły odpo

wiednio (w zaokręgleniu): u owsa 18 i 23%, u żyta 12 i 23%. W zależności od skali 

tych różnic kształtowała się ich statystyczna istotność. U obydwu gatunków jaryoh 

plony w płodozmianach skrajnie wysyconych zbożami (50 i 100%) zaszeregowano do 

różnych grup jednorodnych a i b, natomiast z modeli zawierajęcych 75% zbóż plony 

zajęły miejsce pośrednie. 
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Rys. 1. Wierność plonowania zbóż 
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Wierność plonowania* 3 gatunków zbóż na tle ich udziału w płodozmianie wyka

zała zasadniczą zbieżność z wydajnością jednostkową (rys. 1). Najbardziej wyrów
nane w latach plony wydało żyto uprawiane na kOflllleksie żytnim dobrym. Wynika z 

tego, że na tych glebach plonowanie żyta jest stabilne w latach, niezależnie od 

warunków pogodowych. Z kolei na glebie żytniej słabej najmniej wierne plony żyta 

uzyskano w płodozmianach z 75% udziałem zbóż. W tej kombinacji zachwaszczenie ży

ta ulegało znacznym wahaniom, zależnie od ilości opadów wpływających na intensyw

~ść kiełkowania nasion chwastów. Zatem w latach suchych, przy mniejszym zachwa

szczeniu, plony żyta zbliżały się do zbieranych w układzie norfolskim, natomiast 

w sezonach mokrych wydajność jego spadała do poziomu osiąganego w JOOnokulturach 
zbożowych. 

Na żyźniejszej glebie jakość stanowiska pod jęczmień jary, w ogniwie zmiano

wania, miała mniejszy wpływ na wierność jego plonowania. Jedynie w płodozmianie 

kontrolnym, po ziemniakach na oborniku, wahania plonów jęczmienia na skutek wyle

gania były większe. Z kolei w Łężanach u tego gatunku stwierdzono wyraźnie więk

SZQ zbieżność pomiędzy wysokością plonów a ich wiernością w latach. Najbardziej 

wyrównane zbiory ziarna osiągnięto w 4-polówce z 50% udziałem zbóż, natomiast w 
aiarę wzrostu udziału zbóż stopień wyrównania plonów jęczmienia systematycznie 

11alał. 

Wierność plonów owsa, podobnie jak jednostkowa jego wydajność z 1 ha, nie wy

kazała zależności od udziału zbóż w płodozmianie. Największe wahania plonów w obu 

siedliskach stwierdzono w płodozmianie z 75% udziałem zbóż, w stanowisku po mie
szance zbożowo-strączkowej. Prawdopodobnie miało to związek z dość zróżnicowaną w 
latach wartością mieszanki jako przedplonu. W sezonach obfitujących w opady two-

t/ha 

4.0 ---------
3.0 

2.0 
-- RZD Pozorty (regresja nieistotna) 

--- RZD l~żany (regresja istotna) 

50 75 100 % 
Udział zbóż w płodozmianie 

Rys. 2. Śremie plony zbóż 

*wyliczono ją z różnicy plonów średnich przyjętych za 100 i procentowej ich 
'Zllliemości w latach. 
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rzyła ona zwarty i wysoki łan,pozostawiajęc dużo bogatych w azot resztek pożniw

nych. W latach suchych uboższy jej porost ulegał znacznemu zachwaszczeniu, dajęc 

stanowisko zbliżone wartościę do przedplonów zbożowych. 
Średnię produkcyjność porównywanych gatunków zbóż na tle ich udziału w płodo

zmianach (50, 75 i 100%) obrazuję krzywe regresji liniowej (rys. 2). · Na lepszej 

glebie w Pozortach przy wzroście koncentracji zbóż z 50 do 75 i 100\ nie stwier

dzono istotnych różnic. Istotną zależność pomiędzy udziałem zbóż w płodozmianie 

a plonami stwierdzono jedynie na słabszej glebie w Łężanach. Większa koncentra

cja zbóż powodowała istotny spadek wydajności. 

WNIOSKI 

1. W warunkach gleb lekkich, w ciągu 8-letniego cyklu badań (1978-1985), uzy

skano dość wysoką średnią wydajność trzech gatunków zbóż (żyta, jęczmienia i 

owsa). Na kompleksie żytnim dobrym (RZ• Pozorty k. Olsztyna) 3,75 t, a na żytnim 

słabym (RZ• Łężany k. Biskupca) 3,05 t ziarna z 1 ha. Osiągnięte plony były na

stępstwem wysokiego poziomu agrotechniki oraz korzystnego przebiegu pogody. 

2. Najwyższe plony zbóż w obu siedliskach osiągnięto w płodozmianach z 50% 

ich udziałem (model kontrolny). Zwiększenie udziału zbóż do 75 i 100% powodowało 

średni spadek plonu odpowiednio o 9,4 i 16,7%. Na kompleksie żytnim dobrym spadek 

wydajności ziarna był mniejszy (1,3 i 7,7%), natomiast na żytnim słabym większy 

(16,2 i 27,2%). 

3. Na wzrastającę koncentrację uprawy zbóż w płodozmianie najsilniej reagował 

jęczmień jary, zwłaszcza na glebie żytniej słabej. Tam w relacji do obiektu kon

trolnego spadki plonów w dwóch następnych płodozmianach wynosiły odpowiednio 18,0 

i 34,1%. W mniejszym stopniu reagował owies (spadek jego plonów wynosił odpowied

nio 17,7 i 23,0%) i żyto ozime (12,1 i 22,9%). Na glebie żytniej dobrej istotnę 

ujemną reakcję żyta i jęczmienia stwierdzono dopiero w wielogatunkowej monokultu
rze zbożowej. 

4. Wierność plonowania zbóż w latach zależała głównie od jakości gleby. Więk

sze wahania w plonach stwierdzono na glebie żytniej słabej aniżeli na dobrej. Spo

śród zbóż najwierniej plonowało żyto ozime, a w dalszej kolejności jęczmień jary 

i owies. 
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c. KmecJ111K 

COITEPHHl.łECTBO 03H'MOf PJKH, HPOBoro flt{MEHH M OBCA 

P e 3 10 M e 

B nepHOA 1978-1985 rr. npoBOAHJIHCb napaJIJieJlbRO ABS noJieBNX onu
Ta aaJIOlleHRNe Ha noqBe xopomero H cJia6oro pxaaoro KOMDJleKca. B 4-
-noJibHblX ceBoo6opoTax c DOBlimaIO~HMC1i yqacTHeM aepHOBhIX - 50, 75 H 
100% HCCJleAOB8JlH ypoJKS.ttHOCTh 03HMOtt pxH, 1ipOBOro gqMeHH H OBca. Ha 
noąae xopomero plK8.HOro KOMDJleKca TOJlbKO poxb H nąMeHh H TOJlbKO B yc
JIOBH11X MOHOKYJlbTypli aepHOBliX A8JIH ypozatt B cpeAHHeM Ha 14% HHxe, 
TorAa KaK aa noąBe cJia6oro pxaHoro KoMnJieKca Bee aoaĄeJiliBaeMNe BHAli 
pearzpoBaJIH OTPHU8TeJlbHO. YBeJIHqeaze yąaCTH1i 3epHOBblX c 50 AO 75% 
B~3B8Jl0 CHHXeHHe ypozan HąMeHn H OBCa Ha npHMepHb 18%, a pZH Ha 1~. 
B MOKOKYJlhType aepHOBNX CHHXeHHe ypoxaH 6hlJIO CHJlbHee, COCT8BJl1ifi B 
CJiyqae l{qMeHH 34%, a OBCa H PEH 23%. 

S. Krześlak 

COMPETITIVENESS OF WINTER RYE, SPRING BARLEY AND 
DAT CULTIVATION 

S u m m a r y 

Two field experiments were carried out parallelly in the period 1978-1985 on 
;oil of the good and weak ryeland complex. In 4-field crop rotation with increas
_ng share of cereals - 50, 75 and 100%, the productivity of winter rye, spring 
iarley and oats was investigated. 

On good ryeland complex only mean yields of rye and barley and at that only 
mder conditions of cereal monoculture, were by 14% lower, while on the soil of 
,eak ryeland complex all species reacted negatively. The increased share of cere-
1ls from 50 up to 75% led to an average drop by 18% of the yields of barley and 
1ats and by 12% of the yields of rye. In the cereal monoculture the yield drops 
,ere greater, amounting for barley to 34% and for oats and rye to 23%. 


