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Wstęp 

Warunki siedliskowe w największym stopniu decydują o rozwoju zarówno 
roślin uprawnych, jak i chw:1stów. Znaczenie czynnika glebowego w życiu roślin 
uprawnych jest na ogół dobrze rozpoznane, natomiast niewiele jest informacji na 
temat wpływu rodzaju gleby na rozwój i szkodliwość chwastów (PARYLAK 2000]. 
Nieliczne w warunkach Polski badania wskazują, iż warunki glebowe pola upraw
nego mog,1 modyfikować rozwój wegetatywny i generatywny, a w konsekwencji 
także konkurencyjność obu składników agrocenozy [PARYLAK 1996]. Ma to szcze
gólne znaczenie dla roślin o stosunkowo krótkim okresie wegetacji, np. zbóż 
jarych. W tej grupie najczęściej uprawianym gatunkiem jest jęczmień jary, któ
rego groźnym i szybko rozprzcstrzcniaj,icym się konkurentem jest owies głuchy 
(Avena fatua L.) [GAWROŃSKA-KULESZA. ROSZAK 1987; ROLA 1990; WESOLOWSKI i in. 
]9CJ4.j 

Celem podjętych bada11 była ocena zmian wzajemnej konkurencyjności 
owsa głuchego i jęczmienia jarego uprawianego na różnych glebach. 

Materiał i metody 

Badania prowadzono w latach 2000-2001 na bazie jednoczynnikowego doś
wiadczcn ia wazonowego założonego metod,1 serii niezależnych w pięciu powtó
rzeniach. Aby określić zdolności konkurencyjne owsa głuchego i jęczmienia 
jarego odmiany Rudzik utrzymywano stałą obsadę roślin w ilości 10 szt. na wazon 
w stosunku 1 : O, 1 : I oraz O : 1 każdego z gatunków. Oba gatunki wysiewano, 
h1cznie lub osobno, na trzech różnych glebach: lekkiej, średniej i ciężkiej. Przez 
cały okres wegetacji wilgotność gleby utrzymywano na stałym poziomic 60% kapi
larnej pojemności wodnej. Skalę konkurencji oceniano we wczesnych fazach roz
woju i w kol'icu wegetacji roślin. W fazie trzeciego liścia jęczmienia określono 
długość oraz masę części nadziemnych i korzeni 20 roślin pochodzących z dwóch 
wazonów, wcześniej przeznaczonych do likwidacji. Przed zbiorem dokonano nato
miast pomiaru podstawowych cech biometrycznych (wysokość roślin, rozkrzewie
nie, masa ziarniaków i słomy, struktura kłosa i wiechy, dorodność ziarniaków). 
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Obliczono także wskaźnik agresywnosc1 owsa głuchego względem j<;czmicnia 
metodą MARIINA i FIELDA (1988). 

Wyniki i dyskusja 

Rezultaty badafr wskazują na wyra:foe i narastajqcc w czasie okresu wegeta
cji, oddziaływanie warunków glebowych na rozwój i wzajemne relacje obu gatun
ków. 

W fazie 3-4 liści nic obserwowano jeszcze istotnego wpływu rodzaju gleby 
na rozwój systemu korzeniowego rośliny uprawnej i chwastu , natomiast wyraź
nemu zróżnicowaniu podlegał rozwój części nadziemnych (tab. 1 ) . .J<;czmie11 jary 
rosnący na glebie średniej i lekkiej, niezależnie od obecności chwastów, odzna
czał się istotnie dłuższymi liśćmi , natomiast ich masa była wyraźnie większa tylko 
na glebie średniej. Z kolei początkowy rozwój owsa głuchego w łanie jednoga
tunkowym w mniejszym stopniu zależał od warunków glebowych, natomiast w 
s,1sicdztwic jęczmienia długość i masa siewek była wyraźnie więksi.a na glebie 
średniej niż w pozostałych stanowiskach. Obecność drugiego gatunku w tak 
wczesnej fazie rozwoju roślin na ogół nieznacznie stymulowała wzrost części nad
ziemnych jęczmienia jarego rosnącego na glebie lekkiej i średniej, natomiast w 
każdych warunkach glebowych ograniczała rozwój owsa głuchego. Długość i masa 
liści chwastu została najbardziej zredukowana na glebie lekkiej - odpowiednio o 
11% i 28%. Rezultaty badafr nic w pełni zatem potwierdzaj:! opini<; ROONEY'/\ i 
in . [1993] o stosunkowo małym wpływie warunków glebowych na agresywność 
owsa głuchego we wczesnych fazach rozwoju. 

Lan 
Stand 

1-gatun-
kowy 
Mono-
culturc 

Miesza-
ny; Mix 

"tabela 1; 'fabie l 

Wpływ wzajemnej konkurencji jęczmienia jarego i A Fena Jut11a 
na długość i rnasc; części nadziemnej i korzeni l rośliny w fozic 3-go liści a 

The effect of rnutual compctitiveness of spring harley and / 1Fe11a jót11a 
on the length and weight of shoots and roots or l plant at 3rd !caf stagc 

Czt;ści nadzie111ne: Shoots Korzenie: Root~ 

cm mg cm mg 
Gleba Soil jęcz- jęcz- j,;cz- j<;cz-

Avena Avena Ave,w Avena 
mie(1 

Jatua 
,nicń 

fatw, 
micii 

fatm1 
mich 

fa rua 
barley barley bar I cy harley 

lekka: ligh t 23,3 18.3 146 65 24. I 21.5 65 35 

śred nia; 111edium 24,3 18,0 173 61 23,6 19,5 47 28 

cit;żka; heavy 21,8 16,5 143 56 24,8 17.8 66 24 

lekka: light 23,7 16,2 151 40 24,0 18.6 62 27 

średnia: 111cdium 24,5 17,7 185 58 21.3 16,5 38 7~ __ , 

ciężka; heavy 20,7 16.0 136 47 21.5 16,2 55 22 

NIRo.o_,; LSDo.05 1,7 I .S 28 10 r.n.; Jl.S. r.n.; Jl.S r.11.~ n.s r.n.: n.s 

Zdaniem GRANTA (1994) konkurencyjność jęo.mienia jarego i owsa głuchego 
zależy od warunków glebowych i przebiegu pogody. Rzeczywiście, w ko11cu wege
tacji masa ziarna i słomy obu gatunków, a w konsekwencji i biomasa, w istotny 
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sposób była modyfikowana zarówno sąsiedztwem roślin, jak i przez rodzaj gleby 
(tab. 2). Ihkże jęczmiefl jary, niezależnie od tego czy rósł w łanie jednogatun
kowym czy w obecności owsa głuchego, wytworzył istotnie większą masę ziarna i 
słomy na glebie średniej. Z kolei najmniejszą produkcyjnością cechował się na 
glebie ciężkiej - gdy rósł samodzielnie, a gdy towarzyszył mu owies głuchy - naj
mniej ziarna i biomasy stwierdzono na glebie lekkiej (średnio o 10% i 9% w 
porównaniu z roślinami na pozostałych glebach). Owies głuchy pozbawiony kon
kurencji ze strony rośliny uprawnej najkorzystniej rozwijał się, podobnie jak jęcz
miefl, na glebie średniej. W takich warunkach wytworzył on istotnie więcej niż na 
innych glcbad1 słomy i biomasy ( odpowiednio o 17% i 7% ), a także o 3% więcej 
ziarna. W obecności jęczmienia jarego zdecydowanie największą produkcyjność 
wykazywał na najsłabszej glebie. Masa ziarna, słomy i biomasy wytworzona przez 
owies głuchy w łanie mieszanym na glebie lekkiej była odpowiednio o 20%, 14% 
i 17%· większa niż na glebie średniej, najbardziej korzystnej dla samodzielnego 
rozwoju tego gatunku. 

Tabela 2; 'fabie 2 

Wpływ wzajemnej konkurencji jc;czmienia jarego i Avena fatua 
na produkcyjność roślin (w glroślin) 

The elfoct of mutual competitiveness of spring barley and Avena fatua 
on planls productivity (in g per plant) 

Ziarno; Grain Słoma; Straw Biomasa; Biomass 

Lan; Stand Glcha; Soi! jt;czmicń Avena j~czmicń AFena ji;czmień Avena 

]-gatunkowy 
lekka; lighl 

Monoculture 
ś rednia; medium 

ci<;żka; heavy 

Mieszany 
lekka; light 

Mix 
średnia; medium 

ci<;żka; heavy 

NIR0_0, ; LA'>D005 

1,5 

0,5 

o 

a) ziarno; grai n 

I 09 

i I' 
lekka; 
light 

średnia; 

medium 

barley 

5,2 

5,5 

5.0 

5,2 

6,0 

5,6 

0,3 

ci<;żka; 

heavy 

rnlj<;ezmicń jary; spring barlcy 

• Avenajatua 

Jatua 

4,9 

5,0 

4,8 

4,7 

3,9 

4,5 

0,3 

1,5 

0,5 

o 

barlcy Jatua barley fatua 

3,8 5,1 9,0 10,0 

4,3 5,6 9,8 10,6 

3,7 4,5 8,7 9,3 

4,0 4,9 9,2 9,6 
4,7 4,3 10,7 8,2 

3,9 4,1 9,5 8,6 

0,2 0,3 0,3 0,3 

h) biomasa: biomas 

··· 

1,02 0,96 

-i -
lekka 
light 

1,09 1,09 

l'I 
średnia 

medium 
ciężka 

heavy 

Rys. J. /.111i:111y wzajemnej konkurencyjności jęczmienia jarego i Avena .f<i/ua w róż
nych warunkach glebowych (ziarno i biomasa w łanie 1-gatunkowym = 1) 

Fig. 1. Thc changcs or compctition betwccn spring harley and Avena fatua in diffc
rcnt soi! conditions (gmin and biomass in monoculture = 1) 
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Na obecność drugiego gatunku w łanie jęczmień jary zareagował zwyżką 
masy ziarna i biomasy średnio o 7% i 6%, a owies głuchy redukcją - odpowied
nio o 21 % i 22% (rys. 1). 

Ograniczenie rozwoju owsa głuchego w jęczmieniu obserwowali także DHA

LIWAL i in. [1993] oraz M ORISHlTA i THILL (1988]. MORIS! 11·1A i in . [ 1986] tłumaczą 
to większą o około 10% intensywnością fotosyntezy jęczmienia jarego w porów
naniu z owsem głuchym. Skala zmian w produkcyjności obu roślin zależała od 
warunków glebowych. Przyrost masy ziarna jęczmienia w wyniku siewu miesza
nego z owsem głuchym był największy na glebie ciężkiej ( o 12% ), a biomasy - na 
glebie średniej ( o 9% ). Z kolei najmniejszą obniżkę masy ziarna i części nadzie
mnej owsa głuchego stwierdzono na glebie lekkiej, a największ:1 - na glebie śred
niej. 

Różnice w produkcyjności obu gatunków były wynikiem zmian podstawo
wych parametrów charakteryzujących płodność roślin (tab. 3). Zawsze wysoka 
produkcyjność jęczmienia na glebie średniej wynikała, gdy rósł on samodzielnie, z 
większej liczby ziaren z 1 rośliny oraz większej masy 1000 zia ren, natomiast w 
obecności owsa głuchego uwarunkowana była istotnie większym niż na pozosta
łych glebach rozkrzewieniem i plennością rośliny . Zwiększoną krzewistość jęcz

mienia jarego w warunkach konkurencji z owsem głuchym obserwowali także 
M ORISHITA i in. [1986]. Z kolei owies głuchy poddany presji ze strony j ęczmienia 
ograniczał głównie rozkrzewienie i liczbę ziarniaków z 1 rośliny, szczególn ie silnie 
na glebie średniej, a w najmniejszej skali na glebie lekkiej . Jednak, zdaniem 
EVANSA i in. (1991], konkurencyjność owsa głuchego na polu uprawnym wyraźnie 
wzrasta w warunkach obniżonej obsady j ęczmienia. 

'fabela 3; 'fabie 3 

Wpływ wzajemnej konkurencji j1,czmienia jarego i Avena jaLUa na płodność roślin 
The cffect of mutual competitiveness of spring barley and Aveiia fatua on plunts fertility 

Liczba ziaren Masa 1 OOO ziaren 
Rozkrzewienie z rośl i ny Wcighl of 1000 

·rntcring Grain num ber gra in 
Łan; Stand Gleba; Soi! per pla nt (g) 

j i;czmicń Avena j i;czmie Avena jc;czmic Avena 
harley fatua 11 harley fatua 11 harley jcttua 

lekka; light 6,21 3,51 106 248 49,1 19,8 
I -gatunkowy 

śred nia; medium 6,00 3,67 107 253 52,0 19,7 
Monoculturc 

cit;żka; heavy 6,08 4,16 102 233 50,4 20.2 

lekka; light 6,38 3,46 11 2 240 46,8 19,7 
Mieszany 

ś rednia; medium 6,76 2,96 123 196 49,8 19,.'i 
Mix 

cit;żka; heavy 6.36 3,80 112 221 5 1,6 20,6 

NIJ¾.05; LSD00, 0,36 0,28 5 13 1.5 0,6 

W rezultacie obliczony wskaźnik agresywności owsa głuchego wobec jc;cz
mien ia jarego przyjął wartość ujemną, co potwierdziło przewagc; rośliny uprawnej 
nad owsem głuchym w warunkach jednakowej obsady obu gatunków (rys. 2). 

Szczególnie duże zdolności konkurencyjne wykazywał jęczmie1i na glebie 
średniej, natomiast na glebie lekkiej jego przewaga nad owsem głuchym była 3-
krotnie J1miejsza . Również EVANS i in. (1991] oraz LANN ING i in. p 997J potwier-
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dzają większą konkurencyjność jęczmienia jarego niż Avena fatua. Podkreślają 

jednak, że w przypadku rośliny uprawnej utrzymuje się ona na stałym poziomic, 
natomiast agresywność owsa głuchego zmienia się w czasie wegetacji. SATORRE i 
SNAYDON [ 1992] uważ.ają ponadto, iż zdolności konkurencyjne jęczmienia w znacz
nym stopniu zależą także od odmiany. 

Rys. 2. 

Fig. 2. 

o 

-0,2 

-0,4 

-0,6 

-0,8 

lekka; light średnia; medium ciężka; heavy 

Agresywność Avena fatua wobec jęczmienia jarego w różnych warunkach gle
bowych 

Aggrcssivity of Avena fatua to spring barley in different soi! conditions 

Wnioski 

1. Warunki glebowe wyraźnie wpływały na rozwój i wzajemne relacje między 
jęczmieniem jarym i owsem głuchym (Avena fatua). 

2. W fazie 3-4 liści nic stwierdzono istotnego wpływu rodzaju gleby na rozwój 
korzeni obu gatunków, natomiast wzrost części nadziemnych przebiegał 

najkorzystniej na glebie średniej: jęczmienia - niezależnie od obecności 
owsa głuchego, a chwastu - tylko w towarzystwie jęczmienia jarego. 

3. W końcu wegetacji najwyższą produkcyjnością odmaczał się jęczmief1 jary 
nadal na glebie średniej, natomiast owies głuchy - na glebie średniej tylko 
wtedy, gdy rósł samodzielnie, a na glebie lekkiej - gdy poddany był konku
rencji ze strony rośliny uprawnej. 

4. Na obecność chwastu jęczmień jary reagował zwyżką plonowania, podczas 
gdy owies głuchy w towarzystwie rośliny uprawnej ograniczał swoją produk
cyjność i płodność. 

5. Przewaga jęczmienia jarego nad owsem głuchym była największa na glebie 
średniej, a najmniejsza - na glebie lekkiej. 
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Streszczenie 

Doświadczenie wazonowe założone metodą serii niezależnych realizowano 
w latach 2000-2001. Obsada roślin była stała i wynosiła 10 szt. na wazon. Jęcz-
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mic{1 jary i owies głuchy (Ave,w fa111a L.) rosły w stosunku 1 : O, 1 : 1 oraz O : l. 
Wysiewano je na trzech ró:i.nych glebach: lekkiej, średniej i ciężkiej . Warunki gle
bowe wyraźnie wpływały na rozwój i wzajemne relacje między jęczmieniem jarym 
i owsem głuchym. W fazie 3-4 liści nic stwierdzono istotnego wpływu rodzaju 
gleby na rozwój korzeni obu gatunków, natomiast wzrost części nadziemnych 
przebiegał najkorzystniej na ogół na glebie średniej. W ko{1cu wegetacji najwy:i.~z,1 
produkcyjnością odznaczał się jęczmie11 jary nadal na glebie średniej, natomiast 
owies głuchy - na glebie średniej tylko wtedy, gdy rósł samodzielnie. Gdy podda
ny był 011 konkurencji ze strony rośliny uprawnej, rozwijał się najkorzystniej na 
glebie lekkiej. W obecności chwastu jęczmie11 jary zwiększał plon ziarna i słomy, 
podczas gdy owies głuchy w towarzystwie rośliny uprawnej ograniczał swój rozwój 
i płodność. Przewaga jęczmienia jarego nad owsem głuchym była największa na 
glebie średniej , a najmniejsza - na glebie lekkiej. 

TIIE EFFECT OF SOIL CONDITIONS ON COMPETIVENESS 
OF WILD OAT (Avena fat1w L.) TO SPRING BARLEY 

Danuta Pa,ylak 
Deparlmcnl of Soi] Management and Plant Cultivation, 

Agricultural University, Wrocław 

Key words: spring harley, wild oat (Ave11a falua L.) , type of soil, competilion 

Sununary 

A pot experiment of randomized complcte błock design was conducted in 
2000-2001. Spring harley and wild oats (Avena fatua L.) werc grown at 1 : O, l : 
I, O : I ratio with total density of I O planls per pot. The species were seeded i.n 
three di.lferenl soils: light, medium-heavy and heavy. Soi] condi.tions affected sig
nificantly the growth and interacti.on betwccn spring harley and wild oats. Whcn 
planls had 3-4 leaves there was no signiftcant clfect of soil type on the devclop
menl of rools of the two species bul the growlh of aboveground plant parts was 
most favourahle on the medium heavy soil. At the end of growing season spring 
harley was most productivc on medium heavy soil and wild oats was most pro
ductivc on this type of soi! whcn grown alonc. Under competition from barley it 
besl dcveloped best on the light soil. ]lic prescncc of wced i.ncreased the grain 
and straw yield of spring barley, white wild oats in the presence of barley 
rcduced its growth and fecundity. The prcdominancc of harley over wild oats was 
the grcatcsl on medium-heavy soil and the smallcst on the light soil. 
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