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Wstęp 

Jednym z podstawowych gatunków pastewnych uprawy polowej jest 
lucerna, która charakteryzuje się dużym potencjałem plonotwórczym. 
Można ją wysiewać w siewie czystym lub jako wsiewkę w roślinę ochronną 
[SKRZYNIARZ 1983]. Z przeprowadzonych badań wynika, iż wsiewając lu
cernę w owies zbierany na zieloną masę uzyskuje się zadawalające plony 
w roku siewu oraz korzystny jej rozwój, gwarantujący wysokie plony w 
latach pełnego użytkowania [SKRZYNIARZ 1983; STASZEWSKI 1975]. 

Wysokość i jakość pozyskiwanych plonów rośliny ochronnej i ścier
nianki zależy od terminu i ilości wysiewu nasion, wysokości zastosowanego 
nawożenia, przedplonu oraz przebiegu warunków pogodowych [DEMIDO

WICZ, MARCINKOWSKI 1987]. Wieloletnie badania NIEWIADOMSKIEGO [1983] 
dowodzą, że klimat naszego kraju w większym stopniu niż gleba decydują 
o corocznych efektach rolnictwa. 

Celem pracy było określenie wpływu warunków pogodowych na po
ziom plonowania roślinny ochronnej i ściernianki - lucerny (Medicago 
media L). uprawianej w warunkach gleb kompleksu żytniego dobrego. 

Materiał i metody 

Materiał do badań pochodził z doświadczeń ścisłych polowych reali
zowanych w RSD Lipki k/Stargardu Szczecińskiego w latach 1981-1991. 
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Lucernę uprawiano na glebie kompleksu żytniego dobrego, klasy bonita
cyjnej IVb, która kwalifikowana jest do gleb brunatnych kwaśnych, niecał
kowitych (naglinowych) wytworzonych z piasków lekkich zwałowych. Za
wartość próchnicy wahała się od 1,32% do 1,89%, a pH w ln KC! od 6,2 
do 6,8. Badana gleba charakteryzowała się średnią zasobność w przyswa
jalny dla roślin fosfor, potas i magnez [NIEDŹWIECKI i in. 1977] . 

Ocenie poddano roślinę ochronną (owies - zbierany na zieloną ma
sę) oraz ścierniankę - lucerna. 

W każdym roku określano plon zielonej i suchej masy oraz pobiera
no 1 kg próbę, w której oznaczano zawartość białka ogólnego, ogólnie 
przyjętą metodą. 

W celu określenia wpływu warunków pogodowych na plonowanie 
roślin oraz na zawartość w plonie suchej masy i białka ogólnego, posłu
żono się danymi meteorologicznymi ze Stacji Badawczej w Lipkach (tab. 
1 ). Oddziaływanie czynników pogodowych badano w następujących okre
sach: 

- od siewu do wschodów roślin; 
- od wschodów do krzewienia się; 
- od krzewienia się do strzelania w źdźbło; 
- od wschodów do strzelania w źdźbło; 
- od strzelania w źdźbło do zbioru; 
- od wschodów do zbiorów owsa (roślina ochronna); 
- od zbioru rośliny ochronnej do zbioru ściernianki. 

Wpływ układu warunków pogodowych w wymienionych fazach roz
wojowych na kształtowanie się plonów, określono przy wykorzystaniu 
współczynników korelacji. 

Wyniki i dyskusja 

Warunki pogodowe oraz plony rośliny ochronnej i ściernianki - Me
dicago media L. w latach badań były zróżnicowane (tab. 1 i 2). 

Z badanych czynników klimatycznych nie stwierdzono istotnego 
wpływu wilgotności względnej powietrza i usłonecznienia na wysokość plo
nowania badanych roślin oraz wartości współczynnika hydrotermicznego 
Sielianinowa na plon rośliny ochronnej. 

Wysokość plonu rośliny ochronnej był uzależniony tylko od tempe
ratury powietrza i istotnie malał przy wyższych temperaturach w okresach: 
od wschodu do zbioru i od strzelania w źdźbło do zbioru. 



Suma tempera-
tura powietrza 

Rok Sum of air 

Year temperatures 
(°C) 

o L 

1981 944 2299 
1982 881 -
1983 1020 2645 
1984 989 2259 
1985 841 2298 
1986 946 2315 
1987 842 2146 
1988 752 2157 
1989 948 2377 
1990 1092 2363 
1991 715 2056 

Średnie 
907 1901 

Means 

O - owies; oats 
L - lucerna; lucerne 

Warunki meteorologiczne w RSD Lipki 
Weather conditions at Lipki Agricultural Experiment Station 

Średnia tern-
Suma Współczynnik 

peratura po-
opadów hydrotermicz- Usłonecznienie 

Wilgotność 

wietrza 
Total precipi- Insolation 

względna 

Average air 
ny 

Relative humidity 
tation Hydrothermal (h) temperatures 
(mm) coefficient 

(%) 
(°C) 

o L o L o L o L o L 

12,6 14,5 102 274 1,08 1,19 557 1015 51,5 57,4 
11,4 - 116 - 1,32 - 583 - 54,9 -
15,0 16,6 180 293 1,76 1,11 464 1130 69,4 61,5 
12,0 14,0 196 361 1,98 1,60 430 877 55,6 57,9 
11,5 14,0 92 262 1,10 1,14 471 1019 52,6 60,4 
12,3 14,4 200 343 2,11 1,48 491 1094 60,7 57,1 
10,8 13,4 126 341 1,50 1,59 462 967 58,5 61,1 
10,7 14,2 93 259 1,24 1,20 407 875 50,2 55,1 
12,5 15,0 66 223 0,70 0,94 584 1179 47,2 49,8 
14,0 15,4 163 322 1,49 1,36 524 1001 55,1 57,3 
10,1 14,3 128 265 1,80 1,29 334 820 59,3 58,1 

10,0 11,9 133 268 1,46 1,17 435 900 55,9 52,3 

Tabela 1; Table 1 

Długość okresu 
wegetacji ( dni) 

Vegetation period 
( days) 

o L 

75 160 
77 -
78 172 
83 163 
73 165 
77 162 
78 160 
70 153 
76 160 
78 154 
71 145 

76 145 
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Rozkład opadów atmosferycznych w okresie wegetacji roślin przy
czyniał się do wzrostu pozyskiwanych plonów (tab. 2 i 3). Natomiast ich 
niedostatek, w okresie krzewienia się i strzelania w źdźbło rośliny ochron
nej, był przyczyną istotnej obniżki plonu lucerny w roku siewu. Wraźli

wość owsa na niedostatek wody w fazie strzelania w źdźbło podkreśla w 
swoim opracowaniu SALONI [1975]. 

Tabela 2; Table 2 

Plony rośliny ochronnej i ściernianki - Medicago media L. (t·ha-1) 

(średnie z lat 1981-1991) 

Yields of cover crop and and stubble crop - Medicago media L. (tha-1) 

(means for 1981-1991) 

Plony; Yields 

zielonej masy suchej masy białka ogólnego 
Rok green matter dry matter total protein 
Year 

roślina ściernianka roślina ściernianka roślina ściernianka 

ochronna stubble ochronna stubble ochronna stubble 
cover crop crop cover crop crop cover crop crop 

1981 28,0 3,6 5,3 0,5 0,604 0,145 

1982 17,9 - 5,3 - 0,652 -
1983 24,0 9,2 4,9 1,5 0,587 0,162 

1984 35,7 7,5 6,8 1,2 0,730 0,154 
1985 29,8 9,8 6,0 1,6 0,674 0,161 

1986 19,4 1,8 4,0 0,3 0,455 0,181 
1987 34,7 10,5 6,9 1,6 0,763 0,150 

1988 29,0 17,9 5,6 2,6 0,658 0,148 
1989 31,2 11 ,9 6,2 2,0 0,735 0,167 

1990 25,6 14,6 5,0 2,3 0,560 0,159 
1991 33,6 13,6 6,6 2,1 0,755 0,157 

Średnie 
29,0 9,1 

Means 
5,7 1,3 0,657 0,144 

Najwyższe plony ściernianki - lucerny uzyskano w latach o obfitszych 
opadach w okresie między zbiorem rośliny ochronnej, a zbiorem ściernia
nki. 

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono istotny wpływ średniej 
temperatury powietrza na wzrost plonów ściernianki - lucerny. 

Wyższa temperatura powietrza w początkowym okresie wzrostu wsie
wki oraz w okresie. po zbiorze rośliny ochronnej powodowała pozyskiwa
nie wyższych plonów suchej masy lucerny. Podobne zależności wykazał 
również DEMIDOWICZ i GONET [1976]. 



WPŁYW WARUNKÓW HYDROTERMICZNYCH NA PLONOWANIE ... 153 

Tabela 3; Table 3 

Wpływ czynników meteorologicznych na plony suchej masy rośliny ochronnej 
i ściernianki - Medicago media L. (średnie z lat 1981-1991) 

Weather conditions vs. dry matter yield of cover crop and stubble 
crop - Medicago media L (means for 1981-1991) 

Współczynniki korelacji 
Correlation coefficient 

Zmienności 
roślina ochronna ściernianka 

Variability 
cover crop stubble crop 

1 2 3 4 

Średnia temp. powietrza -0,67 -0,69 0,88 - * 
Average air temperatures 
Suma opadów; Total percipitation -* - * - * -0,60 
Wilgotność względna - * - * - • -0,57 
Relative humiclity 
Współczynnik hydrotermiczny - * - * - * -0,54 
Hydrothermal coefficient 

Od wschodów do zbioru owsa; From sprouting to oats harvest 
Od strzelania w źdźbło do zbioru owsa; From shooting to oats harvest 
Od siewu do wschodów; From sowing to sprouting 

5 

0,62 

* -

* -

* -

1 -
2-
3-
4- Od krzewienia się do strzelania w źdźbło owsa; From tillering to oats sho

oting 
5-

* 

Od zbioru owsa do zbioru ściernianki; From oats harvest to stubble crop 
harvest 
różnice nieistotne; insignificant differences 

Wnioski 

1. Spośród rozpatrywanych czynników meteorologicznych, wilgotność 
względna powietrza, usłonecznienie i wartość współczynnika hydro
termicznego Sielianinowa nie miały istotnego wpływu na plony rośli
ny ochronnej oraz wilgotność względna i usłonecznienie na plon lu
cerny w roku siewu. 

2. Niedostatek wody podczas krzewienia i strzelania w źdźbło owsa is
totnie obniża plony ściernianki. 

3. Wyższa średnia temperatura powietrza w okresie od siewu do 
wschodów oraz w okresie po zbiorze rośliny ochronnej wpływały na 
wzrost plonów ściernianki - lucerny. 
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Streszczenie 

Doświadczenia polowe z uprawy lucerny (Medicago media L) jako wsiewki 
w roślinę ochronną - owies na zieloną masę, na glebach kompleksu żytniego do
brego, przeprowadzono w latach 1981-1991 w RZD Lipki. Badano wpływ czyn
ników klimatycznych na plon suchej masy i białka obu roślin. 

Stwierdzono, że nadmiar wody podczas fazy krzewienia i strzelania w 
źdźbło rośliny ochronnej oraz wzrost temperatury ponad średnią (w okresie od 
wschodów do zbioru rośliny ochronnej) wpływało na obniżenie jej plonów. 
Wystąpienie okresów posusznych między zbiorem rośliny ochronnej, a zbiorem 
ściernianki oraz wzrost średniej temperatury powietrza w okresie od siewu do 
rozetki liściowej obniżał plony ściernianki. 

Wzrost plonów ściernianki następował przy wzroście średniej temperatury 
w okresie od siewu do wschodów oraz po sprzęcie rośliny ochronnej. 

INFLUENCE OF HYDROTHERMAL CONDITIONS ON PRODUCTIVITY 
OF COVER CROP AND STUBBLE CROP - LUCERNE (Medicago media L) 
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Summary 

The results of field experiments carried out in the period of 1981-1991 at 
the Lipki Experimcntal Station situated by Stargard Szczeciński, on the luccrne 
(Medicago media L) as companion crop of cover crop - the oats for green fo
rage, on soils of good rye complex, were presented. 

The study aimed at finding the influence of weather conditions (i.e. - sum 
of air temperatures; average air temperature; sum of precipitation; relative hu
midity: insolation; Sielianinov coefficient) on the yields of dry matter and pro
tein. The relationships among the parameters concerned and weather conditions 
werc dctermined by using corelation coeffieient. 

Factors such as relative humidity, insolation and Sielianinov coefficicnt 
showed no significant influence on the yield of cover crop and stubblc crop, 
either. 

The surplus of water in the stages of tillering and shooting of cover crop as 
well as the temperature rise above the average (from sprouting to cover crop 
harvest) resulted in the decrease of yield. The drought between cover crop har
vest and stubble crop harvest and the rise of average air temperature between 
sowing and leaf rosette resulted in the drop of lucerne yield. 

The increase in stubble crop yield was found at higher average temperature 
betwecn sowing to sprouting and when the temperature was higher during 
summer months. 
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