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MOśLIWO ŚCI UPROSZCZEŃ W UPRAWIE ROLI  
POD JĘCZMIE Ń JARY* 1

Irena Małecka, Andrzej Blecharczyk, Jerzy Pudełko 
Akademia Rolnicza w Poznaniu 

Streszczenie. Celem badań było określenie wpływu trzech sposobów uprawy roli: trady-
cyjnego, uproszczonego i siewu bezpośredniego na tle zróŜnicowanego nawoŜenia orga-
nicznego, które stanowił: międzyplon ścierniskowy, słoma i ściernisko (obiekt kontrolny) 
oraz trzech dawek nawoŜenia azotem (0, 50 i 100 kg·ha-1) na plonowanie jęczmienia jare-
go. Jęczmień jary plonował na wyŜszym poziomie w uprawie tradycyjnej aniŜeli w upra-
wie uproszczonej i siewie bezpośrednim. NajwyŜszy plon ziarna jęczmienia jarego uzy-
skano po międzyplonie ścierniskowym z udziałem rośliny strączkowej, natomiast pozo-
stawienie słomy powodowało istotne obniŜenie plonu ziarna we wszystkich systemach 
uprawy roli. Jęczmień jary uprawiany bez nawoŜenia azotem w stanowisku po między-
plonie ścierniskowym plonował na wyŜszym poziomie aniŜeli po ściernisku lub słomie po 
nawoŜeniu dawką 50 kg N·ha-1. Wprowadzenie do uprawy międzyplonu ścierniskowego  
z udziałem rośliny strączkowej pozwala uzyskiwać wysokie plony roślin następczych 
przy stosowaniu małych dawek azotu oraz ograniczać ujemną reakcję roślin na uprosz-
czone systemy uprawy roli. 

Słowa kluczowe: jęczmień jary, słoma, międzyplon ścierniskowy, azot, systemy uprawy 
roli 

WSTĘP 

W ostatnich latach względy ekonomiczne i organizacyjne wymuszają opracowanie 
nowych technologii uprawy roślin o znacznie zróŜnicowanej częstotliwości i intensyw-
ności zabiegów uprawowych oraz zmniejszających ujemne skutki wysokiej specjalizacji 
w rolnictwie [Dzienia 1990, Radecki i Opic 1991, Campbell i in. 1993, Pudełko i in. 
1996, Schillinger i in. 1999, Derpsch 2001, Tebrügge 2001, Małecka i Blecharczyk 
2002]. Wzrost liczby gospodarstw bezinwentarzowych doprowadził do znacznego defi-
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cytu obornika, natomiast w gospodarstwach prowadzących uproszczoną produkcję
roślinną z dominacją zbóŜ problemem staje się zagospodarowanie nadmiaru słomy.  

W takich warunkach duŜego znaczenia nabiera nawoŜenie słomą czy teŜ biomasą
międzyplonów przyoraną w uprawie tradycyjnej bądź pozostawianą jako mulcz w sys-
temach uprawy uproszczonej lub siewów bezpośrednich [Nyborg i in. 1995, Duer 1996, 
Kotwica i in. 1998, Siuta 1999]. Wzrasta rola międzyplonów jako czynnika poprawiają-
cego bilans substancji organicznej w glebie, ograniczającego wymywanie azotanów do 
wód gruntowych, zwiększającego aktywność biologiczną i potencjał fitosanitarny gleby 
oraz chroniącego glebę przed erozją [Dzienia i Boligłowa 1993, Duer 1996, Richards  
i in. 1996, Deryło 1997, Andrzejewska 1999, Tebrügge 2001]. Te względy powodują, 
Ŝe uprawa międzyplonów wydaje się mieć duŜe szanse rozwoju.  

Celem podjętych badań było porównanie wpływu międzyplonu ścierniskowego  
z udziałem rośliny strączkowej i słomy w róŜnych systemach uprawy roli, a takŜe na-
woŜenia azotem na plonowanie jęczmienia jarego.  

MATERIAŁ I METODY 

Badania polowe przeprowadzono w latach 2000-2002 w Zakładzie Doświadczalno- 
Dydaktycznym Brody naleŜącym do Akademii Rolniczej w Poznaniu. Doświadczenie 
załoŜono na glebie płowej, klasy bonitacyjnej IIIb-IVa, kompleksu Ŝytniego bardzo 
dobrego i dobrego, jako trzyczynnikowe, w układzie zaleŜnym w czterech powtórze-
niach.  

Czynnikiem badawczym I rzędu była biomasa róŜnego pochodzenia: słoma, mię-
dzyplon ścierniskowy z mieszanki owsa z grochem oraz ściernisko (obiekt kontrolny). 
Drugim czynnikiem badawczym były trzy systemy uprawy roli: tradycyjny (podorywka 
+ orka zimowa na głębokość 25 cm), uproszczony (kultywator ścierniskowy) i siew 
bezpośredni, natomiast czynnikiem III rzędu były trzy poziomy nawoŜenia azotem (0, 
50, 100 kg N·ha-1). W uprawie tradycyjnej biomasę przyorywano przed zimą, natomiast 
w uprawie uproszczonej i siewie bezpośrednim pozostawiano ją do wiosny jako mulcz, 
w który wsiewano jęczmień jary siewnikiem z redlicami talerzowymi firmy Great Pla-
ins (USA). 

 Jęczmień jary odmiany Atol (w ilości 160 kg·ha-1) wysiewano po pszenicy ozimej. 
NawoŜenie fosforowe i potasowe wyniosło: 90 kg·ha-1 P2O5 i 90 kg·ha-1 K2O. Przed 
siewem jęczmienia jarego na obiektach z uprawą uproszczoną i siewem bezpośrednim 
stosowano 4 dm3·ha-1 preparatu Roundup 360 SL. W okresie wegetacji na wszystkich 
obiektach stosowano 60 g·ha-1 preparatu Stork 50 WG do zwalczania chwastów oraz 0,9 
dm3·ha-1 fungicydu Tango 500 SC przeciwko chorobom grzybowym. 

W badaniach określono plon oraz składniki plonu: liczbę kłosów, masę 1000 ziaren 
oraz liczbę ziaren w kłosie. Wyniki opracowano statystycznie przy uŜyciu analizy wa-
riancji. Oceny istotności róŜnic pomiędzy średnimi dokonano przy zastosowaniu testu 
Tukeya. 

Przebieg pogody w okresie trwania doświadczenia odbiegał od przeciętnych warun-
ków w regionie (tab. 1). Wszystkie analizowane sezony wegetacyjne jęczmienia jarego 
odznaczały się niŜszymi opadami i wyŜszą średnią temperaturą powietrza niŜ w wielo-
leciu. Najmniej korzystne warunki pogodowe panowały w roku 2002, w którym suma 
opadów od kwietnia do lipca wynosiła 175,3 mm i była o 25% niŜsza od przeciętnej. 
Długotrwały okres suszy od kwietnia do zbioru oraz wyŜsze od przeciętnych średnie 
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miesięczne temperatury powietrza (o 1,2-3,8°C) ograniczyły rozwój i plonowanie jęcz-
mienia jarego w ostatnim roku badań. RównieŜ w pozostałych latach warunki pogodo-
we były niekorzystne; w 2000 roku opady były niŜsze od średniej wieloletniej o 18%,  
a w 2001 roku o 15%.  

Tabela 1. Charakterystyka warunków pogodowych w okresie od kwietnia do lipca 
Table 1.  Weather conditions characteristics April through July

Miesiąc – Month 2000 2001 2002 
Średnia – Mean 

1959-1999 

 Temperatura – Temperature, °C 

Kwiecień – April 11,6   8,1   8,8   7,5 
Maj – May 15,8 14,8 16,7 12,8 
Czerwiec – June 18,0 15,3 18,2 16,2 
Lipiec – July 16,3 20,3 20,4 17,7 

Średnia – Mean                                         15,4 14,7 16,1 13,6 

Opady – Precipitation, mm 

Kwiecień – April 15,8 37,3 33,2 38,9 
Maj – May 39,4 34,7 48,9 54,6 
Czerwiec – June 44,1 75,6 52,6 65,0 
Lipiec – July 94,2 53,4 40,6 77,1 

Suma – Sum    193,5                                201,0    175,3    235,6 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Zmienne warunki pogodowe zróŜnicowały plony ziarna jęczmienia jarego. Najwięk-
sze plony ziarna uzyskano w 2001 roku, o najwyŜszej sumie opadów od kwietnia do 
lipca (4,69 t·ha-1), natomiast najmniejsze (3,68 t·ha-1) w ostatnim roku prowadzenia 
doświadczenia, w którym występowały najmniej korzystne warunki pogodowe (tab. 2). 

Tabela 2. Wpływ systemów uprawy na plonowanie jęczmienia jarego w latach 2000-2002, t·ha-1

Table 2.  Effect of tillage systems on spring barley yield over 2000-2002, t·ha-1 

Rok – Year System uprawy 
Tillage system 2000 2001 2002 

Średnia 
Mean 

Tradycyjny – Traditional 4,50 5,14 3,86 4,50 
Uproszczony – Simplified 4,12 4,60 3,64 4,12 
Siew bezpośredni – Direct seeding 3,94 4,33 3,55 3,94 

Średnia – Mean 4,18 4,69 3,68 – 

NIR0,05 – LSD0.05   0,139   0,242   0,106   0,095 

  
Sposoby uprawy roli w róŜny sposób wpływały na wysokość plonu ziarna jęczmie-

nia jarego w poszczególnych latach (tab. 2). W 2000 i 2001 roku odnotowano istotne 
róŜnice w plonie ziarna jęczmienia jarego pomiędzy poszczególnymi systemami uprawy 
roli. W 2002 roku nie stwierdzono natomiast istotnego zróŜnicowania plonu ziarna 
pomiędzy obiektami z uprawą uproszczoną i siewem bezpośrednim. Średnio z trzech lat 
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badań istotnie najwyŜszy plon ziarna jęczmienia jarego uzyskano po uprawie tradycyj-
nej. Wprowadzenie uprawy powierzchniowej (agregatu ścierniskowego) i siewu bezpo-
średniego spowodowało istotne obniŜenie poziomu plonowania jęczmienia jarego  
w porównaniu z uprawą tradycyjną, odpowiednio o 8,4 i 12,4%. W piśmiennictwie brak 
jednoznacznych wyników dotyczących wpływu uproszczonych systemów uprawy roli 
na plonowanie roślin zboŜowych, gdyŜ efekty wprowadzanych modyfikacji uprawo-
wych zaleŜą od warunków pogodowych i siedliskowych oraz stosowanej agrotechniki 
[Dzienia 1990, Radecki i Opic 1991, Campbell i in. 1993, Nyborg i in. 1995, Pudełko i 
in. 1996, Schillinger i in. 1999, Tebrügge 2001, Małecka i Blecharczyk 2002].  

Plonowanie jęczmienia jarego w ZDD Brody było równieŜ uzaleŜnione od rodzaju 
biomasy (tab. 3). Średnio dla lat badań jęczmień jary uprawiany po międzyplonie ścier-
niskowym (owies + groch) plonował wyŜej w porównaniu z uprawą po ściernisku 
(obiekt kontrolny) bądź po słomie, odpowiednio o 31,4 i 43,5%. Tak znaczne przyrosty 
plonu ziarna jęczmienia jarego uprawianego po międzyplonie ścierniskowym mogą być
wynikiem duŜej ilości wytworzonej i wprowadzonej do gleby biomasy o wysokiej war-
tości nawozowej. W doświadczeniu, średnio za 3-letni okres badań, uzyskano łączny 
plon suchej masy (korzeni + części nadziemnej) mieszanki owsa z grochem w wysoko-
ści: 3,34 (w uprawie tradycyjnej), 3,78 (w uprawie uproszczonej) i 3,80 t·ha-1 (w siewie 
bezpośrednim). Ilość składników wprowadzonych do gleby z międzyplonem wynosiła: 
93-101 kg·ha-1 azotu, 16-18 kg·ha-1 fosforu oraz 112-122 kg·ha-1 potasu [Małecka i in. 
2004]. Pozytywny wpływ międzyplonów ścierniskowych, szczególnie  
z udziałem roślin motylkowych, na plonowanie roślin znalazł potwierdzenie w wielu 
badaniach [Kuś i in. 1993, Duer 1996, Richards i in. 1996, Deryło 1997, Kotwica i in. 
1998, Andrzejewska 1999, Siuta 1999]. Słoma wpływała niekorzystnie na plonowanie 
jęczmienia jarego, niezaleŜnie od tego, czy była ona przyorywana jesienią w uprawie 
tradycyjnej, czy pozostawiana w formie mulczu przez okres zimy w uprawie uprosz-
czonej bądź siewie bezpośrednim. Na obiektach z pozostawianą dodatkowo słomą od-
notowano o 8,5% niŜszy plon ziarna jęczmienia jarego w porównaniu z uprawą po 
ściernisku, bez dodatkowej biomasy roślinnej. Negatywne oddziaływanie słomy na 
plonowanie jęczmienia jarego moŜe być związane z uwalnianiem się związków biolo-
gicznie aktywnych ze słomy, immobilizację azotu, jak równieŜ z mechanicznymi utrud-
nieniami w czasie siewu [Nyborg i in. 1995, Duer 1996, Garwood i in. 1999].  

Tabela 3. Wpływ rodzaju biomasy i systemów uprawy na plonowanie jęczmienia jarego, t·ha-1

(średnia z lat 2000-2002) 
Table 3.  Effect of biomass and tillage systems on spring barley yielding, t·ha-1 (mean for 2000-

2002) 

System uprawy – Tillage system 
Biomasa  
Biomass tradycyjny 

traditional 
uproszczony 
simplified 

siew bezpośredni 
direct seeding 

Średnia 
Mean 

Kontrola – Control 4,32 3,88 3,46 3,89 
Słoma – Straw 3,94 3,45 3,29 3,56 
Międzyplon – Catch crop 5,24 5,02 5,07 5,11 

Średnia – Mean 4,50 4,12 3,94 – 

NIR0,05 – LSD0.05 dla – for: 
biomasy – biomass   0,184 
interakcji – interaction   0,220 
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W ocenie plonowania jęczmienia jarego istotna okazała się interakcja pomiędzy rodza-
jem biomasy a systemami uprawy roli (tab. 3). Na obiekcie kontrolnym po ściernisku 
jęczmień jary wysiewany po uprawie uproszczonej i w siewie bezpośrednim plonował 
niŜej w porównaniu z uprawą tradycyjną, odpowiednio o 0,44 t·ha-1 (10,2%) i 0,86 t·ha-1

(19,9%). Plon ziarna jęczmienia jarego uprawianego po słomie był zbliŜony w siewie 
bezpośrednim oraz po uprawie uproszczonej, chociaŜ istotnie niŜszy od plonu uzyskanego 
w uprawie tradycyjnej (średnio o 14,5%). Negatywna reakcja jęczmienia jarego na 
uproszczone systemy uprawy roli zmniejszyła się w rezultacie korzystnego wpływu sta-
nowiska, jakim był międzyplon ścierniskowy z udziałem rośliny strączkowej. Na obiekcie 
tym nie stwierdzono istotnej róŜnicy w plonie ziarna jęczmienia jarego pomiędzy syste-
mami uprawy roli; obniŜenie plonu ziarna po zastosowaniu uproszczeń uprawowych,  
w porównaniu z uprawą tradycyjną, było nieznaczne i wynosiło średnio 3,7%.  

NiezaleŜnie od dodatkowej biomasy roślinnej i sposobu uprawy roli poziom nawo-
Ŝenia azotem istotnie róŜnicował plony ziarna jęczmienia jarego (tab. 4). Na obiekcie, 
gdzie zastosowano 50 kg N·ha-1, uzyskane plony ziarna były wyŜsze o 29,6%, natomiast 
po zastosowaniu 100 kg N·ha-1 o 52,6% w porównaniu z plonami z obiektu bez nawo-
Ŝenia azotem. PowyŜsze wyniki potwierdzają doniesienia innych autorów [Dzienia 
1990, Fotyma 1990, Nyborg 1995, Duer 1996]. Pozytywny wpływ nawoŜenia azotem 
był modyfikowany równieŜ przez pozostawianą biomasę roślinną. W stanowisku po 
międzyplonie ścierniskowym na obiekcie kontrolnym bez nawoŜenia azotem plon ziar-
na jęczmienia jarego był istotnie wyŜszy w porównaniu z plonem uzyskanym po zasto-
sowaniu 50 kg N·ha-1 w przypadku uprawy jęczmienia jarego po ściernisku lub słomie. 
Ponadto odnotować moŜna równieŜ zmniejszenie negatywnego wpływu słomy na war-
tość stanowiska dla jęczmienia jarego dzięki zastosowaniu nawoŜenia azotem. Bez 
nawoŜenia azotem plon ziarna jęczmienia jarego na obiekcie ze słomą był o 0,45 t·ha-1 

niŜszy niŜ bez dodatkowej biomasy (samo ściernisko), natomiast po nawoŜeniu 100 kg 
N·ha-1 róŜnica ta uległa zmniejszeniu do 0,25 t·ha-1. PowyŜsze wyniki potwierdzają
doniesienia innych autorów o konieczności stosowania dodatkowego nawoŜenia azotem 
w przypadku przyorywania słomy bądź pozostawiania jej w formie mulczu [Nyborg  
i in. 1995, Kotwica i in. 1998, Siuta 1999].  

Tabela 4. Wpływ rodzaju biomasy i nawoŜenia azotem na plonowanie jęczmienia jarego, t·ha-1

(średnia z lat 2000-2002) 
Table 4.  Effect of biomass and nitrogen fertilisation on spring barley yielding, t·ha-1 (mean for 

2000-2002) 

NawoŜenie azotem – Nitrogen fertilisation, kg N·ha-1
Biomasa  
Biomass 0 50 100 

Średnia 
Mean 

Kontrola – Control 2,97 3,96 4,74 3,89 
Słoma – Straw 2,52 3,66 4,49 3,56 
Międzyplon – Catch crop 4,38 5,13 5,83 5,11 

Średnia – Mean 3,29 4,25 5,02 – 

NIR0,05 – LSD0.05 dla – for: 
nawoŜenia azotem – nitrogen fertilisation  0,094 
interakcji – interaction    0,180 



I. Małecka, A. Blecharczyk, J. Pudełko 

Acta Sci. Pol. 

94

W warunkach prowadzonych badań czynniki eksperymentalne wpływały istotnie 
równieŜ na elementy plonowania jęczmienia jarego (tab. 5). NajwyŜsze plony ziarna 
jęczmienia jarego uprawianego po międzyplonie ścierniskowym związane były z więk-
szą liczbą kłosów, liczbą ziaren w kłosie oraz masą 1000 ziaren. NajniŜszy plon odno-
towany na obiektach ze słomą był wynikiem przede wszystkim zmniejszenia obsady 
kłosów i masy 1000 ziaren. Wprowadzenie uproszczeń uprawowych wpłynęło na istot-
ne obniŜenie liczby kłosów na jednostce powierzchni (średnio o 17,8%), natomiast 
korzystnie oddziaływało na masę 1000 ziaren, która zwiększyła się średnio o 7,1%  
w porównaniu z jęczmieniem w uprawie tradycyjnej. NawoŜenie azotem zwiększało 
obsadę kłosów oraz liczbę ziaren w kłosie, natomiast obniŜało dorodność ziarna jęcz-
mienia jarego w odniesieniu do obiektu bez nawoŜenia.  

Tabela 5. Elementy plonowania jęczmienia jarego (średnia z lat 2000-2002) 
Table 5.  Spring barley yielding components (mean for 2000-2002)  

Obiekt 
Treatment 

Liczba kłosów  
szt.·m-2

Number of ears  
per m-2

Liczba ziaren  
w kłosie 

Number of grains  
per ear 

Masa 1000 ziaren 
1000 grains weight 

g 

Biomasa – Biomass:    
Kontrola – Control 544 16,5 43,6 
Słoma – Straw 499 16,7 42,7 
Międzyplon – Catch crop 658 17,7 44,3 

NIR0,05 – LSD0.05 22,9 0,26 0,46 

System uprawy – Tillage system:    
Tradycyjny – Traditional 643 16,9 41,6 
Uproszczony – Simplified 543 17,0 44,2 
Siew bezpośredni – Direct seeding 514 16,9 44,9 

NIR0,05 – LSD0.05 9,8 0,14 0,36 

NawoŜenie – Fertilisation, kg N·ha-1:    
  0 461 16,1 44,2 
 50 570 17,1 43,7 
100 669 17,6 42,6 

NIR0,05 – LSD0.05 11,2 0,20 0,24 

WNIOSKI 

Wprowadzenie do uprawy międzyplonu ścierniskowego z udziałem rośliny strącz-
kowej pozwala uzyskiwać wysokie plony roślin następczych przy znacznym ogranicze-
niu stosowania nawoŜenia azotem. Powierzchniowa uprawa roli oraz siew bezpośredni 
prowadzą do obniŜenia poziomu plonowania jęczmienia jarego w porównaniu z uprawą
tradycyjną. Ujemną reakcję jęczmienia jarego na uproszczone systemy uprawy roli 
moŜna ograniczać poprzez uprawę międzyplonu ścierniskowego. Pozostawienie słomy, 
niezaleŜnie od systemu uprawy roli, powoduje zmniejszenie plonu ziarna jęczmienia 
jarego; negatywny wpływ słomy na wartość stanowiska dla jęczmienia jarego moŜna 
częściowo kompensować wyŜszym nawoŜeniem azotem.  
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POSSIBILITIES OF REDUCED TILLAGE FOR SPRING BARLEY 

Abstract. The objective of this study was to determine the effect of varied organic  
fertilisation of stubble intercrop, straw and stubble (the control) and three nitrogen  
fertilizer doses (0, 50 and 100 kg·ha-1) with three tillage methods: traditional, simplified 
and direct sowing, on spring barley yield. Spring barley yielded higher when exposed to 
traditional tillage than to simplified tillage and direct sowing. The highest spring barley 
grain yield was recorded after stubble intercrop when a legume participated, while leaving 
straw significantly decreased the grain yield in all the tillage systems. Spring barley 
grown without nitrogen fertilisation after stubble intercrop yielded higher than barley  
after stubble or straw following the fertilisation with the dose of 50 kg·ha-1 of N.  
Introducing a stubble intercrop with a participation of a legume allows for high yields of 
successive crops with low N fertilizer doses and for reducing a negative response of crops 
to simplified tillage systems. 

Key words: spring barley, straw, stubble intercrop, nitrogen, tillage systems 
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