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PORÓWNANIE PLONOWANIA, CECH BIOMETRYCZNYCH  
ORAZ CIEPŁA SPALANIA I WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ 

ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO I MISKANTA 
 

Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak, Anna Orłowska  
 

 
Streszczenie 

 

Od roku 2006 na polu doświadczalnym Wyższej Szkoły Agrobiznesu prowadzone  

są doświadczenia z zakresu uprawy, nawożenia i plonowania ślazowca pensylwańskiego  

i miskanta. W roku 2006 doświadczenie polowe założone metodą losowanych bloków  

w czterech powtórzeniach na poletkach o powierzchni 12m2 pozwalające ocenić plon 

ślazowca pensylwańskiego i miskanta przy takim samym nawożeniu mineralnym azotowym. 

Badania były przeprowadzone na glebie płowej właściwej wytworzonej z piasków 

zwałowych zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego, klasy bonitacyjnej IVa. Rzeźba terenu 

płaska, położenie płaskie o dobrym odpływie. Stosunki wodne właściwe. Odczyn gleby  

pH – 4,1 bardzo kwaśny. Po przygotowaniu poletek w dniu 23 maja 2006 r. wysadzono 

sadzonki ślazowca pensylwańskiego i miskanta w rozstawie 1m x 1m. Sadzonki były 

zakupione z gospodarstwa agroenergetycznego BIOMAX. W każdym roku po zbiorze 

dokonano porównania plonów i wykonano pomiary biometryczne długości i ilość pędów lub 

źdźbeł oraz wykonano w laboratorium Oddziału Analiz Chemicznych przy Zespole 

Elektrowni Ostrołęka S. A. pomiary na ciepło spalania i wartość energetyczną. W każdym 

roku prowadzenia doświadczenia plon ślazowca pensylwańskiego był większy niż miskanta, 

natomiast ciepło spalania i wartość energetyczna była wyższa u miskanta niż ślazowca 

pensylwańskiego.  

 
Słowa kluczowe: ślazowiec pensylwański, miskant, materiał siewny, plon biomasy,  
cechy biomasy 

 

Wprowadzenie 

 

Rozwój cywilizacji wiąże się z koniecznością dostarczenia coraz większych ilości 

energii. Dotychczas podstawowym źródłem energii są paliwa kopalniane: węgiel, ropa 

naftowa, gaz ziemny. Jednak następstwem ich spalania, obok produkcji energii, jest emisja 

dwutlenku węgla (CO2), który gromadzi się w górnych warstwach atmosfery i jest 
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odpowiedzialny za zmiany w klimacie Ziemi. Coraz bliższa perspektywa wyczerpania źródeł 

paliw kopalnianych, a także szkodliwe oddziaływanie na klimat, powodują olbrzymie 

zainteresowanie poszukiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)  

[Faber i inni 2009, Mystkowski 2010]. 

Na wytwarzanie energii z biomasy jesteśmy praktycznie skazani. Wobec perspektywy 

wzrostu kosztów paliw mineralnych, wyczerpywania się ich zasobów oraz postępującego 

skażenia środowiska produktami ich spalania, energia odnawialna z biomasy jest najlepszym, 

realnym i praktycznym rozwiązaniem problemu zaopatrzenia w energię: elektryczną, 

grzewczą oraz napędową do pojazdów. Mamy sprzyjające warunki naturalne do rozwoju 

produkcji energii odnawialnej – ważne jest, by je właściwie wykorzystać [Obidzińska 2008]. 

Unia Europejska (UE) podejmuje starania, aby w perspektywie 10 lat (do 2020 r.) 

kraje członkowskie UE średnio: zmniejszyły o 20% ogólne zapotrzebowanie na energię  

i o 20% emisję gazów cieplarnianych. Projekty powyższych dyrektyw wiążą się z trzema 

strategicznymi działaniami UE, a mianowicie: 

- poprawą warunków socjalno-bytowych ludności, 

- zmniejszeniem zanieczyszczenia atmosfery i ocieplenia klimatycznego,  

- zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w krajach europejskich. 

Realizacja społecznych, ekologicznych i energetycznych strategii i spełnianie 

projektowanych dyrektyw będzie w Polsce trudne do zrealizowania do 2020 r. w świetle 

dotychczasowych analiz prognostycznych. [Faber i inni 2009] .Pożądany 20% udział OZE  

w 2020 r. w bilansie energetycznym Polski będzie możliwy przy dużym wysiłku 

inwestycyjnym, przy pozyskaniu energii geotermalnej, wiatrowej, wodnej, słonecznej  

a zwłaszcza biomasy. W dniu 08.04.2014 r. rząd Polski przyjął projekt długo oczekiwanej 

Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Projekt zawiera także mechanizm,  

który zabezpiecza przed używaniem do współspalania pełnowartościowego drewna.  

Zakłada on również odejście od wspierania prostego współspalania biomasy z węglem  

w dużych blokach energetycznych. Wg Prezesa Banku Ochrony Środowiska Mariusza 

Klimczaka przyjęcie ustawy o OZE przez Sejm pozwoli na rozwój rynku prosumenta,  

czyli tysięcy gospodarstw domowych wytwarzających energię zarówno elektryczną,  

jak i cieplną z odnawialnych źródeł, daje szansę na stworzenie jednego  

z najnowocześniejszych systemów energetycznych w Europie.  

Celem pracy było porównanie plonowania ślazowca pensylwańskiego i miskanta  

w ciągu trzech lat prowadzenia doświadczenia ich cech biometrycznych jak również 

porównanie ciepła spalania i wartości energetycznej. 



Porównanie plonowania, cech biometrycznych oraz ciepła spalania i wartości …  7 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

 Materiał badawczy do opracowania pochodził z nasadzeń zlokalizowanych na poletkach 

doświadczalnych Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Prezentowane wyniki dotyczą 

jednoczynnikowego doświadczenia założonego metodą losowanych bloków w trzech 

powtórzeniach na poletkach o powierzchni 12 m2. Doświadczenie założono w roku 2006  

na glebie płowej właściwej wytworzonej z piasków zwałowych zaliczanej do kompleksu 

żytniego dobrego, klasy bonitacyjnej IVa. Odczyn gleby kwaśny pH = 4,1. Zasobność gleby 

w fosfor, potas i magnez średnia. Zawartość form przyswajalnych gleby wynosiła: P2O5 - 

144mg · kg-1; K2O - 140,0mg · kg-1; Mg - 33mg · kg-1. Zawartość Corg – 13,3g · kg-1, 

zawartość N ogółem[%] - 1,08 g · kg-1 . W pierwszej połowie maja wykonano zespół uprawek 

wiosennych, a 19 maja 2006 roku zastosowano nawożenie mineralne w dawce N-P-K (40 kg · 

ha-1 N, 50 kg · ha-1 P2O5, 70 kg · ha-1 K2O). Wysadzenie sadzonek ślazowca pensylwańskiego 

i miskanta dokonano 23 maja 2006 r. stosując obsadę 10.000 roślin . ha-1 w rozstawie  

1m x 1m w rzędach i między rzędami. Sadzonki były zakupione z gospodarstwa 

agroenergetycznego BIOMAX w Bagienicach gmina Krasnosielc powiat Maków 

Mazowiecki. Sadzonki pochodziły z podziału karp. Zbioru pędów dokonywano w drugiej 

dekadzie listopada po czym dokonano ważenia plonu i pomiarów biometrycznych (wysokość 

roślin, liczbę pędów u podstawy, ciepło spalania i wartość energetyczną. Metodyka pracy 

zawiera zestawienie porównawcze wyników laboratoryjnych badania paliwa stałego ślazowca 

pensylwańskiego w odniesieniu do miskanta olbrzymiego i słomy. Badania wykonano  

w Oddziale Analiz Chemicznych przy Zespole Elektrowni Ostrołęka S. A. ze zbioru  

z 2007 roku. 

 

Wyniki i dyskusja 

 

Lata 2006-2008 charakteryzowały się dość zmiennymi warunkami pogodowymi 

(tab.1). Warunki meteorologiczne w okresie prowadzenia obserwacji były mało korzystne  

dla wzrostu i rozwoju badanych roślin energetycznych. Niekorzystny pod względem ilości 

opadów był okres przed założeniem doświadczenia, jak również po posadzeniu roślin.  

W kwietniu 2007 roku suma opadów wynosiła zaledwie 16 mm, w maju 50 mm, a w sierpniu 

57 mm. Również niekorzystny pod względem wilgotnościowym był rok 2008. Ślazowiec 

pensylwański jak i miskant bardzo negatywnie reaguje na brak wody w pierwszych dwóch 
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latach po wysadzeniu sadzonek. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego 

rośliny te wymagają rocznej sumy opadów w granicach 600 mm. [Podleśny 2005, Faber i in. 

2009, Kuś, Mantyka 2010] . 

Średnia temperatura powietrza w okresie wegetacyjnym była nieco wyższa od średniej 

z wielolecia (13,9o C), co nie miało wpływu na rozwój roślin.  

Odczyn pH gleby dla miskanta i ślazowca pensylwańskiego może wahać się  

w szerokich granicach od 4,5 do 8,2 ale wg Podleśnego [2005] najkorzystniejszy jest odczyn 

zbliżony do pH 6,2. Doświadczenie było założone na glebie o pH – 4,1. Czy miało to wpływ 

na rozwój roślin? Nie wiadomo. Tego zagadnienia nie obejmowało doświadczenie. 

 

Tabela 1. 

Warunki meteorologiczne w okresie prowadzenia doświadczenia. Opracowanie własne 
na podstawie danych ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Marianowie. 

Miesiąc 

 
Średnie miesięczne temperatury 

powietrza w o C 
 

Sumy miesięcznych opadów w mm 
 

Rok Rok 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

I -8,4 1,9 -0,3 9 64 53 

II -5,7 -3,9 2,4 23 23 21 

III -2,7 5,6 2,8 11 22 38 

IV 7,6 7,4 8,6 26 16 39 

V 13,1 14,2 12,3 72 50 42 

VI 16,5 18,1 16,9 33 76 31 

VII 21,5 17,9 18,4 36 97 77 

VIII 17,5 18,3 17,9 169 57 137 

IX 14,5 12,4 12,0 43 59 31 

X 8,6 7,1 9,3 44 22 21 

XI 4,5 0,4 4,1 42 30 17 

XII 3,3 -0,1 0,3 32 17 36 

średnia roczna 7,6 8,3 8,7    

 Σ opadów    540 533 549 

 

 

W pierwszym roku założenia plantacji zalecane jest stosowanie nawożenia 

mineralnego NPK w ilości 20-40-40 kg · ha-1 przed uprawkami wiosennymi i 30 kg · ha-1 N 

po przyjęciu się sadzonek. Zalecenia te dotyczą szczególnie Polski północno-wschodniej. 



Porównanie plonowania, cech biometrycznych oraz ciepła spalania i wartości …  9 

[Borkowska i Styk 2005, Faber i in. 2009, ]. Zastosowanie jednorazowego nawożenia przed 

sadzeniem roślin w ilości N-P-K (40–50–70kg · ha- 1) mogło być za wysokie,  

co najprawdopodobniej spowodowało przy niskich opadach atmosferycznych w miesiącach  

V – VII 2006 r. (141mm) częściowe wypadnięcie roślin.  

 Głównym parametrem decydującym o opłacalności produkcji roślinnej, jest wysokość 

zebranego plonu. Plony uzyskiwane z istniejących plantacji produkcyjnych zazwyczaj 

ustępują plonom doświadczalnym. Zależny jest on od roku uprawy oraz terminu zbioru, jego 

wilgotności i waha się wg Fabera i in. [2009] w granicach od 1 do 6t · ha-1 w pierwszym roku 

do 20–25 t · ha-1 w trzecim i dalszych latach. 

Plon ślazowca pensylwańskiego w każdym roku doświadczenia był wyższy od plonu 

miskanta. W pierwszym roku plon ślazowca był wyższy o 59,7%, w drugim o 51,5%  

a w trzecim o 33,6% w stosunku do miskanta w tych samych latach. Masa plonu zależna była 

od średniej ilości pędów lub źdźbeł jak również od ich długości (tab.2). Długość źdźbła 

miskanta w pierwszym i drugim roku była większa od długości pędów ślazowca 

pensylwańskiego odpowiednio o 46cm i 13cm. W trzecim roku źdźbła miskanta były krótsze 

o 29cm w porównaniu z pędami ślazowca pensylwańskiego. 

 

Tabela 2. 

Plon i parametry biometryczne ślazowca pensylwańskiego i miskanta. Opracowanie własne. 

rok 

Ślazowiec pensylwański Miskant 

średnia 
ilość 

pędów 
w karpie 

[szt] 

Średnia 
długość 
pędów 
[cm] 

Średnia 
masa 
roślin  

z karpy 
[g] 

Plon 30% 
wilgotności 

[t · ha-1] 

Średnia 
ilość 
źdźbeł 

w kępie 
[szt] 

Średnia 
długość 
źdźbła 
w [cm] 

Średnia 
masa 
roślin  
z kępy 

[g] 

Plon 30% 
wilgotności 

[t · ha-1] 

2006 15 116 528 5.2  12 162 212 2.1 

2007 35 193 1654 16.5 51 206 801 8.0 

2008 54 264 2414 24.1 73 235 1597 16,0 

średnio 35 191 1532 15.3 45 201 870 8,7 

 

 

Uprawy ślazowca są obecnie wykorzystywane przede wszystkim do celów 

energetycznych. Pod względem ciepła spalania łodygi ślazowca ustępują drewnu bukowemu 

tylko o 20-34%, przy czym większym ciepłem spalania charakteryzują się cieńsze łodygi.  

Obok wykorzystania w energetyce ślazowiec pensylwański nadaje się do: 

 rekultywacji terenów zdegradowanych chemicznie, 

 ponownego wykorzystania gruntów odłogowanych, 
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 nasadzeń w pasach przydrożnych, chroniących inne uprawy przed zanieczyszczeniami 

komunikacyjnymi, 

 tworzenia tzw. remiz śródpolnych. [Borkowska, Styk 2003] 

Ciepło spalania i wartość energetyczna obu roślin była wykonana ze zbioru w roku 

2007 w laboratorium Oddziału Analiz Chemicznych przy Zespole Elektrowni Ostrołęka S. A. 

Miskant uzyskał większą wartość ciepła spalania o 869 kJ/kg od wartości ciepła spalania 

ślazowca pensylwańskiego. Ślazowiec pensylwański swoje ciepło spalania uzyskał  

na poziomie 17150 kJ/kg. (tab.3). Wartość energetyczna (opałowa) to jeden  

z najważniejszych parametrów termofizycznych biopaliw stałych. Wartość energetyczna 

miskanta była wyższa o 935 kJ/kg od wartości energetycznej ślazowca pensylwańskiego. 

Wartość energetyczna biopaliwa stałego rośnie wraz ze spadkiem wilgotności, im bardziej 

suche bowiem biopaliwo, tym mniej energii potrzeba do odparowania wody w procesie 

spalania i tym efektywniejszy jest proces energetyczny [Grzybek. 2004].  

Zwiększenie wykorzystania biomasy pochodzącej z upraw energetycznych wymaga 

utworzenia całego systemu obejmującego produkcję, dystrybucję i wykorzystanie biomasy. 

Tak więc działania powinny być ukierunkowane nie tylko na zakładanie plantacji, ale również 

na zorganizowanie systemu magazynowania i dystrybucji paliwa oraz zapewnienie 

efektywnego wykorzystania biomasy. Biomasa pochodząca z plantacji roślin energetycznych 

może być przeznaczona do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, a także do 

wytwarzania paliwa ciekłego lub gazowego. Tylko równoległe rozwijanie wszystkich 

elementów systemu opartego o biomasę może zapewnić sukces. 

 

Tabela 3. 

Ciepło spalania i wartość energetyczna ślazowca pensylwańskiego i miskanta. 
Opracowanie własne na podstawie wyników Oddziału Analiz Chemicznych w Zespole 
Elektrowni Ostrołęka S.A. 
 

Nazwa rośliny Ciepło spalania [kJ/kg] Wartość energetyczna [kJ/kg] 

Ślazowiec pensylwański 17150 15790 

miskant 18019 16725 

 

Obowiązek zwiększania udziału energii odnawialnej w produkcji energii spowodował, 

że biomasa staje się coraz bardziej poszukiwanym surowcem. Wypełnienie przez Polskę 

zakładanych wskaźników energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 20% w roku 2020  

i 30% w roku 2030 nie będzie możliwe bez systematycznego wzrostu powierzchni 
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wieloletnich plantacji roślin energetycznych. Uprawa roślin na cele energetyczne może 

stanowić alternatywę dla tradycyjnych gatunków rolniczych. 

 

Wnioski 

1. Biomasa poprzez swoje właściwości energetyczne jest alternatywnym źródłem energii, 

które z powodzeniem może zastąpić dotychczasowe technologie ciepłownicze, oparte  

na tradycyjnych paliwach kopalnych i daje możliwość zapewnienia stałych dostaw 

krajowego biopaliwa. 

2. W trzecim roku prowadzenia doświadczenia pomimo mniejszej ilości pędów w karpie 

plon ślazowca pensylwańskiego był większy o 33% od plonu miskanta i wynosił  

24,1t · ha-1. 

3.  Ciepło spalania i wartość energetyczna miskanta była wyższe odpowiednio o 5%  

i 6% [kJ/kg] w stosunku do ciepła spalania i wartości energetycznej ślazowca 

pensylwańskiego. 

 

Comparison of yield, biometric and heat of combustion  
and energy Sida and Miscanthus 

 

Summary 

 

Since 2006,the field ofexperimentalSchool ofAgribusiness conducted experiments in 

the field of cultivation, fertilization and yielding Sida and miscanthus. In 2006 established 

field experiment established in a randomized block with four replications on plots with an 

area of 12m2 to assess the yield of Sida and Miscanthus at the same nitrogen fertilization. 

Studies have been conducted proper podzolics oil developed from glacial sands classified as 

good rye complex, class IVa. Flatterrain, flatpositionwith a goodoutlet. Water relations 

appropriate. The pH of the soil pH - 4.1very sour. After preparing the plots on 23May 2009. 

Planted seed lings and Sida Sida spacing 1m x 1m. Seed lings were purchased from a farm 

agroenergetycznego BIOMAX. In each yearafter the harvest, a comparison of yields 

andbiometricmeasurementslength andnumber ofstemsorstalks, and performedin the laboratory 

at the Department of Chemical Analysis Power Team Ostroleka SA measurements of the heat 

of combustion and energy value. In each year of the experiment Sida yield was greater than 

Miscanthus, while the heat of combustion and energy value was higher than miscanthus Sida. 
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Key words: Virginia mallow, miscanthus, seed biomass yield, the characteristics  

of biomass. 
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TECHNIKA UPRAWY ZIEMNIAKA  
W WYBRANYM GOSPODARSTWIE 

 

Tomasz Marczuk, Paweł Lasocki 

 

Streszczenie 

 

Przedstawiono technologię uprawy ziemniaka na małej powierzchni (9,6 a)  

w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Podstawowy profil produkcji w badanym gospodarstwie 

to zboża. Cała uprawa ziemniaka przeznaczona jest na potrzeby własne. Zbadano również 

wpływ stosowanej technologii uprawy ziemniaka jadalnego na ilość oraz jakość plonu, 

badano także wydajność eksploatacyjną używanych maszyn. W związku z tym, iż uprawa 

znajdowała się na małej powierzchni, maszyny podczas wykonywania poszczególnych 

zabiegów pokonywały małe dystanse na polu, jednak konieczne były częste nawroty,  

co wpływało na czas wykonywania zabiegów. Wydajności eksploatacyjne maszyn 

stosowanych podczas wykonywania poszczególnych zabiegów były więc małe. Ponadto,  

na małe wydajności wpływ miało także stosowanie maszyn o niskich parametrach roboczych, 

co jednak, zważywszy przeznaczenie produkcji (potrzeby własne) nie miało wpływu  

na opłacalność produkcji. 

 

Słowa kluczowe: ziemniak, technika, uprawa, maszyny 

 

Wstęp i cel badań 

 

Uprawa ziemniaka, poza pozyskiwaniem cennego oraz trwałego produktu 

żywnościowego oraz przemysłowego, stanowi dobry przedplon w płodozmianie zbożowym. 

Dobrze także radzi sobie na słabszych kompleksach glebowych, które przeważają w Polsce 

[Biernacki, Czubiński 2010]. Fakt, iż jest to roślina łatwa do sporządzania produktów 

żywnościowych oraz możliwe jest długie przechowywanie jej w odpowiednich warunkach 

spowodował, iż ziemniak stał się rośliną chętnie uprawianą w Polsce [Nowacki 2003]. 

Według danych, w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Polsce zbiory ziemniaków szacowano 

na 50 mln ton rocznie (prawie 20% struktury zasiewów) [Czubiński 2010]. Początek XXI 

wieku rozpoczął się zmniejszaniem areału tej rośliny, z 2 mln ha w latach 1980 do 860 tys. ha 

w roku 2002 [Arseniuk 2003]. Obecnie ziemniak, uprawiany na paszę został wyparty przez 
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inne rośliny, w tym kukurydzę. Ziemniak jest uprawiany głównie w małych gospodarstwach. 

W 1987 roku 93 % producentów uprawiało ziemniak na powierzchni mniejszej niż 1 ha 

[Ceglarek, Zarzecka 2003]. 

Przeznaczenie zbiorów: 

- pasza, 

- bezpośrednia konsumpcja dzięki dużej wartości biologicznej bulw, 

- przetwórstwo spożywcze ze względu na znaczną wartość technologiczną, 

- przetwórstwo przemysłowe – przemysł ziemniaczany i gorzelnictwo [Ceglarek, 

Zarzecka 2003]. 

 

Wykres 1. Produkcja ziemniaka na świecie w roku 2009. 

 
  
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wiking.edu.pl 

 
 

Maszyny w technologii uprawy ziemniaka 

 

Na przestrzeni lat uprawa ziemniaka, w związku z koniecznością ponoszenia 

znacznych nakładów energetycznych (masa rośliny), wymusiła na konstruktorach maszyn 

rolniczych stworzenie takich, które ułatwiają oraz przyspieszają uprawę. 
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Podstawową maszyną, poza ciągnikiem, który bierze udział na każdym etapie uprawy, 

jest sadzarka, której zadanie polega na umieszczeniu w przygotowanym podłożu  

oraz przykrycie ziemią sadzeniaków w sposób kontrolowany. Dodatkowo sadzarka musi 

formować redliny, które będą umożliwiały rozwój rośliny [Lisowski 2008]. 

 

 Rys. 1. Sadzarka produkcji firmy Akpil.   Rys. 2. Sadzarka Grimme VL20KLSA 
Źródło: www.agrofoto.pl      Źródło: www.agromasa.pl 

  

Na rysunkach 1 oraz 2 przedstawiono przykłady współczesnych sadzarek  

do ziemniaków, mocowanych na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. 

Kolejną maszyną stosowaną w technologii uprawy ziemniaka, jest obsypnik, który 

znajduje zastosowanie w uprawie międzyrzędowej. Obsypnik formuje powierzchnię pola oraz 

oczyszcza je z chwastów. Stopień zniszczenia chwastów podczas jednego przejścia obsypnika 

powinien być oceniany po trzech dniach i nie może być mniejszy niż 80%. Dopuszczalny 

odsetek uszkodzonych roślin wynosi 1% [Waszkiewicz, Kuczewski 1998]. W badanym 

gospodarstwie obsypnik był wykonany samodzielnie przez rolnika. 

, 

Rys. 3. Obsypnik wykonany przez rolnika. 
Źródło: Zasoby własne 
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Kolejnym urządzeniem stosowanym w technologii ziemniaka jest opryskiwacz 

polowy. Jest używany do nanoszenia poprzez opryskiwanie chemicznych środków ochrony 

roślin podczas ich wzrostu. Jest to najpowszechniejsza metoda nanoszenia środka na roślinę 

[Waszkiewicz, Kuczewski 1998]. 

 

  Rys. 4. Opryskiwacz Pilmet. 
Źródło: www.iagro.pl 

 

Na rysunku 4. przedstawiono opryskiwacz zawieszany marki Pilmet. Widać na nim 

ramę, zbiornik na ciecz roboczą, zbiornik wody czystej, pompę, zawór sterujący,  

belkę polową (to złożona), rozpylacze mieszadła, filtry, przewody, manometr i zespoły  

lub elementy pomocnicze [Lisowski 2008]. 

Zbiór ziemniaków polega na wydobyciu ich z gleby w stanie nieuszkodzonym  

oraz oddzieleniu ziemi i innych domieszek (części roślin, kamienie). Z powodu dużej masy 

mieszaniny, zawierającej oprócz bulw odsiewaną ziemię, bryły, kamienie, łęty i chwasty, 

należyta separacja bulw jest bardzo trudna i wymaga bardziej skomplikowanych maszyn 

[Marks 2004]. Z małych powierzchni uprawy ziemniaki zbiera się kopaczkami 

przenośnikowymi. Praca kopaczek polega na wydobyciu roślin z ziemi, oddzieleniu 

(odsianiu) ziemi na przenośnikach prętowych oraz ułożeniu ziemniaków na ziemi  

za maszyną. Kolejną maszyną stosowaną do zbioru ziemniaków są kombajny ziemniaczane. 

Są to rozbudowane maszyny umożliwiające wykopywanie ziemniaków, oddzielanie łęcin  

od bulw a także ładowanie ich na maszyny transportowe. 

Wydobyte z ziemi ziemniaki są następnie przechowywane do czasu konsumpcji.  

Ma ono na celu zabezpieczenie plonu. Prawidłowe przechowywanie umożliwia zachowanie 

pełnych walorów rośliny. Należy zapewnić w tym czasie odpowiednią wilgotność  

oraz temperaturę [Sowa – Niedziałkowska 2003]. 

Celem badań było przedstawienie technologii uprawy ziemniaka oraz porównanie 

wydajności eksploatacyjnej użytych maszyn. 
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Materiał i metody 

 

 Badania przeprowadzono w gospodarstwie indywidualnym, zlokalizowanym we wsi 

Nowy Skarżyn (powiat zambrowski, Województwo Podlaskie). Uprawa ziemniaka 

prowadzona była na polu o powierzchni 9,6 a, na kompleksie klasy IVa. Badana działka 

znajdowała się w odległości około 1 km od siedziby gospodarstwa. Zabiegi prowadzono  

w warunkach oraz terminach optymalnych dla tej rośliny. W tabeli 1 przedstawiono strukturę 

gruntów w opisywanym gospodarstwie, z podziałem na przeznaczenie. Tabela 2 zawiera 

skróconą charakterystykę maszyn używanych w technologii uprawy ziemniaka w badanym 

gospodarstwie rolnym. Na glebie tej uprawiano uprzednio mieszankę zbożową, która była 

przedplonem dla uprawy ziemniaków. Jesienią pole nawieziono obornikiem, w dawce 30 t/ha, 

po czym wykonano orkę zimową. W kwietniu 2013 roku przeprowadzono przygotowanie 

gleby do sadzenia – bronowanie oraz agregatowanie. Sadzenie przeprowadzono sadzarką 

Agrozet SA2-074 agregatowaną z ciągnikiem Ursus C-330 (Tabela 2) na początku maja. 

Sadzono odmianę Irys. Następnie, po około dwóch tygodniach przeprowadzono zabieg 

obsypywania oraz bronowanie broną lekką, co powtórzono po tygodniu by w dalszej 

kolejności przeprowadzić obsypywanie. Po 10 czerwca przeprowadzono oprysk środkiem 

Ridomil, na początku lipca zastosowano oprysk przeciw stonce środkiem Alverde 240 S.C. 

Zbiór ziemniaków odbył się we wrześniu, po uprzednim usunięciu naci ścinaczem zielonek 

Orkan. Do zbioru wykorzystano kombajn ziemniaczany Anna. 

 

 Tabela 1.  

Struktura gruntów w gospodarstwie. 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

Grunty orne 13,00 

Pastwiska i łąki 8,74 

Razem użytki rolne 21,74 

Lasy 2,00 

Użytki zabudowane 1,04 

Drogi 0,50 

Razem użytki nierolnicze 3,54 

Razem powierzchnia ogólna gospodarstwa 25,28 

Źródło: opracowane własne 
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 Tabela 2.  

Maszyny stosowane w technologii. 

Rodzaj maszyny Marka Model Inne dane 

Ciągnik rolniczy Ursus C-330 Moc [kW] 22,4 

Sadzarka Agrozet SA2-074 2-rzędowa 

Brona Unia UNIA-5 polowa, lekka 

Obsypnik Wykonanie samodzielne - 2-rzędowy 

Opryskiwacz Pilmet Termit 313 350 [l] 

Ścinacz zielonek Unia Orkan 2 - 

Kombajn ziemniaczany Agromet Z-644 "Anna" - 

Źródło: opracowane własne 

 

Wyniki 

 

Jak napisano we wstępie, badano wpływ stosowanej w gospodarstwie rolnym 

technologii na ilość oraz jakość plonu a także wydajność eksploatacyjną wykorzystywanych 

maszyn. Z powierzchni 9,6 a zebrano 2,6 tony ziemniaka. Była to ilość nieco niższa niż  

w latach poprzednich. Miała na to wpływ pogoda (temperatura powietrza), która nieco 

opóźniła sadzenie (29 kwietnia 2013 roku). Po zbiorze ziemniaków nie stwierdzono bulw 

porażonych chorobami. 

Wydajność eksploatacyjną policzono ze wzoru: 
 

W07=Q/T, 

gdzie: 

Q – powierzchnia uprawy [ha], 

T –czas zabiegu. 

Tabela 3.  

Czasy wykonania poszczególnych zabiegów. 

Zabieg Czas wykonania [h:min] 
Wydajność 

eksploatacyj
na W07 

Sadzenie 0:30 0,192 

Bronowanie 0:06 0,96 

Obsypywanie 0:20 0,29 

Opryskiwanie 0:05 1,2 

Zbiór 1:00 0,096 

Źródło: opracowane własne 
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Działka rolna, na której uprawiano ziemniaki, znajduje się w odległości 1 kilometra  

od siedziby gospodarstwa. Cały plon zebrano za jednym razem. 

Jak wspomniano powyżej, uprawiane ziemniaki zaspokajają potrzeby własne 

gospodarstwa i nie są przeznaczone na sprzedaż. Mała powierzchnia uprawy uniemożliwiła 

przeprowadzenie kilkukrotnego zbioru upraw w celu obliczenia średniej poszczególnych 

czasów. Jednak podczas wykonywania kolejnych zabiegów nie wystąpiły żadne 

nieprzewidziane trudności, które zakłóciłyby przebieg badań. Zbiór przebiegał w sposób taki 

sam jak w latach ubiegłych. 

Wnioski 

 

1. Opisana technika uprawy ziemniaka, stosowana w badanym gospodarstwie,  

nie wymaga skomplikowanych maszyn rolniczych. Obsypnik został wykonany 

samodzielnie przez właściciela gospodarstwa. 

2. Wydzielenie małej powierzchni w celu uprawy ziemniaka na własne potrzeby jest 

zasadna biorąc pod uwagę przeznaczenie uprawy. 

3. Chcąc zmienić profil produkcji bądź zwiększyć powierzchnię uprawy ziemniaka  

w badanym gospodarstwie rolnym, należałoby zmienić park maszyn stosowany  

do uprawy ziemniaka. 
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Cultivation Techniques of Potatoes on the Selected Farms 
 
 

Summary 
 
 

It is described the technology of cultivation of potato on a small surface (9.6 a)  

in a domestic agrarian economy. The main profile of products in the investigated economy  

is grain. The whole cultivation of potato is assigned for the own needs. Much attention  

is given to the influence of the technology of the cultivation of the eaten potato on the 

quantity and the quality of harvest. The operating productivity of the used machines is also 

examined in this work.  

As a result of cultivating on a small surface, machines covered short distance during 

some procedures on the field, however some frequent returns were necessary, and this fact 

influenced on the time of the implementation of these procedures. 

The operating productivity of the machines were small during the implementation  

of the procedures. Besides, the another reason of a small productivity was using the machines 

of low operating parameters, but, however, in view of the destination of production  

(own needs), this fact did not have an influence on recoupment of products. 

 

Key words: potato, technique, cultivation, machines 
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PORÓWNANIE DWÓCH TECHNOLOGII ZBIORU SIANA 

 

Tomasz Marczuk, Krystian Jaroszewicz 

 

Streszczenie 

 

Siano, czyli skoszona oraz wysuszona trawa stanowi bardzo cenną paszę dla 

przeżuwaczy. Znanych jest wiele technologii produkcji siana, od skoszenia, poprzez proces 

suszenia, po magazynowanie oraz zadawanie zwierzętom. Badano wydajność eksploatacyjną 

oraz zużycie paliwa podczas wykonywania zabiegu zbierania siana z powierzchni pola 

dwiema metodami: za pomocą prasy kostkującej SIPMA Z-224/1, agregowanej z ciągnikiem 

URSUS 3512 oraz za pomocą prasy belującej Feraboli Extreme HT 220 współpracującej  

z ciągnikiem McCormick C85Max. Uzyskane wyniki pokazują, iż czasy poszczególnych 

czynności (poza czasem dojazdu) oraz zużycie paliwa przez ciągniki znacznie się różnią.  

Czas zbioru siana oraz wykonanie kostek z powierzchni jednego hektara zajęło jedną godzinę, 

zbiór siana w formie bel zajął 36 minut. Załadunek kostek uzyskanych z powierzchni jednego 

hektara zajął 40 minut (załadunek ręczny), załadunek bel ładowaczem zajął 6 minut.  

Ciągnik URSUS, współpracujący z prasą kostkującą podczas zbioru zużył 3,00 l oleju 

napędowego, podczas gdy ciągnik McCormick zużył 4,20 l oleju napędowego. 

 

Słowa kluczowe: siano, prasa rolnicza, przyczepa samozbierająca, bela siana, kostka siana, 

ciągnik 

 

Wstęp i cel badań 

 

Siano powstaje w wyniku skoszenia i wysuszenia zawartości trawy a także rośliny 

motylkowe w odpowiednim okresie wegetacji. Pasza taka powstaje z runi porastającej łąki  

i pastwiska. Dla zwierząt trawożernych siano stanowi ważne źródło pokarmu, należy bowiem 

do ważnych pasz objętościowych [Keller, Becker 1979].Właściwie dobrana pasza musi 

posiadać odpowiednie cechy, takie jak: ilość strawnej energii, zawartość białka, zawartość 

składników mineralnych czy witamin [Falkowski1983]. Ważnym elementem w produkcji 

siana jest przeprowadzenie zabiegów pratotechnicznych, takich jak renowacja runi, 

nawożenie, zbiór oraz zabiegi pielęgnacyjne, a także walka z chwastami [Moraczewski1986]. 
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W tabeli nr 1 przedstawiono informacje dotyczące produkcji siana w Polsce w 2012 

roku. Wynika z niej, że produkcja siana utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

 

Tabela 1.  

Dane dotyczące produkcji siana w 2012 rok. 

 Powierzchnia [tys. ha] Plony [1ha w dt] Zbiory [tys. t] 

Rok 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Zbiory 2588,70 2521,30 50,50 51,90 13084,90 13082,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.gospodarz.pl 

 

W technologii koszenia oraz zbioru siana wykorzystywany jest szeroki asortyment 

maszyn, którymi wykonuje się wiele czynności. Pierwszą jest skoszenie. Wykorzystuje się do 

tego celu zestaw ciągnik – kosiarka. Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych kosiarek:  

ze spulchniaczami, zgniataczami i inne. Istotne jest właściwe ustawienie wysokości koszenia, 

dzięki czemu unika się strat w ilości oraz jakości pozyskiwanej zielonki. Optymalna wynosi  

5 – 6 cm. Z kolei koszenie na większej wysokości powoduje ekonomiczne straty dla rolnika 

[Nowak 1993]. Skoszoną zielonkę należy przetrząsać, w celu uzyskania właściwej 

wilgotności siana. Wykonuje się to z kolei zestawem ciągnik – przetrząsacz. Następnie siano 

przygotowuje się, przez ułożenie w wał na powierzchni łąki do zebrania prasami.  

Agreguje się w tym celu ciągnik z prasą. Następnie przeprowadzany jest proces załadunku 

kostek bądź bel na przyczepę. Załadunek odbywa się ładowaczami czołowymi, samojezdnymi 

bądź ręcznie. 

Jak wspomniano wyżej, podstawową maszyną, zarówno podczas koszenia, suszenia 

jak też zbierania siana jest ciągnik rolniczy. Na rynku występuje szeroki asortyment 

ciągników, charakteryzujących się różnym zastosowaniem, różną mocą, napędem na jedną  

i dwie osie, zastosowanymi rodzajami skrzyń biegów, różnymi kabinami, innym 

wyposażeniem. 

Drugą maszyną, współpracującą z ciągnikiem, stosowaną do zbioru siana jest prasa 

lub przyczepa samozbierająca. Ta druga ma za zadanie, po zebraniu siana, 

przetransportowanie jego do miejsca składowania, bez poddawania jakiejkolwiek obróbce. 
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Rys. 1. Ciągnik Ursus 3512.     Rys. 2. Ciągnik Farmer F4. 
Źródło: www.ursus.com.pl     Źródło: www.ursus.com.pl 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Przyczepa samozbierająca Pottinger Faro 4000.  Rys. 4. Prasa belująca Class Variant 370. 
Źródło: www.biocomplex.pl      Źródło: www.korbanek.pl 

  

Spośród pras, wykorzystywanych w technologii zbierania siana, najpopularniejsze  

są prasy belujące oraz kostkujące. 

Zbiór kończy się załadunkiem i transportem do gospodarstwa, gdzie siano jest 

przechowywane do momentu wykorzystania. Najpopularniejszym sposobem załadunku jest 

zestaw ciągnik – ładowacz czołowy. 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Ładowacz czołowy na ciągniku McCormick.  Rys. 6. Przyczepa do przewozu bel Pronar T022. 
Źródło: www.korbanek.pl      Źródło: www.pronar.pl 
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Celem badań było porównanie dwóch technologii zbioru siana z punktu widzenia 

wydajności eksploatacyjnej oraz zużycia paliwa. 

 

Materiał i metody 

 

 Badania przeprowadzono w gospodarstwie rolnym położonym w gminie Suchowola 

(powiat sokólski, województwo podlaskie). Teren, na którym znajduje się gospodarstwo jest 

równinny, składa się z gleb lekkich. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka  

oraz hodowli koni. W tabeli 2 przedstawiono charakterystykę użytków rolnych  

w gospodarstwie, z podziałem na grunty własne oraz dzierżawione. 

Tabela 2.  

Skrócona charakterystyka użytków rolnych w gospodarstwie. 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

W tabeli 3 przedstawiono skrócone charakterystyki ciągników, wykorzystanych  

w badaniach wydajności eksploatacyjnej dwóch pras do siana z uwzględnieniem 

zapotrzebowania na moc przez badane prasy. Prasa kostkująca, ze względu na technologię ma 

mniejsze zapotrzebowanie na moc silnika ciągnika. 

 

 Tabela 3.  

Skrócona charakterystyka ciągników użytych do badań. 

Rodzaj maszyny Ciągnik (technologia I) Ciągnik (technologia II) 
Producent Ursus McCormick 

Model 3512 C85Max
Moc [kW/KM] 35/47 61/82 

Napęd 2x4 4x4 
Zbiornik paliwa [l] 58 102

Masa [kg] 2890 3500 

Ogumienie przód 16x6 380x70x24 

Ogumienie tył 14,9x28 480x70x34 
 Źródło: Opracowanie własne 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia [ha] 

Grunty własne Grunty dzierżawione Razem 

Grunty orne 4,32 2,80 7,12 
Łąki trwałe 7,60 6,95 14,55 

Razem użytki rolne 11,92 9,75 21,67 
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Tabela 4 zawiera charakterystykę praz użytych podczas badań, prasa w technologii I 

jest prasą kostkującą, prasa w technologii II – belującą. 

 Tabela 4.  

Skrócona charakterystyka pras użytych do badań. 

Rodzaj maszyny Prasa kostkująca (technologia I) Prasa belująca (technologia II) 

Producent Sipma Feraboli 
Model Z-224/1 Extreme HT 220 

Moc nominalna [KM] 38 80 
Wymiar kostki/beli [mm] 460x400x300-1300 1200x500-1200 

System wiązania bel sznurek siatka/sznurek 
Masa [kg] 1510 2350 

Wymiary
Długość [mm] 4850 3895 

Szerokość [mm] 2500 2460 
Wysokość [mm] 1550 2400 

Ogumienie 10x15.3 i 15x5 400x60x15.5 
Szerokość robocza [mm] 1780 2200 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

Odległość badanego pola od siedziby gospodarstwa 1,5 km. Prowadzi na nie droga 

asfaltowa o małym natężeniu ruchu. Średni czas dojazdu do pola, obserwowany od lat, 

wynosi 10 minut. Badania miały miejsce 7 sierpnia 2013 roku. Przeprowadzono je na dwóch 

wydzielonych obszarach o powierzchni 1 ha każdy. W celu przeprowadzenia badań 

skojarzono dwa zestawy, opisane w tabelach 3 oraz 4 po czym dokonano zbioru uprzednio 

przygotowanego siana. 

 

Wyniki 

 

Badano zużycie paliwa oraz wydajność eksploatacyjną zestawów maszyn (ciągnik – 

prasa) w dwóch technologiach zbioru siana: w kostki oraz w bele. Ze względu na różny 

sposób przygotowywania siana do transportu i używania (kostki, bele) uzyskano duże różnice 

w poszczególnych czasach, co przedstawiono w tabeli 5. 

Czas dojazdu obu zestawów do badanego pola był identyczny. Czas zbioru siana  

z powierzchni 1 ha różnił się prawie dwukrotnie, na korzyść technologii II (prasa belująca). 

Spowodowane to jest mniejszą ilością sporządzonych bel (o większej objętości oraz masie)  

w stosunku do ilości wykonywanych kostek, o czym jest informacja w tabeli 7.  
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Tabela 5.  

Czasy wykonywania poszczególnych czynności. 

Czynność Technologia I Technologia II 

Dojazd [h:min] 00:10 00:10 

Zbiór [h:min] 01:00 00:36 

Załadunek [h:min] 00:40 00:06 

Suma [h:min] 01:50 00:52 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Czas załadunku, w związku z mniejszą ilością bel w stosunku do ilości kostek również 

jest korzystniejszy dla prasy belującej (6 minut do 40 minut), ponadto zbiór kostek odbywał 

się ręcznie, na jadący zestaw ciągnik – przyczepa. Czas ogólny zbioru siana z powierzchni  

1 ha, obejmujący czas dojazdu do pola, czas zbioru przez prasy, czas załadunku na przyczepę 

jest dwukrotnie krótszy przy zastosowaniu prasy belującej. 

 

Tabela 6.  

Zużycie paliwa podczas wykonywania czynności. 

Czynność 
Typ ciągnika 

Ursus McCormick 

Dojazd [l] 0,45 0,70 

Zbiór [l] 3,00 4,20 

Załadunek [l] 2,00 0,40 

Suma [l] 5,45 5,30 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Kwestia zużycia paliwa podczas badania dwóch technologii zbioru siana jest opisana 

w tabeli 6. W odróżnieniu od uzyskanych czasów wykonywania poszczególnych czynności 

(czas dla prasy belującej jest dwukrotnie krótszy), ogólne zużycie paliwa jest porównywalne. 

Różnice widać podczas porównania zużycia paliwa podczas zbioru, które mimo 

dłuższego czasu (1 godzina dla prasy kostkującej przy 36 minutach dla prasy belującej)  

jest mniejsze dla prasy w technologii I. Wiąże się to z mniejszym zapotrzebowaniem na moc 

ciągnika dla prasy w technologii I. Zużycie paliwa podczas załadunku kostek/bel  

na przyczepę jest porównywalne, biorąc pod uwagę czas załadunku. 
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 Tabela 7.  

Poszczególne parametry uzyskanych wydajności pras. 

Producent Sipma Feraboli 

Technologia prasowania kostki bele 

Wydajność maszyny W07[ha/h] 1,00 1,66 

Czas wykonania 1 sztuki sprasowanego materiału [s] 9,20 180,00 

Średnia masa 1 sztuki sprasowanego materiału [kg] 10,00 320,00 

Ilość sprasowanego materiału z 1 ha podczas badania [szt] 384 12 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wydajność eksploatacyjna prasy kostkującej wyniosła 1 ha/h, była o 0,66 ha/h 

mniejsza od prasy belującej. Przy identycznej masie zebranej słomy (3840 kg) prasa  

w technologii I wykonała 384 kostki, gdy prasa w technologii II wykonała 12 bel. Średnia 

masa jednej kostki wyniosła 10 kg, czyli 32 razy mniej niż masa 1 beli. 

 

Wnioski 

 

1. Czas zbioru siana z badanego pola był niemal dwukrotnie dłuższy przy wykorzystaniu 

prasy kostkującej, przy jednoczesnym zbliżonym zużyciu paliwa w porównywanych 

technologiach. 

2. Masa kostek – 10 kg ma znaczenie w przypadku ręcznego załadunku siana na 

przyczepę oraz późniejszego zadawania zwierzętom – osiąga się to mniejszym 

nakładem energetycznym, co obniża koszty. 

3. Przy dwóch porównywalnych technologiach wymagany jest inny sposób 

przechowywania oraz podawania siana. 

4. Zużycie paliwa, mimo dużo dłuższego czasu wykonywania i załadunku kostek jest 

niskie ze względu na mniejszą moc silnika ciągnika. 
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The Comparison of Two Technologies of Hay Mowing 

 

Summary 

 

Hay (mown and dried grass) is a very valuable animal feed. There are many 

technologies of hay production, from cutting, drying, till collecting and feeding animals. It is 

investigated the operating productivity and consumption of fuel during the procedure of hay 

gathering from the field surface by two methods: with the help of the press SIPMA Z-224/1 

which is aggregated with the tractor URSUS 3512, and with the help of the press Feraboli 

Extreme HT 220 which is collaborated with the tractor McCormick C85Max. The results 

show, that times of separate activities (out of time of entrance) and consumption of fuel with 

the tractors differ considerably.  

Time of hay gathering in the form of bars from the surface of one hectare occupied 

one hour, hay gathering in the form of stacks occupied 36 minutes. Loading of the bars from 

the surface of one hectare occupied 40 minutes (hand loading), loading of stacks with a loader 

occupied 6 minutes. Tractor URSUS, which is cooperated with the bar press spent 3,00 l of 

fuel during gathering, while the tractor of McCormick spent 4,20 l of fuel. 

Key words: hay, agricultural press, self-assembling trailer, hay stock, hay bar, tractor. 
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PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ  
DWÓCH ROZRZUTNIKÓW OBORNIKA 

 

Tomasz Marczuk, Marian Zdrodowski 

 

Streszczenie 

 

Przedstawiono podstawowe elementy budowy rozrzutników obornika, starszej 

generacji o ładowności 4 ton oraz współczesnego, o ładowności 8 ton. Zbadano czasy 

wykonywania poszczególnych etapów nawożenia obornikiem: załadunku obornika, dojazdu 

na pole, nawożenia, powrotu do siedziby gospodarstwa. Umożliwiło to określenie wydajności 

eksploatacyjnej zestawów ciągnik – ładowacz czołowy oraz ciągnik – rozrzutnik obornika 

oraz porównanie osiągniętych czasów wykonania poszczególnych czynności. 

 

Słowa kluczowe: ciągnik, rozrzutnik obornika, ładowacz czołowy, nawożenie, wydajność 

 

Wstęp i cel badań 

 

Jednym ze sposobów uzyskania wysokich plonów jest dostarczanie glebie składników 

odżywczych. Użyźnianie gleby polega na zapewnieniu jej optymalnego odczynu (pH), 

doprowadzeniu gleby do pożądanej zasobności w fosfor, potas i magnez, uzyskanie wysokiej 

zawartości próchnicy oraz uzyskanie i utrwalenie gruzełkowatej struktury [Szewczuk 2009]. 

Bardzo ważną i pożądaną cechą gleby żyznej jest duża zawartość próchnicy. W wierzchniej 

warstwie zachodzą procesy biologiczne i chemiczne. Decydują one o powstaniu związków 

próchnicznych [Zawadzki 1999]. Odpowiedni poziom próchnicy zapewnia stosowanie 

nawozów naturalnych takich jak: obornik, gnojówka i gnojowica, nawozów organicznych – 

takich jak komposty, resztki pożniwne. Obornik składa się z przefermentowanego kału, 

moczu zwierząt i ściółki. Wartość i skład chemiczny obornika nie jest stały i zależy od wielu 

czynników, głównie od rodzaju zwierząt, ilości i rodzaju ściółki, sposobu i okresu 

przechowywania oraz terminu jego wywiezienia i przyorania. Skład chemiczny obornika 

wykazuje duże zróżnicowanie [Sypniewska 2009]. W tabeli 1 podano parametry niektórych 

składników obornika w zależności od gatunku zwierząt. 
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Tabela 1.  

Skład chemiczny obornika (w % świeżej masy). 

Składnik Bydło Trzoda Konie Owce Kury Kaczki i gęsi 

Sucha masa 21,0 21,5 25,0 27,0 44,0 30,0 

Azot (N) 0,5 0,5 0,5 0,7 1,6 0,7 

Fosfor (P2O5) 0,3 0,4 0,3 0,4 1,5 1,0 

Potas (K2O) 0,7 0,7 0,9 0,2 0,8 0,7 

Wapń (CaO) 0,5 0,4 0,4 0,6 2,5 1,2 

Magnez (MgO) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,3 

Dawka (t/ha) 35 35 35 30 10 15 

Źródło: Wiadomości Rolnicze Polska nr 08/2009. 

 

Podstawowymi maszynami, stosowanymi do nawożenia obornikiem jest zestaw 

ciągnik – rozrzutnik obornika. Współcześnie oferowane rozrzutniki obornika charakteryzują 

się dużą różnorodnością w zakresie pojemności skrzyń ładunkowych, zawieszeń, liczby osi 

czy rodzaju adapterów aplikujących nawóz na powierzchnię pola. Dodatkowo, oprócz 

nawożenia, obecnie produkowane rozrzutniki obornika muszą spełniać także inne wymagania, 

takie jak transport materiałów innych niż obornik [Kamiński 2007]. Ze względu na rodzaj 

podwozia, rozrzutniki obornika dzieli się na jednoosiowe, dwuosiowe, na podwoziach tandem 

oraz tridem. Liczba osi wpływa między innymi na ugniecenie gleby oraz na siły działające na 

zaczep ciągnika, zwłaszcza podczas wykonywania zabiegu nawożenia [Kamiński, Marczuk 

2012]. Samo nawożenie odbywa się poprzez aplikowanie obornika na powierzchnię pola. 

Realizowane jest to przez rozrzucanie nawozu za pomocą adaptera z jednoczesnym 

przesuwaniem zawartości skrzyni nawozowej za pomocą przenośnika podłogowego lub 

przesuwania się przedniej ściany rozrzutnika. Przenośniki podłogowe (łańcuchowo – 

listwowy) napędzane są mechanicznie od ciągnika (WOM) lub hydraulicznie [Kozłowska 

1996]. Regulacji prędkości przesuwu, ilość dawki nawozu dokonuje się przez regulator 

przepływu oleju [Waszkiewicz, Kuczewski 1998]. Głównym zespołem roboczym rozrzutnika 

jest adapter. Obecnie stosowane są dwa podstawowe: z walcami poziomymi oraz pionowymi. 

Poziome są adapterami wąskopasmowymi, pionowe szerokopasmowymi. Pionowe mają 

walce pochylone w stosunku do skrzyni nawozowej o 5 – 15 stopni [Waszkiewicz, Sadowski 

2008; Gaworski 2009]. W czasie transportu – poruszania się zestawu po drodze publicznej, 
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współczesne rozrzutniki obornika wyposażane są w zasuwy zasłaniające adaptery, w celu 

niedopuszczania do zanieczyszczania jezdni. 

Celem badań było określenie wydajności eksploatacyjnej rozrzutników obornika:  

o ładowności 4 oraz 8 t. 

 

Materiał i metody 

 

Badania eksploatacyjne odbywały się w gospodarstwie rolnym, położonym  

w miejscowości Sędziwuje (powiat zambrowski, województwo podlaskie). Gospodarstwo 

wyposażone jest w ciągniki, ładowarkę czołową, oraz dwa rozrzutniki obornika, których 

skrócona charakterystyka techniczna zawarta jest w kolejnych tabelach. Załadunek obornika 

odbywał się bezpośrednio z płyty gnojowej, następnie obornik był wieziony na nawożone 

pole, oddalone od płyty o 1 kilometr. 

Nawożono pole, którego gleba jest IVb oraz Va klasy bonitacyjnej. W badanym 

gospodarstwie rolnym miesięczna produkcja obornika wynosi około 40 t/mc. Przyjęta dawka 

nawożenia wynosiła 30 t/ha. Badano zestawy, składające się z ciągnika Ursus C – 360 oraz 

rozrzutnika obornika FMR Agromet Czarna Białostocka (A), ciągnika Claas Arion 410 Cis 

współpracującego z rozrzutnikiem obornika Agromet Pilmet Brzeg Tytan 10 Premium (B). 

Załadunek obornika na badane rozrzutniki odbywał się zestawem Zetor 7745 wyposażonym 

w ładowarkę czołową Chief 16 Super (C). 

W tabeli 2 przedstawiono skróconą charakterystykę techniczną ciągników, używanych 

w badaniach.  

Tabela 2.  
Charakterystyka ciągników. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ładowarka czołowa zamontowana była na ciągniku o mocy 53 kW. Rozrzutnik  

o ładowności 4 ton współpracował z ciągnikiem o mocy 38,2 kW, zaś rozrzutnik  

o ładowności 8 ton z ciągnikiem o mocy 81 kW. 

Marka, model Zetor 7745 Ursus C-360 Claas Arion 410 Cis 
Moc [kW] 53 38,2 81 
Masa [kg] 3490 2170 5300 

Rozmiar ogumienia 
P: 12,4-24 
T: 16,9-34 

P: 6.00-16 
T: 14,9/13-28 

P: 420/40R38 
T: 520/70R38 
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Tabela 3 przedstawia parametry ładowarki czołowej, współpracującej z ciągnikiem 

Zetor 7745. 

Tabela 3.  

Ładowarka czołowa. 

Marka, model Chief 16 Super 
Masa z zespołem roboczym [kg] 780 

Udźwig [kg] 1600
Pojemność zespołu roboczego [m3] 1,05 

Wysokość podnoszenia [m] 3,6 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 
 Rys. 1. Ciągnik Zetor 7745 z ładowarką czołową Chief 16 Super. 

    Źródło: Zasoby własne 
 

 

Podstawowe parametry techniczne rozrzutników obornika wykorzystanych  

w badaniach zawiera tabela 3. Szczególną uwagę zwraca szerokość robocza 

porównywanych rozrzutników. Rozrzutnik starszej konstrukcji (o ładowności 4 ton) 

posiada adapter poziomy, który zapewnia szerokość roboczą na poziomie szerokości 

skrzyni. Obornik wyrzucany jest do tyło rozrzutnika. W przypadku rozrzutnika  

o ładowności 8 ton, wyposażonego w adapter pionowy, można regulować szerokość 

roboczą, która w tym przypadku wynosi 8 metrów. 

Ma to znaczenie, gdyż ogranicza ilość przejazdów po polu zestawem nawozowym. 
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 Tabela 4.  

Charakterystyka rozrzutników obornika. 

Rozrzutnik obornika FMR Agromet Czarna Białostocka 
AgrometPilmet Brzeg 

Tytan 10 Premium 
Ładowność [kg] 4000 8000 

Masa własna [kg] 1500 2750 
Rozmiar ogumienia 10.0/75-15 500/50-17 

Rozstaw kół [m] 1,5 1,8 
Typ adaptera poziomy, dwuwalcowy pionowy, dwuwalcowy 

Regulacja dawki 
obornika 

mechaniczna hydrauliczna 

Szerokość robocza [m] 2,0 8,0 
 Źródło: Opracowanie własne 
 

 

Rys. 1. Zestaw A podczas nawożenia.   Rys.2. Zestaw B podczas nawożenia. 

Źródło: Zasoby własne    Źródło: Zasoby własne 

 

 

Badania polegały na pomiarze czasów wykonania poszczególnych czynności 

koniecznych do przeprowadzenia operacji nawożenia obornikiem. Badania powtarzano 

czterokrotnie, w celu uzyskania średniego czasu. Badano zatem czas załadunku rozrzutnika 

obornika, czas dojazdu na nawożone pole (1 km), czas rozrzucania obornika oraz czas 

powrotu z pola. Wyniki pomiarów zawartych w tabeli 4 oraz 5 pozwoliły określić wydajność 

eksploatacyjną badanych rozrzutników ze wzoru: 

 

W07=Q/T, 

gdzie: 

Q – nawożona powierzchnia założoną dawką nawozu (30 t/ha), 

T – średni czas całkowity w cyklu operacyjnym dla zestawów do nawożenia. 
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Wyniki 

 

 Stwierdzoną w badaniach wydajność eksploatacyjną badanych rozrzutników obornika 

oraz ładowarek czołowych przedstawiono w tabelach 4 oraz 5. Załadunek obornikiem 

rozrzutnika o ładowności 4 ton trwał 3 minuty i 41 sekund, załadunek rozrzutnika ze skrzynią 

o ładowności 8 ton trwał 12 minut i 34 sekundy. Duża różnica w czasach (rozrzutnik  

o ładowności 4 ton załadowany był w czasie niemal 3 krotnie krótszym niż rozrzutnik  

o ładowności 8 ton) spowodowana była większą wysokością burt skrzyni rozrzutnika  

o ładowności 8 ton (o 1 metr) oraz słabymi parametrami ładowacza, który był zakupiony  

z myślą o rozrzutniku o ładowności 4 ton. 

 

Tabela 5.  

Wydajność eksploatacyjna ładowacza. 

Symbol zestawu 
nawozowego 

Średni czas załadunku 
[min:sek] 

Nawożona powierzchnia 
w cyklu operacyjnym 

[ha] 

Wydajność 
eksploatacyjna W07 

[ha/h] 
A 3:41 0,13 2,17 
B 12:34 0,27 1,29 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wydajność ładowacza (identycznego w przypadku obu rozrzutników) była większa 

dla mniejszego rozrzutnika. Spowodowane było to krótszym czasem załadunku, co wpływało 

w sposób oczywisty na wydajność. 

 

Tabela 6.  

Wydajność eksploatacyjna rozrzutników obornika. 

Zestaw 
nawozowy 

Odległość 
pryzmy od 
pola [km] 

Średnie czasy pracy zestawu 
nawozowego w cyklu operacyjnym 

[min:sek] Nawożona 
powierzchnia 

w cyklu 
operacyjnym 

[ha] 

Wydajność 
eksploatacyjna 

W07 
[ha/h] 

Z
ał

ad
u

ne
k 

D
oj

az
d

 d
o 

p
ol

a 

N
aw

oż
en

ie
 

 P
ow

ró
t 

z 
po

la
 

S
u

m
a 

A 1,0 3:41 3:26 6:48 2:59 16:54 0,13 0,46 
B 1,0 12:34 3:00 4:38 3:09 23:21 0,27 0,69 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Z tabeli 6 wynika, iż wydajność rozrzutnika większego (8 ton) była większa (0,69 

ha/h) niż mniejszego, na co wpływ miała przede wszystkim ładowność, co zmniejszało liczbę 

załadunków rozrzutnika w celu nawiezienia 1 ha powierzchni pola. 

 

Wnioski 

 

1. Badano dwa różniące się konstrukcyjnie rozrzutniki obornika. Badanie wykazało 

wzrost wydajności eksploatacyjnej (o 0,23 ha/h) nowszego rozrzutnika obornika (8 t) 

w stosunku do starszego typu rozrzutnika (4 t). Mała różnica spowodowana była słabą 

wydajnością ładowarki i ciągnika z nią współpracującego. Wydajność eksploatacyjna 

przy załadunku nowszego rozrzutnika spadła o 0,88 ha/h. Ciągnik ma pompę o małej 

wydajności (35 l.min-1), co sprawiało że miał trudności z podnoszeniem obornika do 

załadunku. Różnica w wysokości górnej krawędzi skrzyni ładunkowej od podłoża 

między rozrzutnikami wynosiła ponad jeden metr. 

2. Wybór nowego rozrzutnika obornika podyktowany był utrzymaniem stałej dawki 

związanej z hydrauliczną regulacją przenośnika listwowo – podłogowego, jak również 

powiązaną z tym równomiernością nawożenia obornikiem. 

3.  Duże znaczenie ma również zastosowany typ adaptera (adapter pionowy 

dwuwalcowy) z dużą szerokością roboczą w stosunku do adaptera poziomego, a także 

sposób regulacji dawki nawozu, który w starszym (4 t) był mechaniczny (dawka 

ustawiana zespołem zapadkowym). 

4. Rozrzutnik z adapterem z poziomymi walcami charakteryzuje się małą szerokością 

roboczą. Pociąga to za sobą konieczność wykonywania większej liczby przejazdów 

agregatu po polu. 
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The Comparison of Exploitative Efficiency of Two Manure Spreaders 

 

Summary 

 

This article is about basic construction of manure blocks of old generation (with a load-

carrying capacity of 4 tons) and new one with a load-carrying capacity of 8 tons).  

The execution time of the main stages of fertilization with manure was examined: loading of 

the manure, driving to the field, fertilizing, returning to the farm stead. It has become possible 

to determine the operating productivity of sets tractor – leading loader also tractor – manure to 

compare the actual execution time of individual tasks. 

 

Key words: tractor, manure block, leading loader, fertilization, productivity 
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PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN PSZENICY JAREJ GRUPY 
UŻYTKOWEJ A W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU AGROTECHNIKI 

 

Danuta Murawa, Kamil Przyborowski  

 

Streszczenie 

 

Eksperyment przeprowadzono w roku 2011 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny 

Odmian w Marianowie na glebie brunatnej właściwej, na glinie lekkiej, klasy bonitacyjnej III 

b, zaliczanej do czwartego kompleksu rolniczej przydatności (pszenny bardzo dobry).  

Celem badań było porównanie wpływu zróżnicowanych dawek i sposobów stosowania azotu 

na wielkość plonu, wysokości źdźbła i masy tysiąca ziaren 9 odmian pszenicy jarej grupy 

technologicznej A uprawianej w dwóch poziomach agrotechniki różniących się wysokością 

nawożenia azotem (o 40 kg) stosowaniem nalistnych nawozów wieloskładnikowych i ochroną 

przed wyleganiem. Zwiększony poziom agrotechniki wpłynął na wysokość uzyskiwanych 

plonów ziarna, który wynosił średnio 7,08 t · ha-1. Również czynnik odmianowy zróżnicował 

wielkość plonu ziarna i wynosił od 4,49 – 6,68 t · ha-1 przy poziomie agrotechnicznym a1  

i 5,76 – 7,53 t · ha-1 przy poziomie agrotechnicznym a2. Średnia masa tysiąca ziaren przy 

poziomie nawożenia a2 była wyższa o 1,8 g w stosunku do masy tysiąca ziaren przy poziomie 

agrotechnicznym a1.  

 
Słowa kluczowe: pszenica jara, odmiany, plonowanie, technologia produkcji. 
 

 
Wprowadzenie 

 

Rolnictwo jako dział gospodarki narodowej wytwarza produkty niezbędne  

do zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich, stąd jego szczególna rola w produkcji. 

Ponieważ ludzie chcą się odżywiać coraz lepiej, stawia to przed rolnictwem dodatkowe 

zadania, co do wielkości produkcji i jej asortymentu. Celem produkcji, jest uzyskanie 

wysokich, pełnowartościowych plonów roślin określonej jakości, przy ekonomicznie 

uzasadnionych nakładach i ochronie naturalnego środowiska przyrodniczego.  

Rolnik powinien znać biologię roślin, warunki glebowo-klimatyczne i ekonomiczne regionu, 

w którym gospodarzy, oraz całokształt czynności wykonywanych w polu.  

Pszenica stanowi podstawę wyżywienia ludności na świecie, bowiem obok ryżu  

i kukurydzy jest głównym zbożem konsumpcyjnym. W skali światowej na cele żywieniowe 
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przeznacza się ok. 60% jej produkcji. Pszenicę wykorzystuje się głównie do przerobu na 

mąkę. Produkuje się z niej pieczywo, makarony, ciastka, wyroby kulinarne, płatki 

śniadaniowe, suchy gluten, czy słód [Cacak-Pietrzak i in. 2006, Podolska 2007,  

Budzyński W., Krasowicz S. 2008]. 

Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2011 roku wynosiła 327,7 tys. ha. 

Średni plon z 1 ha wynosił 32,6 dt. Najwięcej pszenicy jarej uprawiano w woj. lubelskim 

(18%) i zachodniopomorskim (12%). Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w woj. podlaskim 

w 2011 r. wynosiła 16,5 tys. ha. przy średnim plonie z ha 28, 4 dt [GUS 2012]. 

W rejestrze odmian pszenicy następują ciągłe zmiany. Odmiany nowe, gospodarczo 

bardziej wartościowe, są wpisywane, a wyraźnie ustępujące (na ogół starsze) – skreślane. 

Zmiany te są rezultatem biologicznego postępu hodowlanego. Do polskiego rejestru prócz 

rodzimych mogą być zgłaszane również odmiany zagraniczne. Akt zarejestrowania odmiany 

oznacza legalne jej wejście na krajowy rynek nasienny [ Wiwart M., Perkowski., 2005]. 

Celem badań było porównanie plonowania, wysokości źdźbła i masy tysiąca ziaren  

w sześciu odmianach pszenicy jarej na dwóch poziomach agrotechniki. 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

Część polowa została zrealizowana na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny 

Odmian w Marianowie. Doświadczenie przeprowadzono w sezonie 2011 r. i zlokalizowano 

na glebie brunatnej właściwej, na glinie lekkiej, klasy bonitacyjnej III b, zaliczanej  

do czwartego kompleksu rolniczej przydatności (pszenny bardzo dobry). Zawartość 

składników przyswajalnych w glebie w roku 2011 gleby w mg/100 g wynosiła: P2O5 - 19,8; 

K2O - 14,1; Mg - 4,9. Odczyn gleby (pH w 1 M KCl – 6,3). Przedplonem pszenicy były 

ziemniaki. Siew wykonano 6 kwietnia 2011 r. a zbiór 19 sierpnia 2011 r. Uprawę roli 

wykonano zgodnie z zaleceniami agrotechniki.  

Pierwszym czynnikiem były dwa poziomy agrotechniczne:  

a1 – przeciętny poziom agrotechniczny (ekstensywny), zapewniający zadawalające plony 

przy tradycyjnym sposobie uprawy, chemiczna ochrona ograniczała się do stosowania 

dwóch zabiegów fungicydowych – w fazie pełni krzewienia (Escudo Forte 375 CS – 0,8 

l) i na początku kłoszenia (Artea 330 EC – 0,5 l) oraz herbicydów (GranstarStrong – 

15g +0,3 l), i insektycydów (SumiAlpha 050EC – 0,25 l). Nawożenie: N – (90 kg  

· ha-1), P2O5 – 40 (kg · ha-1), K2O – 50 (kg · ha-1) 
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a2 - wysoki poziom agrotechniki (intensywny) różnił się od przeciętnego zwiększonym o 40 

kg · ha-1 nawożeniem azotem (130 kg · ha-1), stosowaniem nalistnych preparatów 

wieloskładnikowych (Krystalon 2x1 kg), ochroną przed wyleganiem i zastosowaniem 

antywylegacza (Moddus 250 EC – 0,4 l). 

Czynnikiem drugim doświadczenia było dziewięć odmian pszenicy jarej wartości 

technologicznej grupy A , które zostały przedstawione w tabeli nr 1.  

 

Tabela 1. 

Badane odmiany pszenicy jarej grupy jakościowej A. 

Lp. Odmiana Hodowca Rok rejestracji 
1 Monsun KWS Lochow 2004 
2 Tybalt Irena Szyld 2005 
3 Parabola HRR Kobierzyce 2006 
4 Hewilla HRR Kobierzyce 2006 
5  Katoda Danko HR 2008 
6 Łagwa HRR Kobierzyce 2009 
7 Ostka Smolińska HR Smolice 2010 
8 Kandela Danko HR 2010 
9 Arabeska Danko HR 2011

 

 

Na początku czerwca policzono obsadę roślin, a w fazie dojrzałości woskowej 

zmierzono wysokość źdźbeł. Na podstawie losowo pobranych źdźbeł z kłosem określono 

liczbę ziaren w kłosie, a na podstawie ziarna pobranego podczas zbioru i dosuszonego  

do wilgotności 14 % określono masę 1000 ziaren.  

 

Wyniki i dyskusja 
 
 

Układ warunków atmosferycznych w okresie wegetacji pszenicy jarej był nie 

sprzyjający . Przebieg warunków atmosferycznych scharakteryzowano na podstawie danych 

meteorologicznych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Marianowie (tab.2). 

 Temperatura i opady atmosferyczne wiosną 2011 r. były dość korzystne  

do prowadzenia prac uprawowo siewnych. Wg Jasińskiej i Koteckiego [2003] wiosenną 

uprawę roli należy rozpocząć jak najwcześniej, jednak przy takim stanie roli i uwilgotnienia 

gleby, który uniemożliwia niszczenie jej struktury gruzełkowatej. Kwiecień charakteryzował 

się dość ciepłą i wilgotną pogodą. Średnia dobowa temperatura miesiąca wyniosła 9,6C. 

Opady były średnie tego miesiąca i wyniosły 38,7 mm. Optymalny dla północno wschodniej 
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części Polski termin siewu, korzystna temperatura i wystarczająca ilość opadów, pozwoliły na 

szybkie i równomierne wschody. Ich pełnia była już widoczna po 12 dniach od wysiewu.  

 

Tabela 2.  
Warunki meteorologiczne w okresie prowadzenia doświadczenia.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Marianowie. 
miesiące Temperatura w [o C] Opady atm. [mm] 

Kwiecień 9,6 38,7 
Maj 13,4 58,0 
Czerwiec 17,7 58,3 
Lipiec 18,5 273,9 
Sierpień 17,8 95,7 
Średnia temp  15,4  
Suma opadów  524,6 

 

Maj był chłodny i wilgotny. Średnia dobowa temperatura wyniosła 13,4 C natomiast 

suma opadów tego miesiąca wyniosła 58,0 mm. Silne ochłodzenie w maju spowodowało 

wstrzymanie rozwoju i wzrostu pszenicy jarej. Wegetacja pszenicy w czerwcu przebiegała  

w optymalnych warunkach. Średnia temperatura dobowa wyniosła 17,7 C przy sumie 

opadów 58,3 mm. W lipcu wystąpiły bardzo obfite opady i wyniosły 273,9 mm przy średniej 

temperaturze 18,5o C. Tak duże ilości opadów spowodowało podtopienia całych powierzchni 

uprawy, co było przyczyną niższych plonów. Występujące niekorzystne zjawiska pogodowe, 

takie jak silny wiatr i burze oraz dość wysokie temperatury spowodowały szybsze 

dojrzewanie pszenicy wpływając ujemnie na wielkość ziarna. Badania Podolskiej  

i Stankowskiego [2001] dowodzą, że ilość ziarna pszenicy zależy od warunków pogodowych. 

Również na zależność pomiędzy przebiegiem pogody i nawożeniem azotem a plonem ziarna 

wskazują Kuś i Jończyk [1997] oraz Borkowska i in [2003]. Największy wpływ na plon 

pszenicy miały małe ilości opadów bezpośrednio po siewie i w początkowej fazie krzewienia. 

Uzyskany w 2011 roku plon pszenicy jarej można określić jako dobry pomimo bardzo 

deszczowego lipca. Średni plon dziewięciu odmian pszenicy jarej grupy jakościowej A 

wyniósł 6,02 t · ha-1 dla poziomu a1, i 7,08 t · ha-1 dla poziomu a2. Średni plon wszystkich 

badanych odmian na obu poziomach (a1 i a2) wyniósł 6,55 t · ha-1. Wszystkie odmiany dają 

duże % zwyżki plonu przy intensywnej uprawie, ale zauważalne są także różnice  

w przyroście plonu pomiędzy poszczególnymi odmianami. Zróżnicowanie w masie plony 

pomiędzy poziomem a1 i a2 wyniosła 1,54 t · ha-1 przy odmianie pszenicy Ostka Smolińska,  

a najniższa przy odmianie Łagwa 0,86 t · ha-1. Efektem zadawalającego plonu mógł być 

przedplon. Zdaniem Jasińskiej i Koteckiego [2003] najlepszymi przedplonami są okopowe  

na oborniku. Wg Fotymy [1997] nawożenie azotem jest jednym z głównych czynników 
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plonotwórczych, choć właściwa dawka tego składnika jest trudna do określenia. Efektywność 

zastosowanego azotu w uprawie pszenicy jarej zależy od odmiany oraz od współdziałania 

wielu czynników siedliskowych i agrotechnicznych. 

 

 
Tabela 3.  

Plon, wysokość źdźbeł i MTZ dziewięciu odmian pszenicy jarej  
grupy jakościowej A.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników porejestrowych doświadczeń [Gazda W. 2011].  
 

odmiana 
 

Nawożenie na poziomie a1 Nawożenie na poziomie a2 

Plon 
ziarna

[t · ha-1]

Wysokość 
roślin 
[cm]

MTZ 
[g] 

Plon ziarna 
[t · ha-1] 

Wysokość 
roślin 
[cm]

MTZ 
[g] 

Monsun 4,79 88 49,2 5,76 81 50,2 
Tybalt 6,38 86 47.9 7,29 82 51,6 
Parabola 5,88 92 52,0 7,06 82 53,4 
Hewilla 5,97 100 49,7 7,11 86 51,7 
Katoda 6,07 101 49,5 7,22 87 50,8 
Łagwa 6,12 97 48.3 6,98 85 48,6 
Ostka Smolińska 5,95 96 49,2 7,49 85 49,8 
Kandela 6,37 89 47,8 7,53 86 50,6 
Arabeska 6,68 91 45,4 7,29 81 47,6 
średnio 6,02 93,3 48,7 7,08 83,8 50,5 

 
 

Nie potwierdziły się badania Wróbla [1999], że decydujący wpływ na wielkość plonu 

ziarna pszenicy ma masa 1000 ziaren. W przeprowadzonym doświadczeniu najwyższe plony 

pszenicy jarej w roku 2011 przy poziomie agrotechnicznym a1 uzyskano z odmiany Arabeska 6,68 

t · ha-1 przy MTZ 45,4 g a przy poziomie agrotechniki a2 odmiany Kandela 7,53 t · ha-1 przy MTZ 

50,6 g. Największą MTZ przy poziomie nawożenia a1 miała odmiana Parabola (52,0g) przy 

jednym z najniższych plonów 5,88 t · ha-1. Przy poziomie agrotechniki a2 największą MTZ 

miała też odmiana Parabola (53,4 g) przy plonie (7,06 t · ha-1), który był również jednym  

z niższych plonów dziewięciu odmian pszenicy jarej grupy jakościowej A.  

Badane odmiany pszenicy jarej w 2011 roku były dość zróżnicowane pod względem 

wysokości źdźbła. (tabela 3). Najdłuższą słomą z badanych odmian przy poziomie 

agrotechniki a1 charakteryzowały się odmiany: Katoda i Hewilla odpowiednio 101 i 100 cm., 

a przy poziomie a2 odmiana Katoda 87 cm i Hewilla 86 cm. Najniższe źdźbło przy poziomie 

agrotechniki a1 posiadały odmiany Tybalt 86 cm i Monsun 88 cm., a przy poziomie 

agrotechniki a2 odmiana Monsun i Arabeska po 81cm. Przy poziomie agrotechniki a1 były 

dość wyraźne różnice w długości źdźbła pomiędzy odmianami od 86 do 101 cm.  

Przy poziomie agrotechniki a2 różnice były niewielkie i wynosiły od 81 do 87 cm.  
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Wnioski 

 

1. Badane odmian pszenicy jarej grupy jakościowej A plonowały w warunkach 

województwa podlaskiego na dość dużym poziomie. Średni plon dziewięciu odmian 

pszenicy jarej grupy jakościowej A wyniósł 6,02 t · ha-1 dla poziomu a1, i 7,08 t · ha-1 dla 

poziomu a2. Średni plon wszystkich badanych odmian na obu poziomach (a1 i a2) wyniósł 

6,55 t · ha-1. 

2. Z badanych dziewięciu odmian pszenicy jarej grupy jakościowej A przy poziomie 

agrotechnicznym a1 najlepiej plonowała odmiana Arabeska (6,68 t · ha-1) a przy poziomie 

a2 odmiana Kandela (7,53 t · ha-1) 

3. Masa tysiąca ziaren pszenicy jarej nie miała decydującego wpływu na wysokość plonu.  

4. Przy poziomie agrotechniki a1 były dość wyraźne różnice w długości źdźbła pomiędzy 

odmianami od 86 do 101cm. Przy poziomie agrotechniki a2 różnice były niewielkie  

i wynosiły od 81 do 87cm. Wyraźny był efekt stosowania antywylegacza. 
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Yielding nine spring wheat cultivars technological value of the utility and 

depending on the level of agricultural technology 

 

Summary 

 

 The experiment was conducted in 2011atthe Experimental Evaluation of varieties in 

Marianowo on brown soil, on clay light weight, quality class III b, classified as the fourth 

complex of agricultural suitability (wheat very good). The aim of the study was to compare 

the effect of different doses and methods of nitrogen application on the yield, stem height and 

thousand grain weight 9 varieties of spring wheat technological group A grown in two levels 

of agricultural technology differing heights of nitrogen (40 kg) foliar application of compound 

fertilizer sand protection hatching. Increased levelsof agricultural technology impact on the 

amount of grain yield obtained, which amounted to an average of 7.08t· ha-1. Also factor in 

varietal diversified grain yield and ranged from4.49 -6,68t· ha-1 at the level of agricultural 

technology a1 and 5.76- 7.53 t· ha-1 at the level of a2 agricultural technology. The average 

weight of a thousand kernels at a level of fertilization a2 was higher than1.8 g relative to the 

weight of a thousand grains at the level a1 agricultural technology. 

 

Key words: wheat, variety, yield, production technology. 
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Streszczenie 

 

Celem pracy jest przedstawienie i porównanie planowania różnych odmian pszenicy 

ozimej w warunkach klimatycznych Podlasia. Za dobór odmian pszenicy ozimej posłużyły 

wyniki uzyskane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie. Doświadczenie 

było prowadzone w zróżnicowanych warunkach nawożenia azotem, ochrony przed chorobami 

i regulacji wzrostu roślin. W ocenie doboru odmian pszenicy ozimej przyjęto podstawowe 

założenie, że dana odmiana powinna spełniać oprócz wysokich cech jakościowych pszenicy, 

również wysoki zbiór ziarna.Doświadczenie przeprowadzono w sezonie 20011/2012 

zlokalizowano na glebie brunatnej właściwej, na glinie lekkiej, klasy bonitacyjnej IIIb, 

zaliczanej do drugiego kompleksu rolniczej przydatności (pszenny dobry). Plon 

poszczególnych odmian porównano ze wzorcem. Czynnik odmianowy oraz poziom 

intensywnej uprawy różnicowały wielkość plonu ziarna. 

 

Słowa kluczowe: pszenica ozima, odmiany, plonowanie, technologia produkcji 

 

Wprowadzenie 

 

Pszenica obok jęczmienia jest najstarszym zbożem chlebowym, uprawianym  

od co najmniej 6 tysięcy lat. Jej ziarno zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe ludzi zarówno 

w wymiarze krajowym jak i światowym, to surowiec o znaczeniu strategicznym.  

W roku 2011 na świecie pszenicę uprawiano na 220,3 mln hektarów. Od dłuższego okres 

czasu powierzchnia ta jest dość stała i stanowi około 31–32% areału zajętego przez zboża. 

Światowe zbiory ziarna pszenicy w roku 2011 wynosiły 704 mln ton, z małą tendencją 

zwyżkową w stosunku do poprzednich lat. Plonowanie pszenicy uwarunkowane jest cechami 

genetycznymi oraz podlega wpływowi siedliska i agrotechniki [Budzyński i in. 2004].  

W hodowli odmian pszenicy od kilkunastu lat zauważony jest w Polsce istotny postęp, jednak 

należy pamiętać, że pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego nowych odmian ściśle 
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związane jest z poziomem ponoszonym na technologię uprawy [Kulig i in. 2001; 

Kołodziejczyk M. i in. 2009]. 

Pszenica ozima jest rośliną o dużych wymaganiach nawozowych. Poziom 

nawożenia azotowego przy plonach ok. 7 ton z ha nie powinien być mniejszy jak 150-170 kg 

N [Budzyński 2000]. Równie ważne jak dawka azotu jest sposób oraz termin jego 

aplikacji. Najważniejszymi okresami, w których należy pszenicę nawozić azotem jest 

krzewienie, strzelanie w źdźbło oraz początek kłoszenia. Jak zauważyli Kościelniak  

i Rothkaehl [2000]; oraz Dubis B., Borysewicz J. [2008], dawka azotu powinna być dobierana 

indywidualnie dla odmiany, gdyż każda z nich ma własne optimum nawożenia azotem i jego 

znajomość jest niezbędna dla uzyskania najwyższego plonu przy zachowaniu pełni cech 

technologicznych [Kwiatkowski i in. 2006] 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

Część polowa badania została zrealizowana na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny 

Odmian w Krzyżewie. Doświadczenie przeprowadzono w sezonie 2011/2012 zlokalizowano 

na glebie brunatnej właściwej, na glinie lekkiej, klasy bonitacyjnej IIIb zaliczanej  

do drugiego kompleksu rolniczej przydatności (pszenny dobry). Zasobność gleby (mg/100 g) 

w przyswajalne składniki w roku 2011 wynosiła: P2O5 - 20,1; K2O – 15,9; Mg - 8,70. Odczyn 

gleby (pH w 1M KCl – 6,3). 

Pierwszym czynnikiem były dwa poziomy agrotechniczne: 

a1 – przeciętny poziom agrotechniczny (ekstensywny), zapewniający zadawalające plony 

przy tradycyjnym sposobie uprawy, chemiczna ochrona ograniczała się do zaprawiania 

nasion, stosowania herbicydów. Nawożenie: N – (100 kg · ha-1), P2O5 – 50(kg · ha-1), K2O – 

75 (kg · ha-1) 

a2 - wysoki poziom agrotechniki (intensywny) różni się od przeciętnego zwiększonym o 40 

kg/ha nawożeniem azotem, stosowaniem dolistnych preparatów wieloskładnikowych i ochroną 

przed wyleganiem. Dodatkowo stosowane są dwa zabiegi fungicydowe- w fazie pełni 

krzewienia i na początku kłoszenia oraz antywylegacz. Nawożenie: N – (140 kg · ha-1), P2O5 – 

50 (kg · ha-1), K2O – 75 (kg · ha-1),  

Czynnikiem drugim doświadczenia było 6 odmian pszenicy ozimej, które zostały 

przedstawione w tabeli nr 1.  

Grupa jakości A: Muszelka, Bockris, grupa jakościowa B: Figura i Ozon oraz także  

1 z grupy jakościowej C: Satyna. 
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Przedplonem pszenicy był groch siewny. Ziarno wysiano w rozstawie rzędów 12,5 cm,  

w liczbie 450 na powierzchnię 1m2 . W przeliczeniu na 1 hektar było to około 215 kg. Ziarna. Siew 

wykonano 23 września 2011 roku. 

 
Tabela 1.  

Pszenica ozima - badane odmiany w 2012 r.  
Źródło: wyniki doświadczeń odmianowych i rolniczych zbóż - Krzyżewo 2012. 

 

L.p. Odmiana 
Rok wpisania do 

rejestru 
Hodowca 

 Grupa 
jakości 

1 Figura 2004  Danko HR B 
2 Muszelka 2008 KWS A 
3 Bockris 2010 KWS A 
4 Ozon 2010 KWS B 
5 Satyna 2004 Małopolska Hodowla roślin C 
6 Bogatka 2004 Danko HR B 

 
 

W badanym roku we wszystkich zestawieniach ważniejszych cech rolniczych zbóż 

długość okresu wegetacji przyjęto na podstawie dojrzałości technicznej zawartej w Liście 

Opisowej Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Do nawożenia 

dolistnego zastosowano Mikrowit CU 80–1 l/ha i Plonvit Z–1 l/ha. Jesienią, w fazie 2–3 

liścia zastosowano herbicyd układowy Chisel 75 WG w dawce 60 g/ha. Na poziomie a2  

w fazie strzelania w źdźbło użyto antywylegacza Moddus 250 EC–0,4 l/ha, jest to środek  

z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.  

 

 

Tabela 2.  
Obserwacje faz rozwojowych pszenicy ozimej.  

Źródło: opracowanie własne. 
 

L.p. Faza fenologiczna 
Daty obserwacji

Poziom agrotechniki 
a1 a2

1. Siew - wschody pszenicy 23.09.2011 23.09.2011 
2.  Wschody- zakończenie 05.10.2011 05.10.2011 
3.  krzewienie 23.10.2011 23.10.2011 
4. Jesienne zahamowanie wegetacji 16.11.2011 16.11.2011 
5.  Wiosenne ruszenie wegetacji 04.04.2012 04.04.2012 
6.  Strzelanie w źdźbło 11.05.2012 11.05.2012 
7.  Kłoszenie 08.06.2012 10.06.2012 
8.  Dojrzałość woskowa 17.07.2012 18.07.2012 
9.  Zbiór pszenicy  03.08.2012 04.08.2012 

 

W czasie wegetacji (tabela 2) monitorowano i notowano daty wschodów, krzewienia, 

strzelania w źdźbło, kłoszenia i dojrzałości woskowej. Obserwowano stan wegetacyjny roślin 
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przed zimą i wczesną wiosną (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji) z uwzględnieniem stopnia 

porażenia pleśnią śniegową. Od dwudziestego trzeciego października 2011 r. rozpoczęło się 

krzewienie i trwało do dnia zahamowania wegetacji tzn. do 16.11.2011 r. Po 139 dniach 

przerwy wegetacja pszenicy rozpoczęła się czwartego kwietnia 2012 r. Od ruszenia wiosennej 

wegetacji po 5 tygodniach pszenica wkroczyła w fazę strzelania w źdźbło. Ósmego czerwca 

2012 r. rozpoczęło się kłoszenie i trwało do połowy lipca. Pszenica ozima uzyskała dojrzałość 

woskową na poziomie a1 szesnastego lipca, a na poziomie a2 osiemnastego lipca. Pszenicę 

zebrano w dniach 3 i 4 sierpnia 2012 kombajnem poletkowym.  

 

Wyniki i dyskusja 

 

 Układ warunków atmosferycznych w okresie wegetacji pszenicy ozimej był dość 

dobry. Przebieg warunków atmosferycznych scharakteryzowano na podstawie danych 

meteorologicznych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie (tab. 3) 

 

Tabela 3.  
Warunki meteorologiczne w okresie prowadzenia doświadczenia.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. 
 

 miesiące Temperatura w [o C] Opady atm. [mm] 

Wrzesień 13,9 16,6 
Październik 6,6 15,5 
Listopad 2,5 9,2 
Grudzień 1,9 27,7 
styczeń -2,5 44,2 
Luty -7,8 23,6 
Marzec 2,8 17,4 
Kwiecień 8,2 40,4 
Maj 14,1 46,5 
Czerwiec 15,5 87,3 
Lipiec 19,8 91,7 
Sierpień 17,1 103,3 
Średnia temp 7,7  
Suma opadów  523,4 
Średnia z wielolecia 1981-2010 6,1 588,8 

 

Największymi sumami opadów charakteryzują się miesiące od maja do sierpnia,  

z maksimum w sierpniu. Suma opadów w miesiącach IV-VII wyniosła 369,2 mm. Wrzesień 

2011 r. charakteryzował się ciepłą i suchą pogodą. Średnia dobowa temperatura miesiąca 

wyniosła 13,9° C. Opady były niższe od sumy wieloletniej tego miesiące i wyniosły 16,6 mm. 

W sezonie wegetacyjnym 2011/2012 pszenicę ozimą wysiano w terminie optymalnym  
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(23 września). Był to miesiąc zbyt suchy, co miało duży wpływ na wschody pszenicy. 

Październik był ciepły i suchy. Średnia dobowa temperatura wyniosła 6,6° C, przy sumie 

opadów 15,5 mm. Początek krzewienia pszenicy ozimej zaobserwowano 23 października. 

Listopad był miesiącem chłodniejszym niż w latach poprzednich (2,6° C), i suchy. Suma 

opadów była prawie o połowę niższa niż w wieloleciu i wyniosła 27,8 mm. Grudzień  

w 2011r. zwłaszcza w początkowym okresie, sprzyjał wegetacji powodując wyraźne 

zazielenienie się na poletkach. Duże mrozy, jakie wystąpiły na przełomie stycznia i lutego, 

gdy temperatura w nocy spadała do -30o C spowodowały wymarznięcie niektórych plantacji. 

Okrywa śnieżna występująca w tym okresie uchroniła oziminy przed dużymi stratami. 

Pszenica po przerwie wznowiła wegetacje 4 kwietnia. Kwiecień był ciepły i korzystny 

pod względem wilgotności gleby. Duża różnica temperatur pomiędzy poszczególnymi 

dekadami miesiąca kwietnia miała duży wpływ na rozwój pszenicy ozimej. Średnia dobowa 

temperatura kwietnia wyniosła 7,3° C, a suma opadów wyniosła 40,4 mm. Maj, czerwiec  

i lipiec były ciepłe i dosyć wilgotne. Pod względem opadów dominował lipiec (średnia ilość 

opadów wynosiła 91,7 mm. Występujące niekorzystne zjawiska pogodowe, takie jak silny 

wiatr, burze oraz wysokie temperatury spowodowały szybsze dojrzewanie pszenicy 

wpływając ujemnie na masę ziarna. Badania Podolskiej i Stankowskiego [2001] dowodzą,  

że ilość ziarna pszenicy zależy od warunków pogodowych. Również na zależność pomiędzy 

przebiegiem pogody i nawożeniem azotem a plonem ziarna wskazują Kuś i Jończyk [1997] 

oraz Borkowska i in [2003]. Największy wpływ na plon pszenicy miały małe ilości opadów 

bezpośrednio po siewie i w początkowej gazie krzewienia. 

 

Tabela 4.  
Ważniejsze cechy rolnicze 6 odmian pszenicy ozimej w 2012 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SDOO Krzyżewo. 
 

Odmiana 

Nawożenie na poziomie a1 Nawożenie na poziomie a2 

Wysokość 
roślin 
[cm] 

Wyleganie 
przed 

zbiorem 
[Skala 9o] 

Masa 
tysiąca 
ziaren 

[g] 

Wysokość 
roślin 
[cm] 

Wyleganie 
przed 

zbiorem 
[Skala 9o] 

Masa 
tysiąca 
ziaren 

[g] 

Figura 109 4,0 43,3 102 5,5 45,8 
Muszelka 80 8,0 42,3 76 8,4 44,2 
Bockris 103 7,6 47,1 98 8,2 48,0 
Ozon 85 8,5 45,1 82 8,5 45,5 
Satyna 104 7,9 46,4 101 8,5 45,7 
Bogatka 109 5,6 51,6 99 6,0 50,1 
średnio 98,3 6,9 46,0 93 7,5 46,5 
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Badane odmiany pszenicy były w 2012 roku dość zróżnicowane pod względem 

wysokości źdźbła (tab. 4). Najdłuższą z badanych odmian słomą przy poziomie agrotechniki 

a1 charakteryzowały się odmiany: Figura i Bogatka po 109 cm. A przy poziomie a2 odmiana 

Figura 102 cm i odmiana Satyna 101 cm. Najniższe źdźbło przy poziomie agrotechniki a1 

posiadały odmiany Muszelka 80 cm i Ozon 85 cm a przy poziomie agrotechniki a2 odmiana 

Muszelka 76 cm i Ozon 82 cm.  

W wyniku dość dobrej wilgotności i wysokiej temperatury od kwietnia do sierpnia 

2012 r. oraz wczesnego dojrzewania, masa 1000 ziaren badanych odmian była średnio 

wysoka i wynosiła (46,0 g) przy poziomie nawożenia a1 i (46,5 g) przy poziomie nawożenia 

a2. Masa 1000 ziaren była uzależniona od odmiany jak również od poziomu nawożenia. 

Ziarnem o największej masie charakteryzowała się Bogatka (51,6 g) przy poziomie a1  

i (50,1 g) przy poziomie a2, a najdrobniejszym odmiana Muszelka (42,3g) przy poziomie  

a1 oraz (44,2 g) przy poziomie a2. 

Uzyskany w 2012 roku plon pszenicy ozimej można określić jako niski. Średni plon 

wzorca wyniósł 7,12 t · ha-1 dla poziomu a1, i 7,85 t · ha-1 dla poziomu a2. (tab. 5) 

 

Tabela 5.  
Plon ziarna pszenicy ozimej w 2012 r . w (t · ha-1) [Gazda W. 2012].  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze SDOO Krzyżewo za 2012 r. 

l. p odmiana 
Poziom a1 Poziom a2 a2 – a1 Plon w t · ha-1 % wzorca Plon w t · ha-1 % wzorca 

wzorzec 7,12  7,85  0,73 
1 Figura 7,09  99,6 8,00 101,9 0,97 
2 Muszelka 6,00 89,3 6,95 88,5 0,95 
3 Bockris 7,15 100,4 8,03 102,3 0,88 
4 Ozon 7,53 105,7 8,41 107,1 0,88 
5 Satyna 6,68 93,8 7,87 100,2 1,19 
6 Bogatka 7,58 106,5 8,47 107,9 0,89 

 
 

Wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej jest cechą fizjologiczno-genetyczną, 

modyfikowaną przez warunki klimatyczne i agrotechnikę [Dubis B., Borysewicz J., 2008.].  

Z zabiegów agrotechnicznych największą rolę przypisuje się nawożeniu azotem, gdyż składnik ten 

istotnie wpływa na ilość i jakość plonu ziarna. Każda odmiana pszenicy przy poziomie 

agrotechniki a2 miała wyższy plon. Najwyższa różnica plonu pomiędzy poziomem a1 i a2 wyniosła 

1,19 t · ha-1 przy odmianie pszenicy Satyna a najniższa przy odmianie Bockris i Ozon  

0,88 t · ha-1 . Potwierdzają się w tym przypadku badania Wróbla [1999], że decydujący wpływ  

na wielkość plonu ziarna pszenicy ma masa 1000 ziaren. W przeprowadzonym doświadczeniu 

najwyższe plony pszenicy ozimej w roku 2012 uzyskano z odmiany Bogatka zarówno przy 
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poziomie agrotechniki a1 jak i a2. odpowiednio 7,58 t · ha-1 i 8,47 t · ha-1. Również, masa 1000 

ziaren była wśród 6 odmian badanych pszenic największa zarówno w poziomie a1 (51,6g)  

jak i w poziomie a2 (50,1g). 

 

 

Wnioski 

 

1. Niekorzystne warunki pogodowe, a szczególnie nierównomiernie rozłożone w czasie opady, 

bardzo niska temperatura na przełomie stycznie i lutego były przyczyną niezbyt wysokich 

plonów ziarna zarówno na poziomie agrotechnicznym a1 jak i a2 . Średni plon 6 badanych 

odmian pszenicy wyniósł na poziomie a1 (7,0 t · ha-1), a na poziomie a2 (7,95 t · ha-1) 

2. Z badanych sześciu odmian pszenicy odmiana Bogatka plonowała najlepiej zarówno  

na poziomie agrotechnicznym a1 (7,58 t · ha-1) i poziomie a2 (8,47 t · ha-1) 

3. Zastosowanie intensywniejszej agrotechniki (a2) polegającej na zwiększeniu dawki N o 40 

kg i zastosowaniu antywylegacza (Moddus 250 EC), skutkowało średnim przyrostem 

plonu ziarna o (0,89 t · ha-1) w stosunku do a1. 

 

Yields of selected varieties of winter wheat depending on the level of 

agricultural technology in terms of Podlasie 

 

Summary 

 

The aim of the study is to present and compare the planning of various winter wheat 

varieties under the climatic conditions of Podlasie. For the selection of winter wheat cultivars 

were used the results obtained by Variety Assessment Experimental Station in Krzyżewo. The 

experience was carried out under different nitrogen fertilization, weed control, protection 

against diseases and plant growth regulation. In the opinion of the selection of wheat cultivars 

adopted the basic assumption that the variety has to fulfill in addition to the high quality 

characteristics of wheat, ditch the high fine collection of grain. The experiment was conducted 

in a season 20011/2012 located on brown soil, on clay lightweight, quality class IIIb, 

classified as other complex agricultural suitability (good wheat). The yield of each variety 

were compared with the standard. Specific factor and the level of intensive farming 

diversified grain yield.  
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PLONOWANIE I WAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI WARTOŚCI 
GOSPODARCZEJ TRZECH ODMIAN PSZENICY JAREJ W SDOO 

KRZYŻEWO W 2013 ROKU 
 

Włodzimierz Nos, Andrzej Borusiewicz, Bronisław F. Puczel 

 

Streszczenie 

 

W roku 2013 w Stacji Doświadczalnej Oceny odmian w Krzyżewie należącej  

do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej prowadzono 

doświadczenie z pszenicą jarą mające na celu określenie zdolności plonotwórczej odmian. 

Doświadczenie to prowadzono na dwóch poziomach agrotechnicznych (a1, a2) różniących się 

dawką azotu, ochroną fungicydową oraz zastosowaniem antywylegacza. Stwierdzono, że na 

poziomie ze zwiększonym nawożeniem (o 40 kg N·ha-1) i pełną ochroną osiągnięto plony 

wyższe o 5 dt·ha-1 w porównaniu z poziomem a1. Przy określeniu potencjału plonotwórczego 

odmian pszenicy, zbadano również wpływ warunków termiczno – wilgotnościowych, 

porażenie przez choroby, MTZ oraz wyleganie na uzyskane plony ziarna. Wykonano także 

analizę sitową, która pozwoliła określić wielkość ziarna badanych odmian. 

 

Słowa kluczowe: pszenica jara, plon ziarna, odmiany, poziom agrotechniczny, nawożenie 

 

Wprowadzenie 

 

Pszenica zwyczajna i twarda mają znaczącą rolę w uprawie, ze względu na wysoką 

wartość technologiczną. Wśród odmian pszenicy jarej zazwyczaj są stosowane odmiany 

twarde, które charakteryzują się wysoką zawartością glutenu i są cenne w przetwórstwie 

spożywczym do wyrobu makaronów. Jakość ziarna zależy głównie od cech genetycznych, 

przebiegu pogody i zastosowanej agrotechniki. 

Z danych COBORU (stan na 30 października 2013) wynika, że w Krajowym Rejestrze 

znajduje się 28 odmian pszenicy zwyczajnej jarej. Do grupy technologicznej E (elitarnej) 

należą 2 odmiany, do jakościowej (A) – 21, do chlebowej (B) – 4, w grupie C (pozostała,  

w tym pastewna) jest 1 odmiana. Większość odmian pszenicy jarej pochodzi z polskiej 

hodowli, z kolei formy zagraniczne nie przekraczają 25% wszystkich zarejestrowanych.  

Z hodowli zagranicznej (niemieckiej, szwedzkiej i holenderskiej) pochodzi 5 odmian.  
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Wszystkie odmiany charakteryzują się dużą zwyżką plonu przy uprawie intensywnej. 

Wyraźne różnice można również zauważyć w przyroście plonu poszczególnych odmian. 

Pomiędzy odmianami z poszczególnych grup jakości pszenicy jarej obserwuje się małe 

różnice w plenności.  

  Pomimo mniejszej plenności pszenicy jarej jej znaczenie jest stosunkowo duże  

ze względu na większą zawartość glutenu w ziarnie niż w formie ozimej. Pszenica jara jest 

podstawowym zbożem chlebowym w Polsce. Ze względu na ilość odmian zarejestrowanych 

zaczęto rejonizację uprawy. Stworzono system Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego i Rolniczego, którego celem jest tworzenie Listy Odmian Zalecanych  

dla poszczególnych województw.  

Na terenie województwa podlaskiego za koordynację doświadczeń PDOiR i tworzenie 

LOZ odpowiada Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie, gdzie prowadzone było 

doświadczenie z pszenicą jarą Na Liście Odmian Zalecanych dla województwa podlaskiego  

w roku 2013 znajduje się 6 odmian pszenicy jarej: Izera, Kandela, Łagwa, Ostka Smolicka, 

Trappe, Tybalt. Są to odmiany w większości hodowli polskiej. 

  Celem badań było określenie poziomu plonowania odmian pszenicy jarej: Tybalt, 

Kandela i Łagwa w roku 2013 w doświadczeniu przeprowadzanym w Stacji Doświadczalnej 

Oceny Odmian w Krzyżewie. 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

Doświadczenie z pszenicą jarą założone zostało na wydzielonym polu 

doświadczalnym o zmianowaniu dostosowanym do wymagań tego gatunku. Realizowano je 

jako dwuczynnikowe (odmianowo-agrotechniczne). Zasadniczym układem doświadczalnym 

był układ pasów prostopadłych (split – block). 

Doświadczenie z pszenicą jarą zlokalizowane było na kompleksie żytnim bardzo 

dobrym, rodzaj gleby piasek gliniasty mocny, klasy bonitacyjnej IVa. Przedplonem pod 

doświadczenie był groch pastewny. Doświadczenie prowadzone było na dwóch poziomach 

agrotechnicznych: wysokim (a2), różniącym się od przeciętnego (a1) zwiększoną dawką 

nawożenia azotowego o 40 kg/ha, ochroną fungicydową oraz stosowaniem antywylegacza  

co pozwala na ocenę odporności odmian na patogeny i na wyleganie.  

  Pielęgnację pola pod doświadczenie zaczęto już po zbiorze przedplonu. Wykonano 

pełny zespół uprawek przedzimowych, zastosowano nawożenie fosforowo-potasowe  
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oraz minimalną dawkę azotu. Orka zimowa wykonana została na głębokość 30 cm  

i pozostawiona w ostrej skibie do wiosennych uprawek.  

 

Wyniki i dyskusja 

 

Podstawowym warunkiem osiągnięcia wysokich a zarazem dobrych jakościowo 

plonów ziarna pszenicy jarej jest stworzenie właściwych warunków wzrostu i rozwoju 

[Klimont 2008]. Jednym z decydujących parametrów jakościowych jest wpływ warunków 

atmosferycznych. Warunki te scharakteryzowano na podstawie danych meteorologicznych 

pochodzących ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. 

W okresie poprzedzającym siew pszenicy jarej wystąpił niekorzystny układ warunków 

atmosferycznych, co spowodowało opóźnienie wykonania wiosennych prac polowych. 

Doświadczenie zostało założone 24 kwietnia. Siew wykonano w dobrze uwilgotnioną 

glebę, co korzystnie wpłynęło na szybkie i wyrównane wschody roślin. Dobre warunki 

pogodowe sprzyjały dalszemu rozwojowi i wzrostowi roślin. 

Na przełomie maja i czerwca obfite opady deszczu (Tabela 1) spowodowały 

zachwianie stosunków powietrzno - wodnych, co negatywnie wpłynęło na rozwój młodych 

roślin, które nie były w stanie pobrać składników pokarmowych z gleby. 

 

Tabela 1. 

 Rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych od IV do VIII w 2013 roku. 

Miesiąc 
Średnia temperatura 

[˚C] 

Opady [mm] 

I II III ∑ 

kwiecień 6,4 26,6 12,4 9,0 48,0 

maj 15,4 17,9 4,8 57,7 80,4 

czerwiec 18,1 40,8 0,0 41,8 82,6 

lipiec 18,6 6,4 58,9 1,0 66,3 

sierpień 18,0 28,0 8,8 10,9 47,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych meteorologicznych SDOO w Krzyżewie. 

 

Druga dekada czerwca była sucha, bez opadów, jednak rośliny dobrze wykorzystały 

zgromadzone wcześniej zapasy wody w glebie. Kolejna dekada miesiąca była wilgotna. 

Początek lipca był upalny, co stwarzało dobre warunki dla rozwoju chorób grzybowych. 
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Wysokie temperatury w II dekadzie lipca oraz I i II dekadzie sierpnia przyspieszyły 

dojrzewanie, a tym samym zbiór ziarna.  

Układ warunków termiczno - wilgotnościowych w czasie wegetacji pszenicy jarej był 

dla niej sprzyjający, o czym świadczą wysokie plony ziarna. 

Wyniki plonowania pszenicy jarej przedstawiono w tabeli 2. Dla zobrazowania 

wyników plonowania w SDOO w Krzyżewie zamieszczono plony z przeprowadzonego 

doświadczenia w ZDOO w Marianowie. Jest to zakład zlokalizowany w województwie 

podlaskim oddalony od SDOO Krzyżewo o ok. 70 km. Do szczegółowej oceny wzięto  

3 odmiany występujące w obu tych doświadczeniach. Były to odmiany: TYBALT, ŁAGWA  

i KANDELA.  

Tabela 2.  
Plonowanie odmian pszenicy jarej w roku 2013. 

L
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. Odmiana 

KRZYŻEWO MARIANOWO 
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P
lo

n 
zi

ar
na

 

[d
t/h

a]
 

%
 w

zo
rc

a 

P
lo

n 
zi

ar
na

 

[d
t/h

a]
 

%
 w

zo
rc

a 

P
lo

n 
zi

ar
na

 

[d
t/h

a]
 

%
 w

zo
rc

a 

P
lo

n 
zi

ar
na

 

[d
t/h

a]
 

%
 w

zo
rc

a 

wzorzec 66,7 X 90,4 X 64,4 X 84,5 X 

1 TYBALT 68,6 103 94,4 104 59,0 92 84,3 99 

2 KWS TORRIDON 65,2 98 88,7 98 67,8 105 85,5 101 

3 TRAPPE 66,4 99 88,1 98 66,4 103 83,6 99 

4 MONSUN 64,5 97 86,1 95 63,0 98 79,6 94 

5 BOMBONA 60,3 90 86,2 95 66,1 103 86,4 102 

6 HEWILLA 67,5 101 80,4 89 62,9 98 79,3 94 

7 PARABOLA 66,8 100 85,7 95 69,6 108 84,2 99 

8 KATODA 60,3 91 88,3 98 69,4 108 83,7 99 

9 ŁAGWA 69,4 104 85,6 95 73,8 115 84,3 99 

10 OSTKA SMOLICKA 58,4 88 83,3 92 68,3 106 83,9 99 

11 KANDELA 65,8 99 82,2 91 53,3 83 64,5 76 

12 RADOCHA 64,7 97 88,3 98 - - - - 

13 ARABELLA 70,3 105 89,9 99 - - - - 

14 IZERA 72,5 109 88,6 98 - - - - 

15 STRUNA 67,9 102 84,3 93 - - - - 

16 SMH 87 57,0 85 68,3 76 - - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie. 

 

Analizując tabelę 2 można stwierdzić, że spośród 3 omawianych odmian pszenicy 

jarej w obu stacjach najwyższym plonem ziarna wyróżniała się odmiana Łagwa uzyskując 

plon 69,4 dt·ha-1 na poziomie a1 w Krzyżewie i 73,8 dt·ha-1 w Marianowie również na tym 
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samym poziomie agrotechnicznym. Najsłabiej plonująca okazała się także w obu stacjach 

odmiana Kandela osiągając odpowiednio 65,8 dt·ha -1 w Krzyżewie i 53,3 dt·ha-1  

w Marianowie również na poziomie a1.  

Z kolei na poziomie intensywnym (a2) najlepszą odmianą pod względem uzyskanego 

plonu ziarna w Krzyżewie była odmiana Tybalt (94,4 dt·ha-1)  

zaś w Marianowie Łagwa i Tybalt, które osiągnęły takie samy plony ziarna wynoszące 84,3 

dt·ha-1. 

Plony pszenicy jarej w roku 2013 na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) wyniosły 

66,7 dt·ha-1. Z kolei na poziomie intensywnym (a2) średni plon ziarna wynosił 90,4 dt·ha-1.  

 Do najważniejszych cech bonitacyjnych, które mają znaczący wpływ na zwiększenia bądź też 

zmniejszenie plonowania zaliczono: wysokość roślin, odporność na wyleganie, masę tysiąca 

ziaren, dojrzałość woskową oraz porażenie przez choroby. 

 

Wyleganie odmian pszenicy jarej 

 

Pszenica jara jest gatunkiem odpornym na wyleganie, przy niskim poziomie 

nawożenia azotowego nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu. Natomiast przy 

wyższym nawożeniu azotem zabieg skracania źdźbła można traktować jako drugoplanowy. 

Ważniejsze cechy bonitacyjne umieszczono w tabeli 3. Do oceny odporności  

na wyleganie oraz odporności na choroby posłużono się skalą 9 stopniowa, gdzie ocena 1 

oznacza stan roślin zły, z kolei ocena 9 to stan bardzo dobry.  

Tabela 3.  

Podstawowe wskaźniki wartości gospodarczej badanych odmian pszenicy jarej w Krzyżewie. 

Odmiana 
Wysokość roślin  

[cm] 

Odporność na 

wyleganie  

[skala 9˚] 

MTZ  

[g] 

Dojrzałość 

woskowa 

 [dni od 01.01] 

Poziom a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 

Tybalt 93 90 7,5 8,0 43,3 46,9 214 217 

Łagwa 105 100 9,0 9,0 44,0 50,6 213 216 

Kandela 104 98 8,5 8,5 46,1 45,3 213 217 

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie. 
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Wysokość roślin pszenicy jarej 

 

Z tabeli 3 wynika, że spośród odmian pszenicy najwyższa okazała się Łagwa  

na dwóch poziomach ( 105 cm na a1 i 100 cm na a2), z kolei najniższą wysokość osiągnęła 

odmiana Tybalt uzyskując 93 i 90 cm. Zaobserwowano również, że wyleganie roślin jest 

cechą odmianową i niezależną od wysokości roślin, ponieważ odmiana, która była najwyższa 

(Tybalt) nie wyległa. Z kolei odmiany nieco niższe były mniej odporne  

na wyleganie bez względu na intensywność uprawy.  

 

Masa tysiąca ziaren pszenicy jarej (MTZ) 

 

Jedną ze składowych plonu jest masa tysiąca ziaren. W przeprowadzonym 

doświadczeniu najwyższą masę osiągnęła Kandela na poziomie a1, odwrotnie zareagowała na 

poziomie a2, gdzie jej masa była niższa o 0,8 g w porównaniu do poziomu a1  

i najniższa spośród badanych odmian na poziomie intensywnym. Odmiana Łagwa wykazała 

nieco niższą masę tysiąca ziaren na poziomie a1 od odmiany Kandela, zaś na poziomie a2 

przyrost masy wyniósł 6,6 g. Przyrost ten był najwyższy spośród odmian biorących udział  

w doświadczeniu. Z kolei odmiana Tybalt charakteryzowała się nieco drobniejszym ziarnem 

na poziomie a1, jej masa wyniosła 43,3 grama a przyrost na poziomie a2 był 3,6g większy  

od poziomu a1 (Tabela 3). 

 

Główne choroby występujące na pszenicy jarej 

 

 Pszenica jara jako gatunek najczęściej porażana jest przez patogeny poszczególnych 

chorób: mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, 

septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Porażenie odmian pszenicy przez choroby analizowano 

tylko na przeciętnym poziomie agrotechniki, gdyż na poziomie intensywnym zastosowano 

ochronę fungicydową, która jednak w 100 % nie chroni odmiany przed porażeniem, lecz 

zmniejsza jego presję. Wyniki przedstawia tabela 4. 
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Tabela 4.  
Ważniejsze choroby pszenicy jarej występujące w 2013 r. 

Odmiana 

Mączniak 

prawdziwy 

Septorioza

 liści 

 

Brunatna 

plamistość 

liści 

Rdza 

brunatna 

Septorioza 

plew 

Fuzarioza 

kłosów 

Skala 9˚ 

Tybalt 8,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 

Łagwa 7,0 4,0 4,0 6,0 7,0 7,0 

Kandela 7,5 5,5 5,0 7,0 6,5 7,0 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie 

  

Rok 2013 był rokiem korzystnym dla rozwoju chorób, gdyż nadmierne opady deszczu 

i wysokie temperatury sprzyjały namnażaniu się grzybów. Na podstawie danych zawartych  

w tabeli 4 można stwierdzić, iż odmiana Kandela jest najbardziej odporna na porażenie przez 

patogeny. 

 

Analiza sitowa – poślad i wyrównanie ziarna 

 

Wyniki z przeprowadzonej analizy sitowej zamieszczono w poniższej tabeli 5. 

 

Tabela 5.  
Pomiary laboratoryjne pszenicy jarej w roku 2013. 
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a1 a2 a1 a2 a1 a2 

Tybalt 81,2 85,1 18,7 14,8 0,1 0,1 

Łagwa 89,7 95,0 10,2 5,0 0,1 0,1 

Kandela 90,6 92,0 9,3 7,9 0,1 0,1 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie. 

 

Z tabeli.5 wynika, że czynniki plonotwórcze zastosowane na poziomie a2 korzystnie 

wpłynęły na wzrost wyrównania ziarna pszenicy, jednoczenie zmniejszyły udział pośladu  
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w przeprowadzonym doświadczeniu. Ziarno pszenicy jarej wszystkich trzech badanych 

odmian odznaczało się dobrym, tzn. ponad 80% wyrównaniem. Jednak na wyróżnienie 

zasługuje odmiana Kandela, której wyrównanie wyniosło 90,6 % (poziom a1) i 92,0 % 

(poziom a2). U odmiany Łagwa zauważyć można duży przyrost wyrównania (5,3%). Udział 

pośladu dla każdej ocenianej odmiany był jednakowy na obydwu poziomach i wynosił 0,1%. 

  Uzyskane wyniki potwierdzają tezę Kołodziejczyka i Szmigla [2010], że istotnie 

decydującym czynnikiem mający wpływ na potencjał plonowania jest poziom intensywności 

uprawy technologicznej pszenicy jarej. 

Inni autorzy [Kołodziejczyk i in. 2009, Rudnicki 2000] również podzielają te zdanie 

twierdząc, że nawożenie azotem jest elementem agrotechniki, który ma największy wpływ na 

wielkość i jakość plonu roślin uprawnych. W produkcji zbóż, przyrost plonu ziarna pod 

wpływem nawożenia azotem jest wynikiem przede wszystkim zwiększenia obsady kłosów,  

a w mniejszym stopniu masy ziarna z kłosa. Azot odgrywa istotną rolę w produkcji ziarna 

pszenic konsumpcyjnych, korzystnie wpływając na zawartość białka i cechy jakościowe 

ziarna.  

 

Wnioski 

 

1. Plonowanie pszenicy jarej w roku 2013 oscylowało na poziomie 66,7 dt·ha-1 (poziom 

a1). Z kolei na poziomie a2 średni plon ziarna wynosił 90,4 dt·ha-1. 

2. Najlepiej plonującą w doświadczeniu odmianą pszenicy jarej na poziomie a1  

w Krzyżewie i Marianowie była odmiana Łagwa uzyskując plon 69,4 dt·ha-1  

w Krzyżewie i 73,8 dt·ha-1 w Marianowie. Najsłabiej plonującą odmianą w obu 

stacjach była Kandela. Na poziomie a2 najlepszą odmianą pod względem uzyskanego 

plonu w Krzyżewie była odmiana Tybalt (94,4 dt·ha-1), zaś w Marianowie Łagwa  

i Tybalt. 

3. Najkorzystniejsza jest uprawa pszenicy jarej na wyższym poziomie agrotechnicznym, 

gdyż osiąga się wyższe plony ziarna. 

4. Wśród badanych odmian najwyższą MTZ na poziomie a1 osiągnęła odmiana Kandela, 

która plonowała najsłabiej na tym poziomie. Z kolei odmiana Łagwa lepiej plonująca 

uzyskała niższa MTZ. Odwrotnie zareagowała na poziomie a2 – uzyskując najwyższą 

MTZ. 
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5. Odmiana Kandela słabiej plonująca na poziomie a1 wykazała lepsze cechy jakościowe 

(wyrównanie ziarna 90,6 %), z kolei na poziomie a2 na uwagę zasługuje Łagwa, której 

wyrównanie ziarna wyniosło 95,5 %. 

6. Odmiana Kandela wykazała również wyższą odporność na choroby spośród trzech 

badanych odmian. 
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Comparison of yielding three varieties of spring wheat  
in 2013 in Podlaskie Province conditions 

 
 In 2013 the Research Station Assessing Varieties of Plants in Krzyżew which is a 

branch of Cental Research Centre for Field Crops in Słupia Wielka conducted an experiment 

with spring wheat. The purpose of the experiment was to define ability of yield-forming 

varieties. The experiment was conducted on two agrotechnical levels (A1, A2) which differ in 

nitrogen inputs, fungicide protection and the use of lodging-preventive preparation. Having 

analyzed the results, it was established that the crops became higher by 5 dt·ha-1 in 

comparison with the level A1. On the level with increased fertilization (o 40 kg N·ha-1) and 

full protection. The influence of thermic and humidity conditions , infection by diseases , the 
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mass of 1000 grains and lodging on grain yield obtained were also examined while defining 

the potential of yield-forming varities of wheat. Sleve analysis was also made. It enabled to 

define the size of seeds in the case of examined varieties.  

 

 Key words: spring wheat, grain yield, varieties, agrotechnical level, fertilization. 
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PORÓWNANIE PLONOWANIA SZEŚCIU ODMIAN ZIEMNIAKÓW 
WCZESNYCH I ZAWARTOŚCI SKROBI W SEZONIE 

WEGETACYJNYM 2012 r. 
 

Franciszek Przała, Janusz Lisowski, Andrzej Dąbkowski 
 
 

Streszczenie 

 

W pracy przedstawiono porównanie wyników plonowania sześciu odmian: (Aruba, 

Bellarosa, Cyprian, Michalina, Owacja, Vineta) ziemniaka wczesnego i zawartość w nich 

skrobi w roku wegetacyjnym 2012. Doświadczenie było przeprowadzone w Stacji 

Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Przedplonem był jęczmień ozimy. 

Zastosowano nawożenie mineralne NPK w ilości 100-100-150 kg · ha-1. Sadzenie ziemniaka 

odbyło się końcu drugiej dekady kwietnia. Zgodnie z metodyką doświadczenia ziemniaki 

były chronione chemicznie przed stonką ziemniaczaną i zarazą ziemniaka. Zbioru dokonano 

po zakończeniu wegetacji w dniu 04.09.2012 r. Najniższy plon uzyskano z odmiany Aruba 

(4,51 t · ha-1) a największy z odmiany Michalina (6,58 t · ha-1). Największą zawartość skrobi 

odnotowano w odmianie Aruba (14,9%) a najmniejszą w odmianie Michalina (12,7%). 

 

Słowa kluczowe: ziemniak, odmiany wczesne, plon, skrobia 

 

Wprowadzenie 

 

Ziemniak jest jedną z głównych roślin uprawnych na świecie. Sprzyjające warunki 

glebowe i klimatyczne w naszym kraju oraz duża ilość odmian proponowanych powinny 

zachęcać do hodowli ziemniaka. W naszym kraju w ostatnich latach staje się coraz mniej 

popularna uprawa tej rośliny okopowej o czym świadczy spadająca powierzchnia uprawy.  

Ziemniak należy do nielicznej grupy roślin uprawnych, które charakteryzują się 

wielostronnym użytkowaniem. Bulwy ziemniaka mogą być wykorzystywane do konsumpcji 

bezpośredniej i produkcji przetworów spożywczych, do wytwarzania skrobi i etanolu, 

produktów o wielorakich zastosowaniach przemysłowych. Wartość odżywcza ziemniaka 

wynika w dużej mierze z jego składu chemicznego, a przede wszystkim składników mających 

znaczenie w żywieniu człowieka (skrobia, cukry ogółem i cukry redukujące, białko, błonnik 

pokarmowy, witaminy, składniki mineralne [Lisińska 2006].  
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 W Polsce sukcesów w uprawie i hodowli ziemniak było sporo, gdyż roślina ta zyskała 

miano narodowej specjalności. W latach 1965-1975 areał uprawy ziemniaka w Polsce 

osiągnął maksimum i wyniósł prawie 3 mln ha, a do roku 1986 przekraczał 2 mln ha. W roku 

2012 (wg danych GUS) w Polsce ziemniaki uprawiano na powierzchni 393 tys. ha, a w woj. 

podlaskim 17,2 tyś. ha. Należy też podkreślić, że mimo mniejszych zbiorów nadal należy 

obok pszenicy, ryżu i kukurydzy, do czterech gatunków wśród roślin uprawnych 

decydujących o wyżywieniu ludności świata, a Polska jest ciągle liczącym się w świecie 

producentem bulw ziemniaka [Nowacki 2009]. 

 Wysokość plonu, zawartość skrobi jak również inne cechy morfologiczne są nie tylko 

uwarunkowane genetycznie, ale również modyfikowane poprzez agrotechnikę oraz warunki 

atmosferyczne i glebowe [Wierzbicka 2012]. 

 

Lokalizacja i metodyka badań. 

 

Część polowa została zrealizowana na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian  

w Krzyżewie. Doświadczenie przeprowadzono w sezonie 2012 zlokalizowano na glebie 

brunatnej właściwej należąca do klasy bonitacyjnej V, a pod względem przydatności rolniczej 

do kompleksu żytniego dobrego (kompleks 5). Pod względem pH była to gleba bardzo 

kwaśna (pH - 4,5). Zasobność gleby (mg/100 g) w przyswajalne składniki wynosiła: P2O5 - 

22,1; K2O - 13,5; Mg - 2,8. Doświadczenie było założone metodą układu z grupami odmian. 

Brało w nim udział 10 odmian znajdujących się w Krajowym Rejestrze Odmian, ale do 

porównania plonu wybrano 6 odmian, które były uprawiane w poprzednich latach. Odmiany 

ziemniaków pochodziły z różnych hodowli (tabela 1). 

W pierwszej dekadzie kwietnia wykonano wszystkie zabiegi uprawowe wiosenne.  

W dniu 18 kwietnia wysadzono ziemniaki. W okresie wegetacji wykonywano wszystkie 

zalecane zabiegi agrotechniczne wraz z ochroną chemiczną. Na chwasty zastosowano 

AfalonDysp. 450 SC w ilości 1,5 l · ha-1 i Fusilade 150 EC w ilości 2,5 l · ha-1. Ze względu na 

duże opady atmosferyczne występujące w czerwcu, lipcu i sierpniu stosowano  

aż pięciokrotnie fungicydy: Ridomil Gold MZ 68 WG w ilości 2 kg · ha-1, Pyton Consento 

450 SC. dwukrotnie w ilości 2 (kg · ha-1 , Revus 250 SC w ilości 0,6 l · ha-1 oraz Altimę 500 

SC w ilości 0,4 l · ha-1. Zbiór ziemniaków przeprowadzono 04 września. Pobrano próby 

średnie i wykonano pomiar na zawartość skrobi. Wyniki zestawiono w tabeli 3. 
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Tabela 1.  

Wykaz odmian ziemniaków wczesnych badanych w roku 2012. 

Lp. Odmiana 
Rok wpisania do 

Krajowego Rejestru 
Odmian w Polsce 

Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku 
odmiany zagranicznej- pełnomocnika w Polsce 

1 Aruba 2007 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Zamarte, ul.Parkowa 1, 
PL - 89-430 Kamień Krajeński 

2 Bellarosa 2006 Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski 
Koszalińskie 3 A, PL- 76-039 Biesiekierz

3 Cyprian 2007 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. 
Strzekęcin, PL-76-024 Świeszyno 

4 Michalina 2010 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Zamarte, ul.Parkowa 1, 
PL - 89-430 Kamień Krajeński

5 Owacja 2006 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. 
Strzekęcin, PL-76-024 Świeszyno 

6 Vineta 1999 Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski 
Koszalińskie 3 A, PL- 76-039 Biesiekierz 

 

 W wyniku wzrostu nakładów na produkcję ziemniaków, otrzymane wyniki 

doświadczenia mają pomóc rolnikom w wyborze odmiany do uprawy odmian 

najkorzystniejszych, o największej stabilności, dostosowanych do warunków panujących na 

Podlasiu. 

 

Wyniki i dyskusja 

 

Układ warunków atmosferycznych w okresie wegetacji ziemniaka wczesnego był 

niekorzystny dla plonu bulw. Przebieg warunków atmosferycznych scharakteryzowano na 

podstawie danych meteorologicznych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie 

(tabela 2). Średnia temperatura w okresie wegetacji ziemniaka wynosiła 14,6o C. Ziemniaki 

wysadzono w pod koniec drugiej dekady kwietnia a więc w terminie optymalnym  

(20 kwietnia).  

 
Tabela 2.  

Rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych od IV do IX 2012 r. 
Opracowanie własne na podstawie danych stacji meteorologicznej w SDOO w Krzyżewie. 

Miesiąc 
Średnia temperatura 

miesiąca [o C] 
Opady atmosferyczne 

[mm] 
Kwiecień 8,2 40,4 

Maj 14,1 46,5 

Czerwiec 15.5 87,3 

Lipiec 19,8 91,7 

Sierpień 17,1 103,3 

wrzesień 13,3 16,3 

Średnia temp 14,6  

Suma opadów  385,5 
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Kwiecień i maj był miesiącem zbyt suchym, co miało duży wpływ na wschody  

i wzrost ziemniaka. Miesiąc czerwiec był sprzyjającym okresem rozwoju wegetacji.  

W miesiącu lipcu i sierpniu ilość opadów atmosferycznych była zbyt duża i wynosiła 

odpowiednio 91,7 mm; 103,3mm. Nadmiar opadów spowodował tworzenie się zastoisk wody 

między redlinami co powodowało podmoknięcia a nawet podtopienia jak również rozwój 

chorób grzybowych. Ponadto w lipcu wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne, takie 

jak silne burze i wiatr. Lipiec charakteryzowała się również wysoką średnią temperaturą 

(19,8o C) co jeszcze w większym stopniu spowodowało rozwój chorób grzybowych. 

 

Tabela 3.  

Plon i zawartość skrobi w sześciu odmianach ziemniaków wczesnych w roku 2012. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych stacji meteorologicznej w SDOO w Krzyżewie. 
 

l.p. odmiana 
Plon ogólny 

[t · ha-1] 
Zawartość skrobi 

[%] 
Plon skrobi  

 [t · ha-1] 
1 Aruba 45,1 14,9 6,72 
2 Bellarosa 53,7 13,8 7,42 
3 Cyprian 51,9 14,0 7,26 
4 Michalina 65,8 12,7 8,36 
5 Owacja 63,7 13,3 8,47 
6 Vineta 54,8 13,0 7,12 

 
 

 Wysokość plonu ziemniaków zależy w dużej mierze od przebiegu pogody,  

a szczególnie od rozkładu i ilości opadów atmosferycznych. Według Głuski [1994] ziemniak 

jest rośliną o dużych różnicach plonu w poszczególnych latach. Najczęściej występujący 

rozkład opadów w Polsce nie jest dla ziemniaka korzystny. Kołodziej [1996] wykazał,  

że największe potrzeby wodne ziemniaka przypadają na okres zawiązywania bulw i ich 

intensywnego wzrostu, który przypada tuż przed kwitnieniem. 

Największy ogólny plon z sześciu odmian ziemniaka uzyskano z odmiany Michalina  

i Owacja. Wynosił on odpowiednio 65,8 t · ha-1 i 63,7 t · ha-1 (tabela 3). Najniższy plon 

uzyskano z odmiany Aruba 45,1 t · ha-1 i Bellarosa 53,7 t · ha-1. Według Głównego Urzędu 

Statystycznego średni plon ziemniaka w Polsce roku 2012 wynosił 24,4 t · ha-1.  

Plony wszystkich odmian ziemniaka wczesnego w przeprowadzonym doświadczeniu były 

wyższe od średnich plonów ziemniaka w roku 2012. Największą procentową zawartością 

skrobi cechowała się odmiana Aruba i wynosiła 14,9%, ale najwyższy plon skrobi uzyskano  

z odmiany Owacja i wynosił on 8,47 t · ha-1. 
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Wobec rosnących nakładów na produkcję ziemniaków, otrzymane wyniki 

doświadczenia mają pomóc rolnikom z Podlasia w wyborze do uprawy najkorzystniejszych 

odmian ziemniaka wczesnego, o największej stabilności, dostosowanych warunków 

gospodarowania. 

 

Wnioski 

 

1. Odmiana ziemniaka wczesnego Michalina i Owacja plonowały najlepiej zarówno pod 

względem plonu bulw tj. na poziomie 65,8 – 63,7t · ha-1, jak i pod względem ilości plonu 

skrobi (8,36 – 8,47t · ha-1). 

2. Susza w miesiącach kwiecień i maj oraz nadmierne ilości opadów atmosferycznych  

w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu zdecydowanie obniżyły plon bulw, jak i plon 

skrobi. 
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Comparison of  yields of six varieties of early potatoes and starch content  
in the growing season of 2012 

 
Summary 

 

The paper presents a comparison of the yields of six varieties: (Aruba, Bellarosa, 

Cyprian, Michalin, Ovation, Vineta) andthe content of early potato starch in them growing in 

2012. The experience was carried out at the Experimental Station in Krzyżewo Variety 

Assessment. Fore crop was barley. Mineral NPK fertilizer was applied in the amount of 100-

100-150kg· ha-1. Potato Planting took place end of the second decade of April. According to 

the methodology experience potatoes were chemically protected against Colorado potato 

beetle and late blight. Harvest was made after the end of the growing season on 09.04.2012 r. 

The lowest yield was obtained from a variety of Aruba (4.51 t· ha-1) and the largest variety of 

Michalin (6.58 t· ha-1). The highest starch content was recorded in the Flexion Aruba (14.9%) 

and the smallest variant of Michalin (12.7%). 

 

Keywords: potato, early varieties, yield, starch 
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PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO W DOŚWIADCZENIU PDOIR  
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W SEZONIE 2013/2014 

 

Jolanta Puczel, Bronisław F. Puczel, Andrzej Borusiewicz 

 

Streszczenie 

 

  W sezonie wegetacyjnym 2013/2014 w ramach systemowego Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego przeprowadzono na polach doświadczalnych 

SDOO w Krzyżewie doświadczenie z rzepakiem ozimym. Brało w nim udział 64 odmiany,  

w tym 42 mieszańcowe i 22 odmiany populacyjne. Analizowano przebieg warunków 

meteorologicznych, które miały decydujący wpływ na uzyskane plony. Badania wykazały,  

że spośród wszystkich odmian najwyższy plon nasion uzyskała SY Cassidy 69,9 dt ha-1,  

z kolei najniższy Brendy i DK Cadet 51 dt·ha-1. 

  

 Słowa kluczowe: rzepak ozimy, PDOiR, plon, odmiana mieszańcowa 

 

Wprowadzenie 

 

Według danych COBORU w 2014 roku w KR znajduje się 109 odmian rzepaku 

ozimego. Prawidłowy dobór odmiany pozwala osiągnąć wysokie i stabilne plony przy 

zachowaniu optymalnych nakładów. Rzepak jest gatunkiem wymagającym bardzo wysokich 

nakładów produkcji, dlatego najwyższą opłacalność osiągamy gdy wykorzystujemy 

indywidualny potencjał plonotwórczy każdej odmiany. 

  Bartoszek [2013] uważa, że na prawidłowy wzrost i rozwój rzepaku ozimego ma 

wpływ przebieg warunków pogodowych oraz długość dni z temperaturą ujemną i zaleganie 

okrywy śnieżnej. Dlatego też badania prowadzone są pod kątem Wartości Gospodarczej 

Odmian (WGO) oraz przystosowania odmian do warunków uprawy w poszczególnych 

województwach, tzw. rejonizacja odmian. W sezonie 2013/2014 rozpoczęto badanie odmian 

w doświadczeniach w systemie PDOiR w województwie podlaskim, które ma na celu 

wyłonienie najlepszych odmian dla województwa.  
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Lokalizacja i metodyka 

 

 W doświadczeniu PDOiR na terenie województwa podlaskiego badano 64 odmiany rzepaku 

ozimego, w tym 42 odmiany mieszańcowe i 22 odmiany populacyjne. Doświadczenie to 

przeprowadzono na polu doświadczalnym SDOO w Krzyżewie i było to jedno z wielu 

doświadczeń z rzepakiem ozimym. Założono je na kompleksie żytnim bardzo dobrym – IVa; 

na glebie o pH 6,0. Wszystkie rodzaje doświadczeń z rzepakiem ozimym (wstępne, 

rejestrowe, PDOiR, hodowlane) prowadzone są jako jednoczynnikowe – odmianowe  

w układzie 1-rozkładalnym w 4 powtórzeniach na poletkach o wymiarach 1,5 m szerokości x 

9 m długości. Poletka 5-rządkowe o szerokości międzyrzędzi 30 cm. Obsada roślin na m2 

uzależniona od formy: 50 szt.-mieszańcowa, 60 szt. -populacyjna. Siew wykonano 

siewnikiem poletkowym SPZ 1,5 na głębokość ok. 2 cm. Szczegółowe warunki polowe 

przedstawiono w tabeli 1.  

 

Tabela 1.  
Warunki agrotechniczne i polowe przeprowadzonego doświadczenia. 

Wyszczególnienie Krzyżewo 

Kompleks glebowy 4 
Klasa bonitacyjna gleby IV a 
pH gleby 6,0 

Zasobność gleby mg/100 g 
P205 

K20 
Mg 

 
niska 
niska 

b. wysoka 

Przedplon Jęczmień ozimy 

Data siewu 27.08 

Data zbioru 20.07 

Nawożenie 

N kg/ha 153 
P205 kg/ha  76 

K20 kg/ha 120 

Nawożenie dolistne l/ha 

Herbicydy dawka Salsa 75WG (20 g/ha) 

Insektycydy dawka Sumi-Alpha 050EC (0,25 l/ha) 
Decis Mega (0,1 l/ha) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie. 

 

Doświadczenie z rzepakiem ozimym założono 27 sierpnia 2013 roku. Optymalny 

termin siewu dla naszego rejonu to 15 sierpień, zaś opóźnienie terminu siewu spowodowane 

było niedostarczeniem na czas nasion poszczególnych odmian przez hodowców.  
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Dobre warunki termiczno-glebowe umożliwiły prawidłowy przebieg wschodów. Wschody 

poszczególnych odmian były dobre i wyrównane. II dekada września z obfitymi opadami 

deszczu uniemożliwiła wykonanie ochrony herbicydowej w początkowej fazie rozwojowej 

chwastów. Oprysk herbicydem wykonano w I i II dekadzie października. Późne zahamowanie 

wegetacji roślin, które odnotowano na 25 listopad 2013 roku pozwoliło na prawidłowy 

rozwój roślin przed zimą. Rzepak w okres hibernacji wszedł z 8-10 liśćmi oraz wysokością 

25-30 cm. Łagodna zima, krótkie zaleganie okrywy śnieżnej pozwoliło na 100% 

przezimowanie roślin rzepaku. Wczesne ruszenie wegetacji, 22 marca oraz wyższe 

temperatury przyspieszyły okres kwitnienia. Początek kwitnienia odnotowano  

u najwcześniejszych odmian w III dekadzie kwietnia. Niskie temperatury w maju oraz 

nieduże opady deszczu, przy intensywnym wzroście rzepaku i pełni kwitnienia, powodują 

zasychanie pączków kwiatowych oraz „zrzucanie” już zawiązanych łuszczyn.  

Wysokie temperatury powietrza w lipcu przyspieszyły dojrzewanie i dosychanie nasion 

rzepaku. Do zbioru przystąpiono 20 lipca 2014 roku, zbiór jednoetapowy kombajnem 

Wintersteiger. Rozkład temperatur i opady atmosferyczne przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2.  
Warunki atmosferyczne w okresie wegetacji 2013/2014. 

LP MIESIĄC\ROK 
OPADY [mm] 

TEMP. ŚR. 
DOB. MIES. [˚C] 

I dekada II dekada III dekada 
2013 

1 SIERPIEŃ 28,0 8,8 10,9 18,1 

2 WRZESIEŃ 17,6 143,2 6,6 11,5 

3 PAŹDZIERNIK 0,0 5,0 5,7 8,8 

4 LISTOPAD 20,4 0,7 11,8 5,2 

5 GRUDZIEŃ 15,1 5,7 1,0 1,5 

2014     

1 STYCZEŃ 24,6 21,3 0,0 -4,2 

2 LUTY 13,5 10,6 0,0 0,3 

3 MARZEC 0,0 6,6 13,4 5,7 

4 KWIECIEŃ 3,3 8,5 13,6 9,4 

5 MAJ 16,2 55,5 3,1 13,7 

6 CZERWIEC 26,4 4,6 36,9 15,2 

7 LIPIEC 3,7 17,6 16,3 20,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych meteorologicznych COBORU SDOO w Krzyżewie. 
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Wyniki i dyskusja 

 

Dla zobrazowania wyników plonowania rzepaku ozimego w województwie 

podlaskim, zamieszczono plony uzyskane w sąsiednich stacjach: Ruska Wieś  

(woj. warmińsko- mazurskie) i Cicibór Duży (woj. lubelskie). Są to stacje położone 

kilkanaście kilometrów od granic województwa podlaskiego (Tabela 3). 

 

Tabela 3.  
Plon nasion rzepaku ozimego w doświadczeniach PDOiR w 2014 r. (dt·ha-1). 

Lp. Odmiana 

K
rz

yż
ew

o 

R
us

k
a 

W
ie
ś 

C
ic

ib
ór

 D
uż

y 

 

Śr
ed

ni
a 

O
dc

hy
le

n
ia

 

%
 w

zo
rc

a 

L
ok

at
a 

  Średnia dla doświadczenia 61,10 64,40 45,38  57,0 57,0 103,7  

  Wzorzec 58,57 62,57 43,67  54,9 54,9 100,0  

1 Chagall 52,7 61,1 34,4  49,4 -5,5 90,0 64 

2 Monolit 54,5 60,0 44,0  52,8 -2,1 96,2 55 

3 Visby 64,7 67,1 49,0  60,2 5,3 109,7 11 

4 Arsenal 62,4 62,1 47,3  57,3 2,3 104,2 34 

5 Adriana 59,1 57,6 46,7  54,5 -0,5 99,1 49 

6 Ametyst 58,9 63,7 40,4  54,3 -0,6 98,9 50 

7 Arot 64,0 66,2 48,5  59,6 4,7 108,5 20 

8 Bellevue 58,4 59,9 37,6  52,0 -3,0 94,6 57 

9 Bogart 57,9 55,3 36,2  49,8 -5,1 90,7 62 

10 Brendy 51,0 58,1 41,1  50,1 -4,9 91,1 60 

11 DK Cadet 51,0 58,3 39,5  49,6 -5,3 90,3 63 

12 ES Scarlett 60,3 60,8 42,5  54,5 -0,4 99,2 48 

13 Gloria 59,0 64,4 44,8  56,1 1,1 102,1 40 

14 Harry 51,1 58,9 39,6  49,9 -5,1 90,8 61 

15 Lohana 60,8 68,8 44,9  58,2 3,3 105,9 28 

16 Pamela 59,2 68,2 43,4  56,9 2,0 103,6 36 

17 Quartz 63,7 48,2 39,4  50,4 -4,5 91,8 58 

18 Sherlock 60,3 63,4 49,0  57,6 2,6 104,8 32 

19 Tactic 60,7 61,7 43,8  55,4 0,5 100,9 44 

20 Goya CCA 51,6 61,5 37,4  50,2 -4,8 91,3 59 

21 SW 05025 A (Da Vinci)  53,5 60,4 44,2  52,7 -2,2 95,9 56 

22 Vision CCA 57,9 59,3 45,1  54,1 -0,8 98,5 52 

23 Abakus 59,7 63,7 45,8  56,4 1,5 102,7 39 

24 Alessio 62,1 56,4 45,2  54,6 -0,4 99,3 47 

25 Artoga 64,4 58,2 48,7  57,1 2,2 103,9 35 



Jolanta Puczel, Bronisław F. Puczel, Andrzej Borusiewicz  76

26 Bonanza 63,2 67,1 49,8  60,0 5,1 109,2 16 

27 DK Exclusiv 65,3 59,7 48,1  57,7 2,8 105,0 31 

28 DK Exquisite 65,8 66,1 49,5  60,5 5,5 110,0 9 

29 DK Exstorm 67,8 68,7 44,7  60,4 5,5 109,9 10 

30 DK Impression CL 64,1 66,0 45,1  58,4 3,5 106,3 26 

31 ES Kamillo 57,5 67,2 44,9  56,5 1,6 102,9 38 

32 Finesse 56,6 66,6 41,8  55,0 0,1 100,1 46 

33 Garou 65,4 62,6 52,5  60,2 5,3 109,6 12 

34 Gladius 65,4 68,0 50,1  61,1 6,2 111,3 5 

35 Inspiration 65,2 64,7 44,1  58,0 3,0 105,5 30 

36 Konkret 60,2 59,8 45,0  55,0 0,1 100,2 45 

37 Marathon 62,1 73,9 49,8  61,9 7,0 112,7 4 

38 Marcopolos 64,1 65,5 50,0  59,9 4,9 109,0 18 

39 Mercedes 65,8 69,0 48,3  61,1 6,1 111,1 7 

40 Minerva 60,1 70,9 48,6  59,9 4,9 109,0 19 

41 NK Petrol 63,9 68,6 44,9  59,1 4,2 107,6 22 

42 NK Technic 61,4 71,7 50,2  61,1 6,1 111,2 6 

43 Poznaniak 57,9 62,7 42,1  54,2 -0,7 98,7 51 

44 Rohan 59,1 69,1 48,7  58,9 4,0 107,3 23 

45 Rumba 66,0 66,1 50,8  61,0 6,0 111,0 8 

46 Sherpa 62,8 66,5 50,9  60,0 5,1 109,3 15 

47 SY Carlo 61,3 57,6 47,8  55,6 0,6 101,2 43 

48 SY Cassidy 69,9 61,3 44,3  58,5 3,5 106,5 24 

49 SY Kolumb 62,8 74,9 50,8  62,8 7,9 114,3 3 

50 SY Marten 62,1 66,0 50,5  59,5 4,6 108,4 21 

51 Tores 64,0 70,9 44,8  59,9 5,0 109,1 17 

52 Turan 62,4 68,1 40,2  56,9 1,9 103,5 37 

53 Vectra 58,8 59,7 42,2  53,6 -1,4 97,5 53 

54 Xenon 58,9 63,8 51,7  58,1 3,2 105,8 29 

55 Alabaster CCA 62,4 61,5 43,8  55,9 1,0 101,7 42 

56 Albatros CCA 65,7 61,6 40,7  56,0 1,1 101,9 41 

57 DK Excellium CCA 64,8 65,6 44,8  58,4 3,4 106,3 27 

58 DK Explicit CCA 69,8 70,4 48,8  63,0 8,0 114,6 2 

59 ES Alonso CCA 57,6 62,3 39,7  53,2 -1,7 96,9 54 

60 NK Caravel CCA 61,5 66,9 47,1  58,5 3,5 106,5 25 

61 NK Linus CCA 60,2 64,1 47,9  57,4 2,5 104,5 33 

62 PR44W29 CCA 64,1 77,9 50,9  64,3 9,4 117,1 1 

63 PR46W20 CCA 61,4 73,9 45,3  60,2 5,2 109,5 13 

64 PR46W24 (Muller24) 64,2 71,5 44,7  60,2 5,2 109,5 14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie. 

 

Pomimo tak zróżnicowanych warunków meteorologicznych plony rzepaku ozimego 

uzyskane w 2014 roku możemy zaliczyć do wysokich. Analizując tabelę 2 stwierdzamy,  
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że średni plon uzyskany w Krzyżewie dla 64 odmian wyniósł 61,10 dt·ha-1, a średni plon 

odmian wzorcowych (Chagall, Monolit, Visby, Arsenal) był nieco mniejszy niż średnia 

wszystkich badanych odmian 58,57 dt·ha-1. Najlepiej plonującą odmianą w Krzyżewie była 

odmiana SY Cassidy, która uzyskała plon 69,99 dt·ha-1 i był to plon znacząco wyższy  

od plonu, który uzyskała ta odmiana w Ruskiej Wsi i w Ciciborze. 

  Najniżej plonującymi odmianami były Brendy i DK Cadet, plony tych odmian 

oscylowały na poziomie 51 dt·ha-1 i porównując je do pozostałych dwóch miejscowości 

stwierdzamy, iż są to najsłabiej plonujące odmiany w całym doświadczeniu.  

Tak duże różnice w plonowaniu pomiędzy najlepszą, a najsłabszą odmianą mogą być 

przyczyną niekorzystnych warunków meteorologicznych podczas kwitnienia i zawiązywania 

łuszczyn. Zdaniem Bartoszka [2013] duży wpływ na prawidłowy wzrost i rozwój wiosną  

i latem przypisuje się warunkom meteorologicznym szczególnie na początku kwitnienia roślin 

i dojrzewania nasion. Doświadczenie to potwierdza zdanie Bartoszka, gdyż przy 

intensywnym wzroście i pełni kwitnienia rzepak reagował na deficyt wody i przymrozki przez 

zasychanie kwiatów i uszkodzenie zawiązków łuszczyn na pędzie głównym i pędach 

bocznych, co w rezultacie zmniejszyło liczbę łuszczyn. 

Cichy i in. [2006] podaje, że decydującą cechą o stabilnych plonach rzepaku ozimego 

jest zimotrwałość rzepaku. Na jego zimotrwałość wpływają: odporność na niskie temperatury 

i jej wahania, odporność na wysmalanie i wymakanie oraz odporność na choroby. Na cechę tą 

ma również wpływ termin siewu [Wałkowski i Lewandowska 1996]. Opóźnienie terminu 

siewu skutkuje zwiększonym ryzykiem nie przezimowania roślin i znacznego zmniejszenia 

plonu [Jankowski i Budzyński 2007]. 

 

Wnioski 

 

1. Pomimo bardzo zróżnicowanych warunków atmosferycznych w całym okresie 

wegetacyjnym od siewu do zbioru rzepaku uzyskano zadawalające plony. 

2. Spośród 64 odmian rzepaku ozimego wysianych w SDOO w Krzyżewie najlepiej 

plonowała SY Cassidy (69,99 dt·ha-1 ), zaś najniższe plony osiągnęły odmiany Brendy 

i DK Cadet 51,0 dt·ha-1. 

3. Opóźniony termin siewu o 12 dni nie wpłynął negatywnie na przezimowanie roślin 

rzepaku. 100 % roślin przezimowało. 
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4. Przymrozki w okresie kwitnienia i stres wodny w czasie pełni kwitnienia i wiązania 

łuszczyn ma decydujący wpływ na wielkość i jakość plonu, co potwierdza 

przeprowadzone doświadczenie.  
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Yields of winter rape experience PDOiR in Podlaskie  

in the season 2013/2014 
 

Summary 

 

In the 2013/2014 growing season under a system PDOiR, was carried out in the 

experimental fields in SDOO in Krzyżewo experience with winter rape. Participated in it 64 

varieties, including 42 varieties of hybrid and 22 varieties of population. Were analyzed the 

course of the meteorological conditions, which had a decisive influence on the obtained 
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yields. Studies have shown that of all the varieties of the highest seed yield SY Cassidy 

received 69,9 dt·ha-1, while the lowest Brenda and DK Cadet 51 dt·ha-1.. 

 

Keywords: winter rape, PDOiR, yield, hybrid variety 
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PLONOWANIE PIĘCIU ODMIAN GROCHU PASTEWNEGO  
NA GLEBACH SŁABYCH W ROKU 2013 

 

Jolanta Puczel, Andrzej Borusiewicz 

 

Streszczenie 

 

W roku 2013 przeprowadzono doświadczenie mające na celu określenie zdolności 

plonotwórczej pięciu odmian grochu pastewnego. Analizowano cechy, które znacząco 

wpływały na wielkość plonu nasion. Zaliczono do nich: przebieg warunków pogodowych 

w okresie IV – VII, wyleganie, stopień porażenia przez choroby, szkodniki oraz masę tysiąca 

nasion. Wykonano analizę sitową w celu określenia wielkości nasion. Badania wykazały,  

że spośród odmian najwyższy plon nasion uzyskała Eureka (64,9 dt·ha-1), z kolei najniższy 

Muza (57 dt·ha-1). Stwierdzono również, że odmiany grochu siewnego pastewnego, które 

uzyskały najwyższy plon cechowały się także najwyższą MTN, zaś odmiany słabiej plonujące 

miały MTN najniższą. Przebieg warunków termiczno – wilgotnościowych w okresie 

kwitnienia, wiązania oraz wypełniania strąków istotnie wpłynął na wielkość i dobrą jakość 

plonu odmian grochu. 

 

Słowa kluczowe: groch pastewny, plonowanie, doświadczenie, odmiany 

 

Wprowadzenie 

 

Groch jest rośliną, która zajmuje dominującą pozycję spośród roślin strączkowych 

uprawianych w naszym kraju. Charakteryzuje się on dużą różnorodnością odmian oraz ich 

przydatnością, jeśli chodzi o kierunek uprawy i wykorzystanie. Znane są dwie formy grochu 

siewnego: jadalna i pastewna. 

W Polsce żywienie zwierząt prawie w 80% oparte jest na importowanej śrucie 

sojowej. Dlatego wskazane jest zastąpienie białka sojowego białkiem pochodzącym 

z rodzimych upraw roślin strączkowych. Doskonałą alternatywą może być białko grochu 

siewnego [Jerzak i in. 2012].  
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Udział roślin strączkowych pastewnych na nasiona w strukturze zasiewów oraz dobór 

gatunków, które dostarczają określonego surowca paszowego wynika z potrzeb produkcji 

zwierzęcej [Podleśny i Bieniaszewski 2012]. 

Aby zaspokoić potrzeby paszowe, Polska potrzebuje rocznie ok. 1 mln ton białka, 

należy więc areał zasiewu roślin strączkowych zwiększać. Wg danych Głównego Urzędu 

Statystycznego powierzchnia zasiewu roślin strączkowych pastewnych w roku 2011 wyniosła 

126 tys. ha. Powierzchnia uprawy grochu siewnego wyniosła z kolei 14 287 ha [Florek i in. 

2012]. W roku 2012 powierzchnia ta nieco się zwiększyła i wyniosła 15 441 ha [FAOSTAT].  

Z danych wynika, że udział w strukturze zasiewów nie przekracza 1%.  

Główną przyczyną tak małego zainteresowania uprawą roślin strączkowych są niezbyt 

wysokie i zmienne w latach plony nasion. Potencjalne możliwości plonotwórcze są duże,  

ale ich wrażliwość na niekorzystny przebieg pogody oraz podatność na porażenie przez 

choroby powodują, że osiąga się często niskie plony. Również małe zainteresowanie uprawą 

wynika z niskich cen zbytu nasion, co zmniejsza opłacalność ich w stosunku do innych roślin, 

na przykład do zbóż [Podleśny 2005]. 

Dzięki temu, iż hodowla polska wyszła naprzeciw oczekiwaniom rolników 

wyhodowując odmiany wąsolistne, które są mniej podatne na wyleganie, a co za tym idzie 

wzrost plonu, powierzchnie uprawy tych roślin powinny w przyszłości wzrastać.  

Z danych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, 

który jest jednostką rejestrująca, a zarazem chroniącą odmianę, w Krajowym Rejestrze 

znajduje się obecnie (stan na 30 październik 2013) 26 odmian grochu siewnego, w tym 11 

odmian grochu pastewnego. Wśród 11 odmian grochu pastewnego 7 jest wąsolistnych, które 

zdobyły zadowalające wyniki i wysokie plonowanie w doświadczeniach prowadzonych 

w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian w ramach doświadczeń PDOiR i są na Listach 

Odmian Zalecanych do uprawy w poszczególnych województwach. Dzięki wykorzystaniu 

postępu biologicznego poszczególnych odmian i stworzeniu systemu Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, który ma na celu tworzenie Listy Odmian 

Zalecanych obserwuje się w ostatnich latach wzrost zainteresowań uprawą roślin 

strączkowych w tym również grochu siewnego [Grabowska i Banaszkiewicz 2009]. 

Jak podaje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, średni plon nasion 

uzyskiwany w badaniach waha się od 3,5– 4,0 t·ha-1 dla odmian wysokich (Marych, Muza, 

Roch), do ponad 4 t·ha-1 dla odmian średniowysokich (Eureka, Hubal, Milwa, Model, 

Pomorska, Sokolik, Turnia i Wiato). Do odmian wąsolistnych zaliczamy odmiany: Marych, 

Milwa, Muza, Sokolik, Pomorska, Model i Turnia, ze wskazaniem do uprawy w części kraju, 
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gdzie odnotowuje się większą ilość opadów, które przyczyniają się do większego wylegania 

niż odmiany z normalnym ulistnieniem. Odmiana Roch jest odmianą nasienno – zielonkawą. 

Wiato, Eureka i Hubal należą do odmian pastewno – nasiennych.  

Celem niniejszej pracy jest określenie zdolności plonotwórczych wybranych odmian 

grochu wysiewanych na glebach słabych w warunkach województwa podlaskiego jako 

rośliny pastewnej, która może być alternatywą dla importowanej soi. 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

Doświadczenie z grochem siewnym (odmiany pastewne) założono na polach Stacji 

Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie metodą układu z grupami odmian. Prowadzono 

je jako jednoczynnikowe, czteropowtórzeniowe. Brało w nim udział 7 odmian znajdujących 

się w Krajowym Rejestrze Odmian. Jedną z tych odmian różniącą się typem morfologicznym 

(wysokością) oddzielano od pozostałych poletkiem ochronnym obsianym mieszanką odmian 

średniowysokich i umieszczono ją na skrajnych poletkach w powtórzeniach. Doświadczenie 

to należy do grupy doświadczeń PDOiR badające wartość gospodarczą odmian (WGO).  

Na terenie województwa podlaskiego założono jeszcze dwa doświadczenia z grochem 

siewnym pastewnym (ZDOO Marianowo, PODR Szepietowo), w których wystąpiły te same 

odmiany, jak również zastosowano ten sam układ doświadczalny i prowadzono je jako 

jednoczynnikowe, czteropowtórzeniowe. 

  W tabeli 1 przedstawiono parametry założonego doświadczenia. 

Tabela 1.  

Parametry doświadczenia. 

Gatunek 
Długość 
poletka 

[m] 

Szerokość 
poletka [m] 

Szerokość 
międzyrzędzi 

[m] 

Liczba 
rzędów na 

poletku 

Powierzchnia 
poletka [m2] 

Szerokość 
ścieżki 
między 

poletkami 
[m] 

Groch siewny 

(pastewny) 
14,0 1,26 0,180 7 13,86 0,54 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Metodyki badania wartości gospodarczej odmian (WGO) – bobowate. 

 

Groch siewny- odmiany pastewne ma nieco mniejsze wymagania glebowe niż groch 

siewny – jadalny, dlatego też doświadczenie zlokalizowano na glebie lekkiej kompleksu 
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żytniego dobrego o typie gleby czarna ziemia właściwa, klasy bonitacyjnej IVb, rodzaj gleby 

piasek gliniasty lekki. Przedplonem pod doświadczenie była gryka.  

Po zbiorze przedplonu i zagospodarowaniu resztek pożniwnych wykonywano pełne 

zespoły zabiegów pożniwnych i przedzimowych.  

Późne ruszenie wegetacji, które odnotowano na 17 kwietnia 2013 opóźniło 

rozpoczęcie wiosennej uprawy roli pod doświadczenie i tym samym założenie doświadczenia. 

Wiosenną uprawę roli rozpoczęto od zastosowania kultywatora z broną oraz wysiewu 

nawozów mineralnych. Kolejnym zabiegiem uprawowym było zastosowanie agregatu 

uprawowego w celu lepszego spulchnienia i wyrównania gleby przed siewem nasion.  

Przed założeniem doświadczenia wysiano Nitraginę oraz przystąpiono do siewu.  

Siew wykonano siewnikiem poletkowym SPZ 1,5 na głębokość 6 cm. Po siewie 

doświadczenie zostało przywałowane w celu lepszego dociśnięcia nasion w glebie. Następnie 

wykonano zabieg ochrony roślin herbicydem Afalon Dyspersyjny 450 EC w dawce 1,5 l·ha-1 

w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w założonym doświadczeniu. 

Wszystkie odmiany grochu siewnego, które zostały użyte do założenia doświadczenia 

pochodzą z polskiej hodowli, o wysokim stopniu kwalifikacji polowej. Materiał siewny przed 

wysiewem został odpowiednio rozważony (ilość gram/poletko) oraz zaprawiony zaprawą 

Funaben T 480 FS. 

Planowana obsada roślin do obliczenia ilości wysiewu g/poletko wynosiła 100 i 110 

sztuk nasion na m2 odmian grochu siewnego. Największą MTN oraz najwyższą zdolnością 

kiełkowania charakteryzowała się odmiana Eureka, z kolei najmniejszą Muza. 

Decydujący wpływ na wysokość plonowania oraz dobrą jakość nasion grochu 

siewnego pastewnego ma rozkład warunków termiczno wilgotnościowych w okresie 

kwitnienia, wiązania oraz wypełniania strąków. Układ warunków atmosferycznych 

scharakteryzowano na podstawie danych meteorologicznych Stacji Doświadczalnej Oceny 

Odmian w Krzyżewie. 

Średnia temperatura kwietnia 6,4ºC jest jedną z najniższych średnich wielolecia. 

Pierwsza dekada kwietnia była bardzo zimna ze średnią temperaturą 0,1ºC i pokrywą śnieżną 

dochodzącą do 45 cm. Druga dekada miesiąca: temperatury wyższe, średnia 8,2ºC,  

ale zalegająca pokrywa śnieżna ok. 5 cm uniemożliwiła przygotowanie pola pod zasiew 

nasion w optymalnym terminie siewu. Ruszenie wegetacji pod koniec II dekady kwietnia 

pozwoliło na rozpoczęcie wiosennej uprawy roli. Siew wykonano w połowie III dekady 

kwietnia w glebę o odpowiedniej wilgotności.  
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Ciepły maj z temperaturą maksymalną dochodzącą 27ºC przyspieszył początkowy 

wzrost roślin grochu. Korzystne warunki wilgotnościowe w pierwszej dekadzie czerwca 

wpłynęły na prawidłowy rozwój grochu. Odmiany osiągnęły wysokość w granicy 125 cm. 

W fazę początku kwitnienia odmiany weszły w połowie drugiej dekady czerwca. II dekada 

czerwca i początek III bez opadu deszczu przy wysokich temperaturach powietrza sięgających 

30ºC skróciły okres kwitnienia. Odmiany grochu kwitły od 9 do 12 dni. Znaczne ocieplenie  

i mocne uwilgotnienie gleby w okresie wypełniania strąków przyczyniły się do uzyskania 

zadowalającego plonu. 

Lipiec z wysokimi temperaturami powietrza i umiarkowanymi opadami deszczu 

wpłynął na równomierne dojrzewanie strąków i wcześniejszy zbiór. Porażenie przez patogeny 

średnie do małego.  

Do zbioru roślin przystąpiono na początku pierwszej dekady sierpnia. Warunki 

atmosferyczne generalnie były sprzyjające: ciepło i bez opadów deszczu. Zbiór jednofazowy, 

kombajnem Sampo 130. 

 Warunki termiczne i wilgotnościowe panujące w okresie wegetacji grochu siewnego 

w roku 2013 przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2.  
Rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych od IV do VIII. 

Miesiąc Średnia temperatura 

[ºC]

Opady [mm] 

I II III ∑ 

kwiecień 6,4 26,6 12,4 9,0 48,0 

maj 15,4 17,9 4,8 57,7 80,4 

czerwiec 18,1 40,8 0,0 41,8 82,6 

lipiec 18,6 6,4 58,9 1,0 66,3 

sierpień 18,0 28,0 8,8 10,9 47,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych meteorologicznych COBORU SDOO w Krzyżewie. 

 

Analizując przebieg pogody oraz jej wpływ na wysokość plonów należy stwierdzić,  

że układ warunków termiczno – wilgotnościowych w 2013 roku był korzystny dla wegetacji 

grochu siewnego, co ma odzwierciedlenie w uzyskanych plonach nasion grochu. 

Wyniki i dyskusja 
 

W omawianym doświadczeniu brało udział 7 odmian, wśród nich 5 odmian 

wąsolistnych i dwie odmiany tradycyjne. W odmianach wąsolistnych jedna odmiana jest 

wysoka (Muza). Spośród odmian badanych w doświadczeniu wybrano 5 (Muza, Eureka, 
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Milwa, Sokolik, Turnia). Dla zobrazowania wyników plonowania w SDOO w Krzyżewie 

zamieszczono wyniki z Marianowa i Szepietowa. (Tabela 3). 

 

Tabela 3.  
Plonowanie odmian grochu siewnego badanych w 2013 roku. 

Odmiana 

Krzyżewo Marianowo Szepietowo 

Plon 

[dt·ha-1] 
% wzorca 

Plon  

[dt·ha-1] 
% wzorca 

Plon  

[dt·ha-1] 
% wzorca 

wzorzec 62,9 x 48,8 x 31,7 x 

Muza* 57,4 91 37,4 77 23,2 73 

Eureka 64,9 103 51,6 106 31,8 100 

Hubal 61,8 98 52,4 107 34,5 109 

Milwa* 63,0 100 49,0 100 32,8 103 

Model* 61,0 97 47,4 97 30,4 96 

Sokolik* 62,6 99 40,7 83 29,9 94 

Turnia* 63,9 102 51,4 105 30,6 97 

* - odmiany wąsolistne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników COBORU SDOO w Krzyżewie. 

 

Analizując tabelę 3 można uznać odmianę Eureka za najbardziej plenną. W dwóch 

punktach doświadczalnych Krzyżewo i Marianowo plon odmiany wynosił odpowiednio 

103% wzorca i 105% wzorca, z kolei w Szepietowie najwyższy plon osiągnęła odmiana 

Milwa (103% wzorca). Odmiana ta w Krzyżewie plonowała na poziomie wzorca (100% 

wzorca). Również w tej stacji na uwagę zasługują odmiany Turnia (102% wzorca) i Sokolik, 

który plonował nieznacznie poniżej średniej wzorca (99% wzorca). Najsłabiej plonującą 

odmianą grochu w trzech przedstawionych punktach okazała się odmiana Muza,  

która plonowała znacznie poniżej wzorca: Krzyżewo 91 % wzorca, Marianowo 77% wzorca  

i Szepietowo 73% wzorca. 

Do najważniejszych cech bonitacyjnych odmian grochu siewnego pastewnego 

zaliczono: wyleganie, masę tysiąca nasion, analizę sitową, porażenie przez szkodniki 

i choroby oraz równomierność dojrzewania strąków. Badanie tych cech pozwoliło określić 

wpływ zarówno czynników biotycznych, jak i abiotycznych na wysokość uzyskanego plonu 

nasion grochu.  

 

Wyleganie 

 

Zasadniczy wpływ na wysokość uzyskiwanych plonów ma podatność na wyleganie. 

W doświadczeniu większą grupę odmian stanowią odmiany średniowysokie i wąsolistne,  
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co korzystnie wpływa na plonowanie, gdyż formy wąsolistne tworzą bardziej zwarty łan 

zmniejszając podatność na wyleganie.  

Z tabeli 4 wynika, że w fazie końca kwitnienia wyleganie było małe, pomimo 

znacznych wysokości roślin, co korzystnie wpłynęło na uzyskany plon. Zaś skłonność  

do wylegania przed zbiorem była zróżnicowana. Odmiana Eureka wykazała największą 

tendencję do wylegania, z kolei najniższą Muza (tab.4). 

Podsumowując, stwierdzamy iż wyleganie jest cechą odmianową, a nie spowodowaną 

zjawiskami atmosferycznymi. Odmiana Eureka, która najbardziej wylegała przed zbiorem, 

osiągnęła najwyższy plon. W okresie nalewania nasion wykorzystała opady deszczu 

uzyskując tym samym najwyższą MTN. 

 

Równomierność dojrzewania strąków 

 

Jedną z cech bonitacyjnych grochu siewnego jest równomierność dojrzewania 

strąków. W zależności od przebiegu pogody równomierność ta może być bardzo dobra lub 

zła. Jeśli zostanie zachwiana równowaga pomiędzy opadami deszczu a temperaturą może 

nastąpić w roślinach strączkowych wtórne kwitnienie i zawiązywanie strąków, co negatywnie 

wpływa na plon nasion. Rok 2013 zachował tę równowagę, nie wystąpiło wtórne kwitnienie 

i wiązanie strąków, stąd też równomierne dojrzewanie strąków było dobre. Nie nastąpiło 

osypywanie się nasion, stąd też plon był zadowalający. Ocenę równomierności przedstawiono 

w tabeli 4. 

 

Masa tysiąca nasion [MTN] 

 

Jedną z cech, która wpływa na wielkość i jakość plonu nasion jest również masa 

tysiąca nasion (MTN). Odmiany, które w przeprowadzonym doświadczeniu uzyskały 

najwyższy plon nasion, charakteryzowały się także najwyższą MTN tj. Eureka (287,5 g) 

i Milwa (258 g). Mniej dorodne ziarno miała odmiana Muza (188,2 g), co w rezultacie mogło 

być przyczyną jej słabszego plonowania.  
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Tabela 4.  
Ważniejsze cechy bonitacyjne odmian grochu. 

Odmiana 

Ocena 

równomierności 

dojrzewania  

(skala 9 st.) 

Wysokość roślin 

[cm] 

Wyleganie w 

fazie końca 

kwitnienia  

(skala 9 st.) 

Wyleganie 

przed zbiorem  

(skala 9st.) 

MTN  

[g] 

Muza 7,5 123 8,0 6,8 188,2 

Eureka 8,0 107 7,3 3,3 287,5 

Hubal 8,0 112 7,5 4,0 268,2 

Milwa 8,5 96 8,0 3,8 258,0 

Model 8,5 106 7,5 5,0 229,4 

Sokolik 7,8 100 7,0 3,8 197,5 

Turnia 8,3 103 7,0 3,3 217,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Analiza sitowa 

 

Po oznaczeniu MTN została wykonana analiza sitowa za pomocą sit Vogla. Analiza 

polegała na rozdzieleniu nasion grochu na frakcje zawierające nasiona o różnej wielkości, 

poprzez przesiewanie przez 3 minuty przez zestawy sit (7, 6, 5, 4 mm), w wyniku czego 

nasiona o odpowiednich średnicach pozostają na kolejnych sitach. Po zważeniu 

poszczególnych frakcji określono ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku 

do całości materiału (150 g). Wyniki przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5.  
Wyniki analizy sitowej. 

Odmiana 

Masa frakcji czystych [g] 
Zanieczyszczenia 

[g] 

∑ (a7+a6+a5+a4+ 

zanieczyszcz.)  

[g] 

∑ 

(a7+a6+a5+a4) 

[g] 

Udział frakcji [%] 

a7 a6 a5 a4 

Muza 7,6 61,3 73,4 6,8 0,9 150 149,1 
5,1 40,9 48,9 4,5 0,6 

Eureka 17,3 91,7 37,8 2,4 0,9 150 149,1 
11,5 61,1 25,2 1,6 0,6 

Hubal 9,8 104,7 33,7 0,8 1,0 150 149,0 
6,5 69,8 22,5 0,5 0,7 

Milwa 10,1 113 25,4 0,8 0,7 150 149,3 
6,8 75,3 16,9 0,5 0,5 

Model 6,2 73,6 67,0 2,5 0,9 150 149,1 
4,1 49,0 44,6 1,7 0,6 

Sokolik 1,8 34,0 98,5 14,9 0,8 150 149,2 
1,2 22,7 65,7 9,9 0,5 

Turnia 6,8 49,1 87,4 6,4 0,3 150 149,7 
4,5 32,8 58,3 4,2 0,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników COBORU SDOO w Krzyżewie. 
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Z tabeli 5 wyczytać można, iż odmiany najwyżej plonujące (Eureka i Milwa) miały 

największy udział nasion o średnicy 7 i 6 mm, co świadczy o tym, że ok. 70 % plonu  

to nasiona dorodne, dobrze wykształcone. Analiza sitowa jest podstawową metodą badania 

uziarnienia. Obecnie można zastąpić ją szybszymi metodami optoelektronicznymi. 

 

Szkodniki grochu siewnego 

 

Osiągnięcie wysokiego plonu nasion grochu nie jest takie łatwe, gdyż roślinom 

bobowatym zagraża wiele szkodników. Żerowanie szkodników powoduje obniżenie 

wysokości i jakości produktu finalnego bądź też surowca do dalszej obróbki.  

Do najważniejszych szkodników zaliczamy: pachówkę strąkóweczkę i strąkowca 

grochowego. 

  Gąsienice pachóweczki strąkóweczki żerują w strąkach i uszkadzają wewnątrz 

nasiona, niszcząc je z zewnątrz w postaci niekształtnych wyżerek. We wnętrzu strąka 

gąsienice pozostawia przędzę, trociny i odchody. Na skutek żerowania larw pachówki 

obniżona zostaje siła kiełkowania uszkodzonych nasion o 43-55%. Rośliny z takich nasion 

mają mniejszą żywotność oraz posiadają mniejszą liczbę nasion w strąkach. 

  Szkodliwość strąkowca grochowego również obniża zdolność kiełkowania nasion 

grochu, jak również może doprowadzić do całkowitej utraty zdolności kiełkowania.  

Duża presja szkodnika powodować może słabszy rozwój i niższe plonowanie. Uszkodzone 

nasiona nie powinny być użyte jako materiał siewny oraz nie nadają się do spożycia. 

  Koniecznością jest zwalczanie wyżej wymienionych szkodników.  

W przeprowadzonym doświadczeniu z grochem siewnym pastewnym zastosowano 

opryski mające na celu zniszczenie szkodnika. W tym celu zaaplikowano środek Pirimor 

500EC w dawce 30g·ha-1 oraz Sumi-Alpha 050EC w dawce 0,2 l·ha-1. Zabiegi okazały się 

skuteczne, gdyż jak podaje tabela 6, uszkodzenie przez szkodniki było niewielkie,  

na poziomie 1-5%. 
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Tabela 6.  
Procent nasion uszkodzonych przez szkodniki. 

Odmiana Pachówka strąkóweczka Strąkowiec grochowy 

Muza 5 3 

Eureka 0 0 

Hubal 1 0 

Milwa 0 0 

Model 2 1 

Sokolik 2 0 

Turnia 0 2 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Choroby grochu siewnego 

 

Groch siewny (peluszka) jest gatunkiem, który najczęściej porażany jest przez 

patogeny askochytozy, fuzaryjnego więdnięcia grochu, mączniaka rzekomego, mączniaka 

prawdziwego i rdzę. W zależności od przebiegu pogody w okresie wegetacji presja 

wymienionych chorób jest większa bądź nie występuje wcale, a stopień odporności  

na wymienione choroby jest cechą odmianową. Spośród tych chorób w roku 2013 

największe znaczenie i zróżnicowanie miała askochytoza i mączniak prawdziwy (tab.7). 

 

Tabela 7.  
Ważniejsze choroby odmian grochu występujące w 2013 roku. 

Odmiana 
Askochytoza  

(skala 9st.) 

Mączniak prawdziwy 

 (skala 9st.) 

wzorzec 4,8 6,2 

Muza 6,3 7,0 

Eureka 4,3 6,8 

Hubal 4,5 6,0 

Milwa 4,5 6,3 

Model 4,5 5,5 

Sokolik 5,3 6,0 

Turnia 4,5 5,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników COBORU SDOO w Krzyżewie. 

 

Analizując tabelę 7 stwierdzono, iż odmiana Muza, która najsłabiej plonuje jest 

najbardziej odporna na askochytozę i mączniaka prawdziwego. W skali dziewięciostopniowej 

uzyskała odpowiednio 6,3 i 7,0 stopnia. Natomiast najbardziej porażoną odmianą przez 
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patogeny wymienionych chorób była odmiana Turnia. W skali dziewięciostopniowej 

otrzymała odpowiednio 4,5 i 5,8 stopnia.  

Z omawianego doświadczenia wynika, że przebieg warunków atmosferycznych 

panujących w roku 2013 miał wpływ na wielkość plonów, które okazały się zadowalające. 

Również Prusiński [2007] podaje, że zarówno przebieg wegetacji, jak i plonowanie roślin 

strączkowych, w tym grochu są zależne od warunków pogodowych, a w mniejszym stopniu 

kształtowane są przez technologie uprawy, zwłaszcza nawożenie azotowe.  

Księżak [2009] dowodzi, że z jedną z przyczyn niskiego plonowania grochu może być 

niedobór azotu. Ma to duże znaczenie wówczas gdy rośliny nie mogą korzystać z azotu 

mineralnego z gleby, a równocześnie roślinom nie jest on dostarczony przez Rhizobium 

wskutek słabego brodawkowania lub zniszczenia brodawek spowodowane żerowaniem 

oprzędzików. W badanym doświadczeniu zastosowano nawożenie mineralne azotem w dawce 

30 kg·ha-1 oraz wysiano Nitraginę- szczepionkę zawierającą żywe bakterie brodawkowe 

zdolne do wiązania wolnego azotu atmosferycznego w symbiozie z roślinami motylkowymi. 

Zastosowanie preparatu mogło mieć korzystny wpływ na podniesienie plonu nasion grochu, 

zwiększenie zawartości białka w nasionach oraz poprawę struktury gleby i jej właściwości 

fitosanitarne. 

Podleśny i Podleśna [2012] stwierdzają, że patogeny grzybowe porażając rośliny 

grochu ograniczają jego wzrost i rozwój, a w efekcie powodują słabsze plonowanie.  

W roku 2013 nie wystąpiły choroby we wcześniejszych fazach rozwojowych grochu 

siewnego tylko w fazie początku dojrzewania. Presja chorób wystąpiła na początku 

dojrzewania strąków. Występowanie chorób na etapie końcowego okresu wegetacyjnego 

grochu nie miało znacznego wpływu na osiągane plony. Odmiany grochu siewnego 

pastewnego wyżej plonujące zostały bardziej zaatakowane przez patogeny Askochytozy  

i Mączniaka rzekomego, z kolei odmiana, która uzyskała najniższy plon nasion okazała się 

odmianą najbardziej odporną na wyżej wymienione choroby.  

 

Wnioski 

 

Na podstawie przeprowadzonego badania wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Plonowanie grochu siewnego pastewnego w roku 2013 kształtowało się na poziomie 

62,9 dt ha-1. 

2. Spośród badanych odmian Eureka osiągnęła najwyższy plon nasion (64,9 dt ha-1) 

z kolei odmiana Muza uzyskała znacznie niższe wyniki (57 dt ha-1). 
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3. Decydujący wpływ na wysokie plonowanie oraz dobrą jakość nasion odmian grochu 

siewnego pastewnego miał korzystny rozkład warunków termiczno – 

wilgotnościowych w okresie kwitnienia, wiązania oraz wypełniania strąków. 

4. Odmiany grochu siewnego pastewnego, które uzyskały najwyższy plon nasion 

cechowały się także najwyższą MTN: Eureka 277g. Natomiast odmiana najsłabiej 

plonująca – Muza miała również najniższą MTN: 188g. 

5. Odmiany grochu siewnego pastewnego średniowysokie plonują na poziomie lub nieco 

powyżej wzorca (97 - 103 %), zaś odmiana wysoka – Muza zdecydowanie poniżej 

(91% wzorca). 

6. Na wysokość plonu nasion grochu w doświadczeniu przeprowadzonym w 2013 roku 

nie miało wpływu wyleganie. Odmiany lepiej plonujące bardziej wyległy niż odmiana 

słabiej plonująca.  
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Yielding five fodder pea varieties with poor soils in 2013 

 

 

In 2013 an experiment , which purpose was to to determine the yield-forming ability 

of the five varieties of fodder peas, was conducted. .The characteristics that significantly 

affect the yield of seeds were analyzed. These included: the course of the weather conditions 

from April till June, lodging, the degree of infestation by disease, pests and thousands seed’s 

weight. Sieve analysis was performed to determine the size of the seeds. Studies have shown 

that among the varieties of the highest seed yield obtained Eureka (64.9 dt ha-1) while the 

lowest Muse (57 dt ha-1). It was also found that fodder pea varieties that have received the 

highest yielding were also characterized by the highest MTN, whereas less yielding variety 

had the lowest MTN. The course of thermal conditions - humidity during flowering, binding 

and filling pods had a significant impact on the quantity and quality of yield varieties of peas. 

 

Key words: pea fodder, yielding, experience, variety 
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WPŁYW ZACHWASZCZENIA NA PLON PSZENICY OZIMEJ  
W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM 

 

Eugeniusz Sójka, Janusz Lisowski, Marek Bargłowski 

 

Streszczenie 

 

W latach 2011-2013 w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym położonym  

w powiecie łomżyńskim przeprowadzono doświadczenie polowe w celu wykazania wpływu 

zachwaszczenia na plon pszenicy ozimej. Badania prowadzono na glebie brunatnej 

niecałkowicie wyługowanej wytworzonej z pyłów położonych na glinie zaliczanej  

do kompleksu żytniego bardzo dobrego, klasy bonitacyjnej IV a o odczynie pH 6,5  

i zawartości próchnicy ok. 1,6%. W każdym roku badań przedplonem była koniczyna 

czerwona. Uprawiano 13 odmian pszenicy ozimej: Akteur, Alcazar, Boomer, Kohelia, 

Legenda, Natula, Ostka Strzelecka, Ostroga, Batuta, Bogatka, Jenga, Jantarka, Nateja. 

Czynnikiem ograniczającym wysokość plonu było dość duże zachwaszczenie  

i nierównomierny rozkład opadów atmosferycznych. Najwyższym średnim plonem z trzech 

lat doświadczenia wykazała się odmiana Alcazar (4,62 t · ha-1) a najniższym Batuta (3,61 t  

· ha-1). Średnie zachwaszczenie wynosiło 131 szt. chwastów na 1 m2. Największe 

zachwaszczenie odnotowano w odmianie Batuta w ilości 158 chwastów na 1 m2 co miało 

decydujący wpływ na plon ziarna pszenicy. 

 

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, pszenica ozima, plon, zachwaszczenie. 

 

Wprowadzenie 

 

 Głównym celem rolnictwa jest produkcja żywności. W krajach zachodnich Unii 

Europejskiej jak również w Polsce rolnictwo ekologiczne jako system produkcji rolnej 

wykazuje stały, dynamiczny rozwój [Kreuzer 2011, Szymona 2008]. Według danych 

Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi w roku 2012 na terenie Polski było zarejestrowanych 

25 944 gospodarstwa ekologiczne o łącznej powierzchni 661 687 ha. Na Podlasiu w tym 

samym roku działało 2 924 gospodarstwa o łącznej powierzchni upraw rolnych 56 367 ha. 

Parlament Europejski stawia przed rolnictwem ekologicznym dwa zadania: produkcja 
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żywności i ochrona środowiska. Produkcja gospodarstw ekologicznych w Polsce jest mała  

w porównaniu do powierzchni UR.  

W rolnictwie ekologicznym, ze względu na wyeliminowanie przemysłowych środków 

produkcji, znaczenie doboru odmian nabiera szczególnej uwagi. W intensywnych sposobach 

produkcji ochrona roślin i nawożenia stanowią wydzielone elementy technologii,  

które umożliwiają przynajmniej częściową kompensację uproszczeń i błędów w agrotechnice 

oraz umożliwiają sterowanie łanem w trakcie wegetacji. Jednak ekologiczny sposób 

gospodarowania wykorzystuje naturalne mechanizmy i cechy roślin oraz zależności  

w agroekosystemie, a ich rozpoznanie i umiejętność wykorzystania jest podstawą powodzenia  

w uprawie ekologicznej. Dobór odpowiedniej odmiany zbóż jest elementem agrotechniki, 

który obok płodozmianu, ma zasadnicze znaczenie dla wielkości i stabilności uzyskiwanych 

plonów oraz ich jakości. Pszenica ozima w systemie rolnictwa ekologicznego trafia w inne 

warunki wzrostu i rozwoju, niż ma to miejsce u hodowcy czy w stacjach oceny odmian 

[Jończyk K., Kuś J. 2011; Tyburski i inni 2010]. 

 W rolnictwie ekologicznym pszenica ozima ma inne warunki wzrostu i rozwoju,  

niż u hodowcy czy w doświadczeniach prowadzonych przez stacje oceny odmian.  

Głównie dotyczy to zaopatrzenia w azot, którym podstawowym źródłem w gospodarstwach 

ekologicznych jest siła nawozowa przedplonu [Tyburski J.2007]. Pszenica ozima w rolnictwie 

ekologicznym uprawiana jest po roślinach niezbożowych. Wszystkie zboża uprawiane  

w gospodarstwach ekologicznych narażone są na dużą konkurencję ze strony chwastów. 

Ochrona przed nadmiernym zachwaszczeniem, należy do największych problemów z jakimi 

muszą uporać się producenci ekologiczni. Wynika to z badań prowadzonych w Polsce [Rola 

H. 2002; Tyburski i inni 2010]. Walka z zachwaszczeniem w gospodarstwach ekologicznych 

zaczyna się od stosowania przyrodniczo poprawnego płodozmianu przy minimum 

czteroletniej rotacji [Tyburski J. 2005]. 

 Celem pracy było porównanie plonu 13 odmian pszenicy ozimej w gospodarstwie 

ekologicznym oraz wpływu poziomu zachwaszczenia plantacji na wielkość plonu ziarna  

na terenie gminy Śniadowo pow. łomżyński 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

 

Badania z pszenicą ozimą przeprowadzono w gospodarstwie ekologicznym  

w miejscowości Chomentowo w gminie Śniadowo, powiat łomżyński woj. podlaskie. 

Eksperyment prowadzono w latach 2010-2013. Prezentowane wyniki dotyczą doświadczenia 
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założonego metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach na poletkach o wymiarach 

3,0 m x 10,0 m i powierzchni do zbioru 30 m2. Doświadczenie było założone w 2010 r.  

na glebie brunatnej niecałkowicie wyługowanej wytworzonej z pyłów położonych na glinie  

o symbolu 4 Bwpłz:glp zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego, klasy bonitacyjnej 

IVa o odczynie pH 6,5. Zasobność gleby w mg/100g; P2O - 56,9; K2O - 6,4; Mg - 12,8. 

Zawartość próchnicy ok. 1,6%. W każdym roku badań przed plonem była kończyna czerwona 

z trawami. Podorywka wykonywana była w drugiej połowie sierpnia, natomiast orka 

przedsiewna koniec drugiej dekady września. 

Pole pod doświadczenie z pszenicą ozimą zostało prawidłowo dobrane i właściwie 

przygotowane. Ilość wysiewu została uzależniona od odmiany (MTZ i siła kiełkowania 

ziarna) tak by obsada na m² wynosiła 450 roślin. Ilość wysiewu ustalana była oddzielnie dla 

każdej odmiany na podstawie zalecanej obsady nasion, podawanej dla każdej odmiany, masy 

tysiąca ziaren, zdolności kiełkowania i powierzchni poletka do siewu. Głębokość siewu od 2 

do 4 cm wykonana siewnikiem 3 metrowym. Wszystkie czynności związane  

z przygotowaniem nasion i siewnika oraz siewem zostały wykonane zgodnie z agrotechniką. 

Podczas siewu była kontrolowana drożność przewodów nasiennych i redlic. Wschody roślin 

były równomierne. 

 

Wyniki i dyskusja 

 

 Wybrany teren badań jak również pozostała południowa część woj. podlaskiego leży 

w zasięgu słabego nasłonecznienia. Dni o pełnym zachmurzeniu jest tu średnio 100 w roku. 

Jest to skutek intensywnego parowania gęstej sieci podmokłych łąk oraz dużych różnic 

temperatur dobowych, powodujących kondensację pary wodnej. 

Decydujące znaczenie dla klimatu tego terenu mają stosunki cieplne. Średnia 

temperatura w latach 2011-2013 wynosiła 7,4o C przy średniej z wielolecia (1991-2012) 7,5o 

C. W latach 2011-2013 różniły się one pod względem temperatury jak i opadów 

atmosferycznych (tab. 1). Najwyższa średnia temperatura powietrza była w drugim roku 

prowadzenia doświadczenia i wynosiła 7,85o C. W ostatnim roku doświadczenia,  

aż w czterech miesiącach odnotowano ujemne temperatury, co miało znaczny wpływ  

na przezimowanie pszenicy ozimej. Najwyższą średnią miesięczną temperaturę w trzyletnim 

doświadczeniu odnotowano w lipcu 2012 r. i wynosiła ona 19,7o C, a najniższą średnią 

miesięczną odnotowano w tym doświadczeniu w miesiącu lutym 2012 r i w wynosiła  

ona -7,8o C.  
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 Jak podaje Dzieżyc i inni [1987] potrzeby wodne pszenicy ozimej w miesiącach  

od kwietnia do lipca wynoszą 228 mm. W trzyletnim doświadczeniu wartość ta została  

w każdym roku przekroczona. W roku 2011 w miesiącu lipcu spadło 273,9 mm opadu  

co spowodowało wyleganie pszenicy i utrudnienia w zbiorze i jakości plonu ziarna. Najniższe 

opady były w ostatnim roku doświadczenia. Suma opadów w ciągu roku wynosiła 506,4 mm 

a w miesiącach kwiecień - lipiec tylko 230,8 mm. i była zgodna z potrzebami pszenicy 

ozimej. 

 

Tabela 1.  
Warunki meteorologiczne w okresie prowadzenia doświadczenia.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Marianowie. 
 

miesiące 
Temperatura (o C) Opady (mm) 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
IX 11,6 13,9 13,5 71,4 23,5 15,4 
X 4,8 6,8 7,1 9,1 21,8 41,7 
XI 4,6 2,7 4,9 78,2 12,2 41,6 
XII -6,3 2,1 -4,4 45,5 28,5 30,6 
I -1,8 -1,8 -4,9 28,6 49,7 33,4 
II -5,8 -7,9 -1,0 28,6 22,9 26,8 
III 1,3 3,2 -3,3 14,8 19,5 18,5 
IV 9,6 8,5 6,5 38,7 44,6 45,8 
V 13,4 14,1 15,2 58,6 61,0 82,0 
VI 17,7 15,6 18,1 56,6 105,5 82,9 
VII 18,5 19,7 18,4 273,9 101,1 20,1 
VIII 17,8 17,3 17,9 95,7 67,8 67,6 
Średnia 
temperatura 

7,1 7,85 7,3    

Suma opadów    728,3 558,1 506.4 

 

 Bardzo istotnym czynnikiem limitującym plonowanie zbóż w systemie rolnictwa 

ekologicznego, jest zachwaszczenie [Rola 2002]. Regulacja zachwaszczenia łanu pszenicy 

ozimej w rolnictwie ekologicznym opiera się na stosowaniu metod pośrednich.  

Metody pośrednie obejmujące całokształt agrotechniki (płodozmian, uprawę roli, dobór 

odmian, jakość materiału siewnego, termin i gęstość siewu) powinny tak kształtować warunki 

środowiskowe, aby umożliwić uzyskanie wyrównanego łanu o optymalnej zawartości, 

mogącego skutecznie konkurować z chwastami. 

 W każdym roku doświadczenia w fazie kwitnienia za pomocą ramki z drutu  

w kształcie kwadratu o boku 1m liczono ilość chwastów na każdym poletku co przedstawia 

tabela 2. Wśród chwastów były między innymi: przytulia czepna, mak polny, chaber 

bławatek, gwiazdnica pospolita, skrytek polny, mlecz polny, skrzyp polny, fiołek polny, 

komosa biała, maruna bezwonna, miłek letni, ostróżeczka polna, powój polny, ostrożeń polny, 
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poziewnik szorstki, rumian pospolity, miotła zbożowa, chwastnica jednostronna, perz 

właściwy. Zachwaszczenie na poszczególnych poletkach było od dużego do bardzo dużego  

w zależności od powtórzenia i odmiany. W analizowanym doświadczeniu spośród chwastów 

dominował chaber bławatek, rumian pospolity i miotła zbożowa. W przypadku masowego 

występowania chabra bławatka skutecznym ograniczeniem jego występowania jest 

opóźnienie terminu siewu pszenicy. Z bezpośrednich metod zwalczania najpowszechniej 

powinno stosować się bronowanie wiosenne. Inna metodą zwalczania chwastów  

w gospodarstwach ekologicznych możliwą do zastosowania jest zwiększenie ilości wysiewu. 

 

Tabela 2.  
Liczba sumy chwastów (szt./m2) w fazie kwitnienia 13 odmian pszenicy ozimej.  

Źródło: opracowanie własne.  

Odmiana 
lata 

średnio 
2011 2012 2013 

Akteur 119 109 202 143 
Alcazar 108 102 160 123 
Batuta 134 123 218 158 
Bogatka 123 116 150 126 
Boomer 140 113 215 156 
Jantarka 112 122 147 127 
Jenga 125 118 158 134 
Kohelia 109 99 169 126 
Legenda 130 107 139 125 
Nateja 120 109 147 125 
Natula 117 101 161 126 
Ostka Strzelecka 108 99 153 120 
Ostroga 110 106 128 115 
średnio 119,6 109,5 165,1 131 

 

Największą konkurencyjnością w stosunku do chwastów w ciągu trzech lat 

doświadczenia cechowały się odmiany Ostroga, Ostka Strzelecka i Alcazar, których łan 

cechował się dużą obsadą roślin. Odmiany Batuta, Boomer i Akteur były najmniej 

konkurencyjne w stosunku do chwastów. Tak duża ilość chwastów miała duży wpływ na plon 

ziarna pszenicy. W latach 2004-2006 Tyburski i inni [2010] przeprowadzili podobne badania 

ale w warunkach Pojezierza Chełmińskiego. Również stwierdzili różnice w podatności 

odmian na zachwaszczenie. 

Pszenicę zbierano w końcu pierwszej lub na początku drugiej dekady sierpnia 

kombajnem poletkowym. Obliczano z próby średniej masę tysiąca ziaren. Plon ważono  

z każdego poletka, wykonano próbę średnią a następnie przeliczono na plon z 1 ha. W roku 

2011 największą wydajność ziarna uzyskano w przypadku odmian Ostroga (4,76 t ·ha-1)  

i Boomer (4,59 t · ha-1), a najniższą odmiana Ostka Strzelecka i Batuta (3,57 t · ha-1). W roku 
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2012 najwyżej plonowała pszenica ozima odmiany Bogatka (5,81t · ha-1) i Alcazar (5,26 t  

· ha-1) a najniżej Batuta (3,49 t · ha-1) i Ostroga (3,68 t · ha-1). W roku 2013 największy plon 

ziarna uzyskano z odmiany Ostroga (4,74 t · ha-1)i Akteur (4,68 t · ha-1) a najniższy  

w przypadku odmiany Boomer (3,62 t · ha-1) i Batuta (3,78 t · ha-1). Najwyższe plony 

pszenicy ozimej uzyskano w roku 2012. Średni plon 13 odmian wyniósł 4,31 t · ha-1. 

Najniższe plony średnie z całego doświadczenia uzyskano w 2011 roku (4,07 t · ha-1)  

Tabela 3.  
Plonowanie, obsada kłosów, masa 1000 ziaren.  

Źródło: Opracowanie własne. 
 

 
 
odmiana 

2011 2012 2013 

Plon 
ziarna 
[t·ha-1] 

Obsada 
kłosów 
[szt/m2] 

Masa 
tysiąca 
ziaren 

[g] 

Plon 
ziarna 
[t·ha-1] 

Obsada 
kłosów 
[szt/m2] 

Masa 
tysiąca 
ziaren 

[g] 

Plon 
ziarna 
[t·ha-1] 

Obsada 
kłosów 
[szt/m2] 

Masa 
tysiąca 
ziaren 

[g] 

Akteur 3,69 391 44,8 4,13 379 44,9 4,68 336 35,5 
Alcazar 4,46 335 40,8 5,26 387 44,0 4,14 337 33,9 
Batuta 3,57 424 40,2 3,49 426 40,8 3,78 337 30,3 
Bogatka 4,09 396 47,4 5,81 393 42,8 3,95 344 36,5 
Boomer 4,59 356 46,8 4,17 418 40,3 3,62 348 29,7 
Jantarka 4.17 443 45,5 4,39 405 43,6 4,57 356 35,4 
Jenga 4,20 378 39,8 3,90 400 44,2 3,98 361 30,8 
Kohelia 4,07 399 43,0 4,16 443 47,6 4,42 367 32,7 
Legenda 4,02 379 42,2 4,72 382 45,1 4,35 387 34,2 
Nateja 4,32 497 44,3 3,85 483 44,8 4,21 393 31,1 
Natula 3,60 301 44,9 4,33 409 41,1 4,07 396 30,4 
Ostka 
Strzelecka 

3,57 289 41,6 4,17 398 45,9 4,19 422 31,9 

Ostroga 4,76 339 44,2 3,68 361 43,7 4,74 426 36,4 
średnio 4,07 387 43,5 4,31 406 43,7 4,21 317 33,0 

 
  

Wysoką wiernością plonowania w ciągu trzech lat doświadczenia wyróżniła się 

odmiana Alcazar (4,62 t · ha-1) i Bogatka (4,61 t · ha-1). Plon tych odmian pszenicy ozimej był 

wyższy od plonu średniej krajowej w 2013 r. (4,38 t · ha-1). W warunkach południowego 

Podlasia odmiany Alcazar i Bogatka, mogą mieć zastosowanie w uprawie w gospodarstwach 

ekologicznych pod warunkiem, że pola pod uprawę tej rośliny będą charakteryzowały się 

małą ilością chwastów.  

Najwyższą obsadą kłosów na m2 przez okres trzech lat charakteryzowała się odmiana 

Nateja i Jantarka a najniższą Ostka Strzelecka i Natula. Najwyższą masę tysiąca ziarna 

osiągnęła w roku 2011 odmian Bogatka (47,4 mg) a najniższą odmiana Boomer (29,7mg)  

w roku 2013. Różnice pomiędzy 13 odmianami pszenicy ozimej w obsadzie ilości kłosów na 
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m2 i masą tysiąca ziarna należy tłumaczyć warunkami klimatycznymi (opady) jak również 

cechami agronomicznymi. 

 

Wnioski 

 

1. W warunkach uprawy ekologicznej, spośród 13 odmian pszenicy ozimej największy plon 

ziarna wydały odmiany Alcazar (4,62 t · ha-1) i Bogatka (4,61 t · ha-1) a najniższy plon 

uzyskano z odmiany Batuta (3,61 t · ha-1) i Ostka Strzelecka (3,98 t · ha-1). 

2. Duża ilość chwastów na m2 miała duży wpływ na plony poszczególnych odmian pszenicy 

ozimej.  

3. Największą konkurencyjnością w stosunku do chwastów w ciągu trzech lat doświadczenia 

cechowały się odmiany Ostroga, Ostka strzelecka i Alcazar, których łan cechował się 

dużą obsadą roślin. Odmiany Batuta, Boomer i Akteur były najmniej konkurencyjne  

w stosunku do chwastów.  

4. Według trzyletniego doświadczenia najlepszymi odmianami pszenicy ozimej zalecanymi 

w warunkach ekologicznej uprawy na terenie powiatu łomżyńskiego są odmiany Alcazar  

i Bogatka. 
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Influence of weed infestation on the yield  
of winter wheat in organic farming 

 

Summary 

 

In the years2011-2013in a certified organic farm located in the district of Lomza field 

experiment was conducted to demonstrate the effect of weed on yield of winter wheat. The 

study was conducted on incompletely leached brown soil formed from dust lying on clay 

classified as very good rye complex, quality class IVa o pH6.5 and humus content of about 

1.6%. In each year of the study entry crop was red clover. Cultivated 13 varieties of winter 

wheat: Akteur, Alcazar,Boomer, Kohelia, Legend, Natula, MNOsStrzelecka, spur, baton, 

Great Tit, Jenga, Jantarka, Nateja. The limiting factor in crop height was quite large weed 

sand uneven distribution of rain fall. The highest average yield of three years of experience 

showed a variety Alcazar (4.62t·ha-1) and the lowest Batuta (3.61 t·ha-1). Average weed was 

131 pieces of weeds per 1m2. The greatest weed infestation was reported in a variation in the 

amount of 158 Baton weeds per 1 m2 of which had a decisive influence on the grain yield of 

wheat. 

 

Key words: organic farming, winter wheat, yield, weed infestation. 
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PLONOWANIE 13 ODMIAN PSZENICY OZIMEJ  
W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM 

 
Eugeniusz Sójka, Janusz Lisowski, Wojciech Lewandowski 

 

 

Streszczenie 

 

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie produkcją zbóż w gospodarstwach 

ekologicznych, w Instytutach Naukowych i Wyższych Uczelniach podjęto badania nad 

doskonaleniem agrotechniki zbóż, w tym nad doborem odmian najlepiej dostosowanych  

do uprawy w warunkach ekologicznych. W rolnictwie ekologicznym, ze względu  

na wyeliminowanie przemysłowych środków produkcji znaczenie doboru odmian nabiera 

szczególnej wagi. Podstawowymi czynnikami limitującymi plonowanie zbóż  

w gospodarstwach ekologicznych są: brak stosowania nawożenia mineralnego, brak 

możliwości stosowania regulatorów wzrostu, zachwaszczenie, nasilone występowanie chorób 

grzybowych oraz niedostateczne zaopatrzenie roślin w mikroelementy 

 Publikacja przedstawia trzyletnie wyniki plonowania 13 odmian pszenicy ozimej  

i ocenę przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji najnowszych, 

jakościowych ich odmian. 

 
Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, pszenica ozima, plon, odmiany. 
  
 

Wprowadzenie 
 

 Głównym celem rolnictwa jest produkcja żywności. W krajach zachodnich Unii 

Europejskiej jak również w Polsce rolnictwo ekologiczne jako system produkcji rolnej 

wykazuje stały dynamiczny rozwój [Kreuzer 2011, Szymona 2008]. Parlament Europejski 

stawia przed rolnictwem ekologicznym dwa zadania: produkcja żywności i ochrona 

środowiska. Produkcja gospodarstw ekologicznych w Polsce jest mała w porównaniu  

do powierzchni UR. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Polsce działało 26,5 tyś. producentów 

ekologicznych z certyfikatem. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią rolnicy (25 944 

gospodarstw rolnych). W stosunku do 2011 powierzchnia i liczba gospodarstw zwiększyła 

się o ok. 10%.  
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 W rolnictwie ekologicznym, ze względu na wyeliminowanie przemysłowych środków 

produkcji, znaczenie doboru odmian nabiera szczególnej uwagi. W intensywnych sposobach 

produkcji ochrona roślin i nawożenia stanowią wydzielone elementy technologii,  

które umożliwiają przynajmniej częściową kompensację uproszczeń i błędów w agrotechnice 

oraz umożliwiają sterowanie łanem w trakcie wegetacji. Jednak ekologiczny sposób 

gospodarowania wykorzystuje naturalne mechanizmy i cechy roślin oraz zależności  

w agroekosystemie, a ich rozpoznanie i umiejętność wykorzystania jest podstawą powodzenia 

w uprawie ekologicznej. Dobór odpowiedniej odmiany zbóż jest elementem agrotechniki, 

który obok płodozmianu, ma zasadnicze znaczenie dla wielkości i stabilności uzyskiwanych 

plonów oraz ich jakości. Pszenica ozima w systemie rolnictwa ekologicznego trafia w inne 

warunki wzrostu i rozwoju, niż ma to miejsce u hodowcy czy w stacjach oceny odmian 

[Jończyk K., Kuś J. 2011; Tyburski i inni 2010]. 

Ze względu na mały areał uprawy poletek, nie prowadzi się specjalnej hodowli roślin 

dla potrzeb rolnictwa ekologicznego. W tej sytuacji do uprawy w gospodarstwie 

ekologicznym zaleca się wybierać odmiany pszenicy ozimej będące w rejonizacji,  

które charakteryzują się: 

 - dużą zimotrwałością, gdyż łan przerzedzony w okresie zimy ulega silnemu zachwaszczeniu 

i bardzo nisko plonuje, 

- wczesnym dojrzewaniem, ponieważ szkody powodowane przez choroby liści i kłosa 

(mączniaki, rdze i septoriozy) są na ogół mniejsze niż przy odmianach późnych, 

- dłuższą słomą, zwykle intensywniej krzewią się, gdyż będą one bardziej konkurencyjne  

w stosunku do chwastów, 

- dobrą zdolnością pobierania składników pokarmowych, szczególnie istotne jest, aby dobrze 

wykorzystać azot, którego jest w gospodarstwie ekologicznym mniej niż  

w konwencjonalnym, 

- dobrą odpornością na choroby i mniejszymi wymaganiami glebowymi. 

 Przy wyborze odmian kierowano się zestawem cech, które na podstawie wyników 

badań COBORU oraz IUNG–PIB powinny je predestynować do uprawy ekologicznej. Celem 

pracy jest wskazanie odmiany pszenicy ozimej, która w warunkach uprawy ekologicznej 

będzie uzyskiwała duże i stabilne plony [ Jończyk K., 2013; Kuś J. 2008;Szymona J. 2012]. 
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Lokalizacja i metodyka badań 

 

 Badania z pszenicą ozimą przeprowadzono w gospodarstwie ekologicznym  

w miejscowości Chomentowo, woj. podlaskie. Eksperyment prowadzono w latach 2011-

2013. Prezentowane wyniki dotyczą doświadczenia założonego metodą losowanych bloków 

w czterech powtórzeniach na poletkach o wymiarach 3,0 m x 10,0 m i powierzchni do zbioru 

30 m2. Doświadczenie było założone w 2010 r. na glebie brunatnej niecałkowicie 

wyługowanej wytworzonej z pyłów położonych na glinie o symbolu 4 Bwpłz:glp zaliczanej 

do kompleksu żytniego bardzo dobrego, klasy bonitacyjnej IVa o odczynie pH 6,5.  

Zasobność gleby w mg/100g; P2O - 56,9; K2O - 6,4; Mg - 12,8. Zawartość próchnicy  

ok. 1,6%. W każdym roku badań przedplonem jak i przedprzedplonem była kończyna 

czerwona z trawami. Podorywka wykonywana była w drugiej połowie sierpnia, natomiast 

orka przedsiewna koniec drugiej dekady września. 

 Pole pod doświadczenie z pszenicą ozimą zostało prawidłowo dobrane i właściwie 

przygotowane. Ilość wysiewu została uzależniona od odmiany (MTZ i siła kiełkowania 

ziarna) tak by obsada na m² wynosiła 450 roślin. Ilość wysiewu ustalana była oddzielnie  

dla każdej odmiany na podstawie zalecanej obsady nasion, podawanej dla każdej odmiany, 

masy tysiąca ziaren, zdolności kiełkowania i powierzchni poletka do siewu.  

Głębokość siewu od 2 do 4 cm wykonana siewnikiem 3 metrowym.  

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem nasion i siewnika oraz siewem zostały 

wykonane zgodnie z agrotechniką. Podczas siewu była kontrolowana drożność przewodów 

nasiennych i redlic. Wschody roślin były równomierne.  

 

Wyniki 

 

Jednym z głównych czynników warunkujących plon roślin są warunki pogodowe.  

W latach 2011-2013 różniły się one pod względem temperatury jak i opadów 

atmosferycznych (tabela 1). Najwyższa średnioroczna temperatura była w drugim roku 

prowadzenia doświadczenia i wynosiła 7,85o C. W ostatnim roku doświadczenia  

aż w czterech miesiącach odnotowano ujemne temperatury, co miało znaczny wpływ  

na przezimowanie pszenicy ozimej. Najwyższą średnią miesięczną temperaturę w trzyletnim 

doświadczeniu odnotowano w lipcu 2012 r. i wynosiła ona 19,7o C, a najniższa średnia 

miesięczna w tym samym doświadczeniu wynosiła -7,8o C lutym 2012 r.  
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Tabela 1.  
Warunki meteorologiczne w okresie prowadzenia doświadczenia.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Marianowie. 
 

miesiące 
Temperatura (o C) Opady (mm)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
IX 11,6 13,9 13,5 71,4 23,5 15,4 
X 4,8 6,8 7,1 9,1 21,8 41,7 
XI 4,6 2,7 4,9 78,2 12,2 41,6 
XII -6,3 2,1 -4,4 45,5 28,5 30,6 
I -1,8 -1,8 -4,9 28,6 49,7 33,4 
II -5,8 -7,9 -1,0 28,6 22,9 26,8 
III 1,3 3,2 -3,3 14,8 19,5 18,5 
IV 9,6 8,5 6,5 38,7 44,6 45,8 
V 13,4 14,1 15,2 58,6 61,0 82,0 
VI 17,7 15,6 18,1 56,6 105,5 82,9 
VII 18,5 19,7 18,4 273,9 101,1 20,1 
VIII 17,8 17,3 17,9 95,7 67,8 67,6 
Średnia 
temperatura 

7,1 7,85 7,3    

Suma opadów    728,3 558,1 506.4 

 

 Jak podaje Dzieżyc i inni [1987] potrzeby wodne pszenicy ozimej w miesiącach  

od kwietnia do lipca wynoszą 228 mm. W trzyletnim doświadczeniu wartość ta została  

w każdym roku przekroczona. W roku 2011 w miesiącu lipcu spadło 273,9 mm opadu  

co spowodowało wyleganie pszenicy i utrudnienia w zbiorze i jakości plonu ziarna.  

Najniższe opady były w ostatnim roku doświadczenia. Suma opadów w ciągu roku wynosiła 

506,4 mm a w okresie kwiecień-lipiec tylko 230,8 mm. i była zgodna z potrzebami pszenicy 

ozimej.  

 Zbioru pszenicy dokonano w dniu 07.08.2013 r. kombajnem poletkowym.  

Z próby obliczono średnią masę tysiąca ziaren. Plon zważono z każdego poletka a następnie 

przeliczono na plon z 1 ha. W roku 2011 największą wydajność ziarna uzyskano w przypadku 

odmian Ostroga (4,76 t · ha-1) i Boomer (4,59 t · ha-1), a najniższą odmiana Ostka Strzelecka  

i Batuta (3,57 t · ha-1). W roku 2012 najwyżej plonowała pszenica ozima odmiany Bogatka 

(5,81t · ha-1) i Alcazar (5,26 t · ha-1) a najniżej Batuta (3,49 t · ha-1) i Ostroga (3,68 t · ha-1).  

W roku 2013 największy plon ziarna uzyskano z odmiany Ostroga (4,74 t · ha-1)i Akteur (4,68 

t · ha-1) a najniższy w przypadku odmiany Boomer (3,62 t · ha-1) i Batuta (3,78 t · ha-1). 

Najwyższe plony pszenicy ozimej uzyskano w roku 2012. Średni plon 13 odmian wyniósł 

4,31 t · ha-1. Najniższe plony średnie z całego doświadczenia uzyskano w 2011 roku (4,07 t · 

ha-1) co przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2.  
Plon pszenicy z doświadczenia w latach 2011 – 2013.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Marianowie 

Nazwa odmiany 
Plon ziarna w t · ha-1 Średni plon z lat 

2011-2013 2011 2012 2013 
Akteur 3,69 4,13 4,68 4,17 
Alcazar 4,46 5,26 4,14 4,62 
Boomer 4,59 4,17 3,62 4,12 
Kohelia 4,07 4,16 4,42 4,22 
Legenda 4,02 4,72 4,35 4,36 
Natula 3,60 4,33 4,07 4,00 
Ostka Strzelecka 3,57 4,17 4,19 3,98 
Ostroga 4,76 3,68 4,74 4.39 
Batuta 3,57 3,49 3,78 3,61 
Bogatka 4,09 5,81 3,95 4,61 
Jenga 4,20 3,90 3,98 4,02 
Jantarka 4,17 4,39 4,57 4,38 
Nateja 4,32 3,85 4,21 4,13 

średnia 4,07 4,31 4,21 4,20 

 

Główną przyczyną niskiego plonu pszenicy ozimej w roku 2011 odmiany Batuta (3,57 

t · ha-1) i Ostka Strzelecka (3,57 t · ha-1) były bardzo duże opady atmosferyczne szczególnie  

w lipcu (273,9 mm), które spowodowały wyleganie pszenicy. Wykonując to doświadczenie, 

zakładano, że reakcja odmian pszenicy ozimej na warunki ekologicznej agrotechniki  

na terenie Podlasia może być zupełnie inna niż na agrotechnikę konwencjonalną stosowaną  

w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Marianowie. Pod względem wydajności 

plonu ziarna w warunkach ekologicznej agrotechniki uszeregowanie odmian było 

następujące: Alcazar (4,62 t · ha-1), Bogatka (4,61 t · ha-1), Ostroga (4,39 t · ha-1) i Jantarka 

(4,38 t · ha-1) Najniższe średnie plony pszenicy ozimej w ekologicznej uprawie zanotowano  

u odmiany Batuta (3,61 t · ha-1).  

 

Wnioski 

 

1. W warunkach uprawy ekologicznej z pośród 13 odmian pszenicy ozimej największe 

średnie plony ziarna w trzyletnim doświadczeniu wydały: Alcazar, Bogatka, Ostroga  

i Jantarka (odpowiednio 4,62; 4,61; 4,39; 4,38 t · ha-1). Najniżej plonowała pszenica 

odmiany Batuta (3,61 t · ha-1). 

2. Według trzyletniego doświadczenia najlepszymi odmianami pszenicy ozimej zalecanymi 

w warunkach ekologicznej uprawy na terenie powiatu łomżyńskiego są odmiany Alcazar  

i Bogatka. 
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Yields of 13 wheat cultivars in organic farming 

 

Summary 

 

Given the growing interest in the production of cereals on organic farms, Research 

Institute sand Higher Colleges under taken research on the improvement of agricultural 

technology of cereals, including the selection of varieties best suited for growing in ecological 

conditions. In organic farming, due to the elimination of the means of production the 

importance of the selection of varieties takes on particular importance. The main factors 

limiting yielding cereals on organic farms are the lack of application of mineral fertilizers, 

lack of application of growth regulators, weed, increased incidence of fungal diseases, and 

inadequate supply of plants in micronutrients. 

 The publication presents the results of a three-year yield of 13 winter wheat cultivar 

sand assess suitability for cultivation in organic production system, the latest, the quality of 

their varieties. 

 

Key words: organic farming, winter wheat, crop, variety. 
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych WSA 

 

1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są 
periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym. 

2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich 
wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu, 
Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.  

3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny. 

4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego 
cyklu wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami 
naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.  

5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń 
naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości 
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca 
każdego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów. 

6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie 
została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na 
stronie internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno 
zawierać adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu 
powinna być zawarta zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy. 

7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii 
redaktora językowego. 

8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów  
w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz 
„guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem 
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, 
stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku 
przez Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez 
Senat WSA. 

10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, 
zgodnie  
z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce 
Zeszyty naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu 
interesów, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o 
wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji. 

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, 
który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla 
publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do 
zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, 
współpracuje z Radą i innymi instytucjami  
w zakresie niezbędnym do zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz 
zachowania cyklu wydawniczego. 

12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania 
przyczyn. 



 

 

13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez 
redakcję,  
są zwracane Autorowi/Autorom. 

14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane 
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach. 

15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty 
Naukowe WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa. 

 



 

Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA 
 

 
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 
elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu 
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad: 
- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów, 
- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4, 
- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt, 
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt, 
- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 
12 pkt (bold), 
- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15 
wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt, 
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt, 
- odstęp między wierszami – 1,5, 
- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki 
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe, 
- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło, 
- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD, 
- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi), 
- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać 
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów 
czy metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), 
wykaz piśmiennictwa. 
 
2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które 
muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są 
cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2). 
 
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko 
autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku 
pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;  
w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia  
i nazwisko redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis 
dolny. 
 
4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji 
należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy 
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady: 
- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie 
podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża. 
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo 
PWN, Warszawa. 
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności. 
Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37. 
- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r. 
- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym 
oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239. 

UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi 



 

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji  
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu 

 
 

Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna  
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami  
w procedurach recenzyjnych w nauce *. 

 
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne  

z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. 
Autor/Autorzy przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje 
się na stronie internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie 
formalnej przez Naukową Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem 
ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą 
Szkołę Agrobiznesu, jak również obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły  
są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady, 
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy 
wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy. 
Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi 
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu 
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu 
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor 
każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku 
procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź 
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent. 

Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym 
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA. 

 
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 

miejscowość, data.....................................................,............................. 

 

Oświadczenie Autora/Autorów 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA  
i ogłoszenie drukiem publikacji/pracy pt. 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

autorstwa: 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem 
i/lub w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego 
czasopisma, nie znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw 
autorskich i praw pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że 
wszyscy wymienieni Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do 
druku. 
 

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”; 

· źródło finansowania publikacji:.................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko     podpis      data 

1................................................   ........................................  ......................... 

2...............................................   ........................................  ......................... 

3...............................................   ........................................  ......................... 

4..............................................   .........................................  ......................... 



 

 

 
Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego 
oświadczenia (głównego Autora pracy): 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



 

Załącznik nr 2. 

 

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW 

 

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności 

przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez 

zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny. 

 

Tytuł pracy.................................................................................................................................. 

Data.................................................... 

Konflikt nie występuje 

Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec 

Autora/Autorów: 

............................................................................ 

Podpis recenzenta 

* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Podpis recenzenta: 

...................................................................... 

 

 


