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Zakres badań 

Celem prac badawczych prowadzonych w 2011 roku była ocena plonowania miesza-

nek  łubinu wąskolistnego ze  zbożami, grochu z pszenicą jarą uprawianych na  glebach do-

brych,  grochu z owsem  uprawianych na  glebach lekkich zbieranych na  nasiona oraz  sera-

deli uprawianej jako wsiewka w zboża jare i ozime zbierane w różnych  terminach,  określano 

także plonowanie  kukurydzy i sorga w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia 

organicznego. Badania prowadzono w RZD Grabów należącym do IUNG-PIB Puławy, 

PODR Szepietowo, gospodarstwie ekologicznym  Chwałowice należące do CDR w Radomiu 

oraz  gospodarstwie ekologicznym rolnika indywidualnego koło Włodawy. 

Zadanie 1. Ocena produkcyjności mieszanek zbożowo-strączkowych w gospodarstwach eko-

logicznych w zależności od doboru komponentów 

  Zadanie 2. Opracowanie sposobu uprawy kukurydzy i sorga w gospodarstwach  

 

Omówienie wyników 

Zadanie 1. Ocena produkcyjności mieszanek zbożowo-strączkowych w gospodarstwach 

ekologicznych w zależności od doboru komponentów 

Warunki pogodowe 

W tabeli 1 przedstawiony jest przebieg warunków atmosferycznych w RZD Grabów w 

2011 roku, podobny rozkład opadów i temperatur zanotowano także w innych rejonach pro-

wadzenia doświadczeń. W 2011 roku  zanotowano nieco wyższe temperaturę powietrza w 

porównaniu ze średnią z wielolecia.  Suma opadów od miesiąca marca do czerwca we 

wszystkich rejonach prowadzenia doświadczeń była znacznie mniejsza od  zanotowanej z 

wielolecia. Ponadto mała ilość opadów w sierpniu w rejonie Włodawy spowodował zaschnię-

cie seradeli uprawianej w orkiszu, natomiast występujące opady w tym miesiącu i wrześniu 

na Podlasiu korzystnie wpłynęły na wzrost i rozwój seradeli uprawianej w zboża jare. 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Przebieg warunków atmosferycznych w RZD Grabów w 2011 roku 

Wyszczególnienie miesiąc 

III IV V VI VII VIII IX 

Opady (mm) 17,6 35,9 74,5 52,4 298,8 35,6 3,6 

Temperatura °C 2,9 10,3 13,9 18,5 18,4 18,8 14,7 

Opady średnia z wielolecia* 30,0 39,0 57,0 71,0 84,0 75,0 50,0 

Temperatura średnia z wielolecia °C 1,6 7,7 13,4 16,7 18,3 17,3 13,2 

*Średnia z lat 1871-2000 

 

Ocena plonowania  mieszanek łubinu wąskolistnego  ze 

zbożami uprawianych na nasiona w ekologicznym systemie gospodarowania 

 

Materiał i metoda 

 

Doświadczenie polowe z mieszankami łubinu waskolistnego ze zbożami jarymi prze-

prowadzono w układzie  podbloków losowanych (split-plot), w 4 powtórzeniach.  

 Czynnik I –  gatunki zbóż: jęczmień, pszenica i pszenżyto 

Czynnik II – udział łubinu wąskolistnego w mieszance: 40, 60 i 80%. 

Obsada komponentów w czystym siew dla którego wyliczono obsadę roślin  w mieszankach 

wynosił: łubin (Zeus) - 100 szt./m
2
,  jęczmień (Antek) – 300 szt./m

2
, pszenica (Brawura) i 

pszenżyto (Nagano)- 500 szt./m
2
. Wielkość poletka przy założeniu  wynosiła 30,0 m

2
, a do 

zbioru 27, m
2
. Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu pszennego dobrego, kl. 

III a. Siew wykonano 1 kwietnia 2011 r. W celu odchwaszczenia mieszanek stosowano dwu-

krotne bronowanie. Zbiór roślin wykonano w fazie dojrzałości pełnej  17  sierpnia 2011 r.  

Omówienie wyników 

Na poziom plonowania mieszanek znaczący wpływ miały badane czynniki (gatunek 

zboża i udział łubinu w masie wysiewanych nasion) oraz przebieg warunków pogodowych. 

Najniższy poziom plonowania uzyskano z mieszanek łubinu z pszenicą nie zależnie od udzia-

łu komponentów w plonie. Zwiększenie udziału nasion łubinu  w wysiewanych mieszankach 

ze wszystkimi gatunkami zbóż powodowało obniżenie  poziomu ich plonowania (tab. 2).  



Tabela 2. Plon nasion mieszanki i udział  łubinu w plonie 

Udział łubinu 

(%) 

plon nasion (t/ha) udział nasion łubinu (%) 

jęczmień pszenica pszenżyto jęczmień pszenica pszenżyto 

40 4,23 3,97 4,51 
7,2 10,2 12,4 

60 3,85 3,87 4,46 
11,8 13,3 14,1 

80 3,91 3,48 3,77 18,4 19,5 18,0 

średnio 4,00 3,77 4,25 12,5 14,3 14,8 

 

 Udział nasion łubinu w plonie w mieszankach był znacznie mniejszy niż przy wysie-

wie nie zależnie od gatunku zboża. Spowodowane to było znacznie mniejsza obsadą roślin 

łubinu w stosunku do zaplanowanej w wysiewie. Zwiększenie jego udziału w masie wysiewu 

spowodowało zwiększenie udziału jego nasion w plonie (tab. 2). 

 W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące plonowa-

nie łubinu a tym samym jego udział w plonie mieszanek.  W mieszankach ze wszystkimi zbo-

żami małym zmianom ulegała  wysokość osadzenia  na pędzie pierwszego  i ostatniego strą-

ka, mało zmieniała się też  wysokość roślin . W miarę zwiększenia udziału łubinu w mieszan-

ce ze zbożami następowały zmiany w strukturze roślin. Zwiększanie udziału łubinu w wysie-

wanej mieszance powodowało zwiększanie liczby pędów ze strąkami na roślinie, liczby strą-

ków na roślinie  i pędzie. Ponadto zwiększała się także liczba i  masa nasion na roślinie. Na-

tomiast masa 1000 nasion łubinu zmniejszała się w mieszankach o większym udziale jego 

nasion w masie wysiewu.  Skład mieszanek miał niewielki wpływ na wysokość zbóż i ich 

masę tysiąca nasion. 

Skład mieszanek łubinu z wybranymi gatunkami zbóż miał znaczący wpływ na za-

chwaszczenie łanu. Największą masę oraz liczbę chwastów zanotowano w mieszankach łubi-

nu z pszenicą, natomiast najbardziej konkurencyjna była mieszanka z pszenżytem. Zwiększe-

nie udziału nasion łubinu w wysiewanej mieszance powodowało wzrost zachwaszczenia. W 

pierwszym terminie oznaczeń najwięcej gatunków niepożądanych stwierdzono w mieszan-

kach z 80% udziałem rośliny strączkowej (niezależnie od gatunku zboża), natomiast w dru-

gim terminie, w mieszankach z 60% udziałem łubinu, gdy komponentem zbożowym była 

pszenica i jęczmień z 80% udziałem rośliny strączkowej, gdy komponentem było pszenżyto. 



Najliczniej występującymi gatunkami chwastów niezależnie od składu mieszanki były: Stella-

ria media, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album oraz Cirsium arvense.   

 

Ocena plonowania  mieszanek  grochu z pszenicą jarą  uprawianych na nasiona na gle-

bach dobrych 

 

Materiał i metoda 

 

Doświadczenie polowe z mieszanek grochu z pszenicą jarą przeprowadzono  w RZD 

Grabów i gospodarstwie ekologicznym  Chwałowice w układzie  podbloków losowanych 

(split-plot), w 4 powtórzeniach.  

 Czynnik I –  odmiany grochu:  Wiato (tradycyjna) i Tarchalska (wąsolistna) 

Czynnik II – udział grochu w mieszance: 40, 60 i 80%. 

Obsada komponentów w czystym siew dla którego wyliczono obsadę roślin  w mieszankach 

wynosił: groch 80 szt./m
2
, pszenica  –500 szt./m

2
. Wielkość poletka przy założeniu  wynosiła 

30,0 m
2
, a do zbioru 27,6 m

2
.  Doświadczenia w obu punktach przeprowadzono na glebie 

kompleksu pszennego dobrego, kl. III a.  Siew w Chwałowicach   wykonano 5 kwietnia , a w 

Grabowie  1 kwietnia 2011 r. W celu odchwaszczenia mieszanek stosowano dwukrotne bro-

nowanie. Zbiór roślin wykonano w fazie dojrzałości pełnej:  Grabów – 5 sierpnia, a Chwało-

wice  3 sierpnia 2011 r.  

Omówienie wyników 

Na poziom plonowania mieszanek znaczący wpływ miały badane czynniki (odmiana 

grochu i jego udział w masie wysiewanych nasion) oraz przebieg warunków pogodowych. 

Znacznie lepiej plonowały mieszanki pszenicy z odmianą Wiato zarówno w Grabowie jak i 

Chwałowicach (tab. 3). W Grabowie  zwiększenie udziału nasion w wysiewanych mieszan-

kach z  ocenianymi odmianami powodowało zmniejszenie poziomu  ich plonowania, nato-

miast w Chwałowicach z  odmianą Wiato największy plon uzyskano przy 60%  udziale gro-

chu w masie wysiewanych nasion.  W Chwałowicach zróżnicowanie udziału grochu nie miało 

wpływu na plonowanie mieszanki z odmianą Tarchalska.  

Udział nasion grochu w plonie  mieszanek był znacznie mniejszy niż w masie wysie-

wanych nasion. Ponadto w Chwałowicach był większy niż w Grabowie nie zależnie od od-

miany grochu. Zwiększenie udziału nasion grochu  w masie wysiewu nie zalezie od formy 

ulistnienia spowodowało zwiększenie udziału jego nasion w plonie. Znacznie większy udział 



w plonie mieszanek stanowiły nasiona odmiany o normalnym ulistnieniu Wiato niż  wąsolist-

nej odmiany Tarchalska. 

 

Tabela 3. Plon nasion mieszanki i udział grochu w plonie 

Udział 

grochu 

(%) 

Plon nasion mieszanki 

(t/ha) 

Udział nasion grochu 

(%) 

Grabów Chwałowice Grabów Chwałowice 

Wiato Tarchalska Wiato Tarchalska Wiato Tarchalska Wiato Tarchalska 

40 3,46 3,03 3,44 3,00 18,6 13,2 30,2 18,0 

60 2,78 2,60 3,73 3,26 39,7 22,9 42,9 27,6 

80 2,36 2,05 3,33 3,29 74,7 25,2 50,4 38,3 

średnio 2,87 2,56 3,50 3,18 44,2 20,4 41,2 28,0 

 

 W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące plonowa-

nie grochu, a tym samym jego udział w plonie mieszanek. W miarę zwiększenia udziału gro-

chu w mieszance z pszenicą następowały zmiany w strukturze roślin. Liczba węzłów ze strą-

kami i strąków na roślinie u obu ocenianych odmian w zarówno w Grabowie jak i Chwałowi-

cach zwiększały się pod wpływem zwiększenia udziału grochu w mieszance. Zwiększanie 

udziału grochu w masie wysiewanych nasion powodowało wzrost masy nasion na roślinie u 

obu odmian grochu niezależnie od budowy morfologicznej,  a większą masę nasion na rośli-

nie zawiązywała odmiana Wiato. Natomiast w Grabowie więcej nasion na roślinie zawiązy-

wał groch w mieszankach z jego większym udziałem, a w Chwałowicach u odmiany Tarchal-

ska zanotowano  ograniczenie liczby nasion, a nie miało to wpływu na odmianę Wiato. W 

Grabowie stwierdzono niewielkie zwiększenie masy tysiąca nasion obu ocenianych odmian 

grochu pod wpływem zwiększenia udziału jego  nasion w składzie wysiewanej mieszanki. 

Małym zmianom ulegała wysokość roślin grochu jak również długość części owocującej oraz 

sucha masa łodygi jednej rośliny oraz masa strączyn. W Grabowie skład mieszanek miał  tak-

że niewielki wpływ na wysokość pszenicy, masę tysiąca ziaren, masę i liczbę ziaren na rośli-

nie. Natomiast w Chwałowicach pszenica uprawiana w mieszankach o większym udziale gro-

chu wytwarzała większą liczbę i masę nasion na roślinie. 



Udział grochu w mieszance wyraźne różnicował zieloną i suchą masę chwastów. Za-

równo w Chwałowicach, jak i w Grabowie najbardziej zachwaszczone były mieszanki z 60% 

udziałem grochu. Największą liczebnością oraz różnorodnością gatunkową chwastów charak-

teryzowały się mieszanki z 60% udziałem grochu - odmiana Wiato. Najmniejszą liczbę ga-

tunków niepożądanych na 1m
2
 oraz najmniejsze zróżnicowanie gatunkowe zanotowano w 

mieszankach z 80% udziałem grochu, przy czym w Grabowie najskuteczniej zachwaszczenie 

ograniczały mieszanki z odmianą Wiato, natomiast w Chwałowicach z odmianą Tarchalska. 

Najliczniej występującymi gatunkami chwastów, niezależnie od składu mieszanki były w 

Chwałowicach: Stellaria media, Chenopodium album oraz Sonchus asper, natomiast w Gra-

bowie: Stallaria media, Chenopodium album oraz Capsella bursa-pastoris . 

 

 

 

Rys. 1. Mieszanka grochu z pszenicą (Chwałowice) 

 

 

 

 



Ocena plonowania  mieszanek grochu z owsem  uprawianych na nasiona 

na glebach lekkich 

 Materiał i metoda 

Doświadczenie polowe z mieszanek grochu z owsem jarą przeprowadzono w  PODR 

Szepietowo w układzie  podbloków losowanych (split-plot), w 4 powtórzeniach.  

 Czynnik I –  odmiany grochu: Milwa (w), Klif (t) 

Czynnik II – udział grochu w mieszance: 40, 60 i 80%. 

Obsada komponentów w czystym siew dla którego wyliczono obsadę roślin  w mieszankach 

wynosił: groch 80 szt./m
2
, owies  – 500 szt./m

2
. Wielkość poletka przy założeniu  wynosiła 

30,0 m
2
, a do zbioru 27,6 m

2
. Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu pszenne-

go dobrego, kl. III a.  Siew wykonano 9 kwietnia 2011 r. W celu odchwaszczenia mieszanek 

stosowano dwukrotne bronowanie. Zbiór roślin wykonano w fazie dojrzałości pełnej 12 

sierpnia 2011 r.  

Omówienie wyników 

Na poziom plonowania mieszanek znaczący wpływ miały badane czynniki (odmiana 

grochu i jego udział w masie wysiewanych nasion) oraz przebieg warunków pogodowych. 

Zwiększenie udziału nasion w wysiewanych mieszankach  zarówno z  wąsolistną odmianą 

grochu Milwa jak i z odmianą o normalnym ulistnieniu  Klif powodowało zmniejszenie po-

ziomu ich plonowania. (tab. 4).  Średni poziom plonów mieszanki pszenicy  z odmianą Milwa 

był większy niż z odmianą Klif.  

Udział nasion grochu w plonie  mieszanek był mniejszy o 5-10%  niż  przy wysiewie 

nie zależnie od odmiany grochu. Zwiększenie udziału nasion grochu  w masie wysiewu nie 

zalezie od formy ulistnienia spowodowało zwiększenie plonu nasion grochu oraz  udziału 

jego w plonie mieszanki. Nieco większy udział w plonie mieszanek stanowiły nasiona  wą-

skolistnej odmiany Milwa niż odmiany normalnym ulistnieniu  Klif. 

 Tabela 4. Plon nasion mieszanki i udział grochu w plonie   

Udział grochu 

(%) 

Plon nasion mieszanki  

 (t/ha) 

Udział nasion grochu 

(%) 

Plon nasion grochu 

(t/ha) 

Milwa Klif Milwa Klif Milwa Klif 

40 4,36 4,14 
36 34 1,57 1,47 

60 4,32 4,03 
55 52 2,38 2,10 

80 3,95 3,62 
71 70 2,80 2,53 

średnio 4,21 3,93 
54 52 2,25 2,03 



 W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące plonowa-

nie grochu, a tym samym jego udział w plonie mieszanek. W miarę zwiększenia udziału gro-

chu w mieszance z owsem następowały zmiany w strukturze roślin. Liczba węzłów ze strą-

kami i strąków na roślinie u obu ocenianych odmian  niezależnie od budowy morfologicznej 

nie ulegały  znacznemu zróżnicowaniu. Zwiększanie udziału grochu w masie wysiewanych 

nasion powodowało wzrost liczby nasion na roślinie u obu odmian grochu. Więcej strąków i 

nasion na roślinie oraz strąków na węźle wytwarzała odmiana Klif. Stwierdzono niewielkie 

zmniejszenie masy tysiąca nasion oraz masy nasion na roślinie  obu ocenianych odmian gro-

chu pod wpływem zwiększenia udziału jego  nasion w składzie wysiewanej mieszanki. Ma-

łym zmianom ulegała wysokość roślin grochu jak również długość części owocującej oraz 

sucha masa łodygi jednej rośliny i masa strączyn. Skład mieszanek miał  także niewielki 

wpływ na wysokość owsa i masę tysiąca nasion. 

Zwiększenie udziału grochu w masie wysiewanych nasion miało znaczący wpływ na  

masę chwastów,  natomiast mniejszy na liczbę chwastów w łanie mieszanki.  Największą zie-

loną i suchą masę zanotowano w  mieszankach z 60% udziałem grochu.  Stwierdzono nato-

miast iż w mieszankach z odmianą Klif o normalnym ulistnieniu liczba chwastów była mniej-

sza niż w łanie mieszanek z udziałem wąsolistnej odmiany Milwa. Najliczniej występującymi 

gatunkami chwastów nie zależnie od składu mieszanki były gwiazdnica pospolita (Stellaria 

media), komosa biała (Chenopodium album), ostrożeń polny (Cirsium arvense 

 

Rys. 2. Mieszanka owsa z grochem (Taraskowo) 



Ocena plonowania seradeli uprawianej jako wsiewka w zboża jare zbierane w różnych  

terminach 

 

Doświadczenie polowe seradeli uprawianej jako wsiewka przeprowadzono w  PODR 

Szepietowo w układzie  podbloków losowanych (split-plot), w 4 powtórzeniach.  

Schemat doświadczenia: 

kontrola – owies – siew bez seradeli 

kontrola – jęczmień -siew bez seradeli 

 czynnik I – gatunki zbóż: owies, jęczmień jary 

 czynnik II -  terminy zbioru rośliny ochronnej:  dojrzałość mleczno-woskowa 

                                                                         dojrzałość pełna - na ziarno. 

 Obsada zbóż wynosiła: owies 500 szt./m
2
, jęczmień – 300 szt./m

2
, seradeli wysiewano 60 

kg/ha. Wielkość poletka przy założeniu  wynosiła 30,0 m
2
, a do zbioru 27,6 m

2
. Doświadcze-

nie przeprowadzono na glebie kompleksu pszennego dobrego, kl. III a.  Siew wykonano 9 

kwietnia  2011 r. W celu odchwaszczenia mieszanek stosowano dwukrotne bronowanie. Zbiór 

zbóż w fazie dojrzałości mleczno-woskowej wykonano 18 lipca,  pełnej13 sierpnia, a seradeli  

20 października 2011 r.  

Omówienie wyników 

Uprawa jęczmienia jarego z wsiewką seradeli zbieranego w okresie dojrzałości mlecz-

no-woskowej korzystnie wpływała na plon  suchej masy, natomiast plonowanie owsa było 

istotnie mniejsze  niż uprawianego bez wsiewki tego gatunku (tab. 5). Udział seradeli w plo-

nie suchej masy był bardzo podobny nie zależnie od gatunku zboża (tab. 5).  Plon ziarna owsa 

uprawianego z seradelą był większy, a jęczmienia mniejszy  niż uprawianych w czystym sie-

wie. Niższy poziom plonowania jęczmienia był spowodowany silnym przerastaniem jęczmie-

nia przez seradelę. Plon ściernianki seradeli zbieranej w październiku był znacząco zróżnico-

wany terminem zbioru rośliny ochronnej jak również jej gatunkiem zboża w który była wsie-

wana (tab. 6). Zebrano większe plony seradeli wsiewanej w zboża zbierane w okresie dojrza-

łości mleczno-woskowej, niż w dojrzałości pełnej. Ponadto lepiej plonowała seradela wsie-

wana w jęczmień niż owies. Seradela wsiewana w jęczmień była znacznie lepiej rozwinięta 

niż wsiewana w owies co miało znaczący wpływ na jej dalszy wzrost i rozwój. 

W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące plonowa-

nie zbóż jarych.  Uprawa zbóż z wsiewką seradeli  powodowała zmniejszenie rozkrzewienia 



zbóż, masy ziaren na roślinie (jęczmień),  masy tysiąca nasion,  zwiększenie liczby ziaren na 

roślinie i wiesze u owsa, natomiast miała mały wpływ na wysokość roślin zbóż  (tab. 43 i 44). 

Dłuższe pędy, większa liczba i masa nasion na roślinie oraz liczba ziaren w kłosie  charakte-

ryzowała owies niż jęczmień, natomiast silniej rozkrzewiał się jęczmień niż owies nie zależ-

nie czy były uprawiane z wsiewką seradeli czy bez. Ponadto termin zbioru zbóż miał tez nie-

wielki wpływ na kształtowanie się ważniejszych cech strukturotwórczych.    

Tabela 5. Plon suchej masy i ziarna zbóż (t/ha) 

Wyszczególnienie  dojrzałość mleczno-woskowa Plon ziarna  

 (t/ha) Plon suchej masy 

(t/ha) 

Udział seradeli w 

plonie (%) 

owies  8,42  2,96 

owies + wsiewka seradeli 7,42 48,9 3,08 

jęczmień  6,72  2,78 

jęczmień  + wsiewka seradeli 9,43 48,1 2,23 

średnio 8,00 48,5 2,76 

 

Tabela  6. Plon zielonej masy seradeli  w zależności od terminu zbioru rośliny ochronnej 

(t/ha) 

Wyszczególnienie Dojrzałość mleczno-

woskowa 

Dojrzałość pełna   

owies + wsiewka seradeli 5,00 4,00 

jęczmień  + wsiewka seradeli 5,67 4,67 

średnio 5,33 4,33 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gatunek zboża, jak i wsiewka seradeli wpływały na zróżnicowanie liczebności i skła-

du gatunkowego flory segetalnej. Największym zachwaszczeniem charakteryzował się łan 

jęczmienia jarego  w siewie czystym.  Zielona masa chwastów w tej uprawie była tylko nieco  

większa niż w uprawie owsa w siewie czystym. Natomiast najmniejszym zachwaszczeniem 

charakteryzował się owies uprawiany z wsiewką seradeli. Obecność wsiewki seradeli zmniej-

szyła liczbę chwastów dwuliściennych i ogółem w łanie zbóż w porównaniu z uprawą tych 

gatunków w siewie czystym. 

W doświadczeniu wystąpiły charakterystyczne gatunki chwastów. Najliczniej wystę-

pującymi gatunkami, niezależnie od gatunku uprawianej rośliny były: żółtlica drobnokwiato-

wa (Galinsoga parviflora), komosa biała (Chenopodium album), gwiazdnica pospolita (Stel-

laria media), rdest powojowy (Polygonum convolvulus), skrzyp polny (Eguisetum arvense). 

W łanie zbóż uprawianych  siewie czystym występował również dość licznie rdest ptasi 

(Polygonum aviculare).  

 

 

 

Rys. 3. Wsiewka seradeli w owies (Taraskowo) 

 



 

Rys. 4. Wsiewka seradeli w jęczmień (Taraskowo) 

Ocena plonowania seradeli uprawianej jako wsiewka w zboża ozime                            

zbierane w różnych  terminach 

Doświadczenie polowe seradeli uprawianej jako wsiewka  przeprowadzono w gospo-

darstwie ekologicznym rolnika indywidualnego w  układzie  podbloków losowanych (split-

plot), w 4 powtórzeniach.  

Schemat doświadczenia 

kontrola –żyto w bez seradeli 

kontrola –orkisz -siew bez seradeli 

czynnik I – gatunki zbóż: żyto, orkisz 

czynnik II -  terminy zbioru rośliny ochronnej:  dojrzałość mleczno-woskowa 

                                                                         dojrzałość pełna - na ziarno. 

 Obsada zbóż wynosiła 500 szt./m
2 

, seradeli wysiewano 30 kg/ha. Wielkość poletka przy za-

łożeniu  wynosiła 30,0 m
2
, a do zbioru 20 m

2
. Doświadczenie przeprowadzono na glebie 

kompleksu pszennego dobrego, kl. III a.  Siew żyta wykonano 25 października, a orkiszu 14 

października 2010 r.,  wsiewu seradeli  w orkisz  dokonano 11 kwietnia, a w żyto  26 kwietnia 

2011 r. W celu odchwaszczenia upraw stosowano dwukrotne bronowanie. Zbiór zbóż w fazie 



dojrzałości mleczno-woskowej wykonano: żyto – 28 czerwca, orkisz – 1 lipca, a pełnej: or-

kisz – 5 sierpnia, żyto - 21 sierpnia, a seradeli  2 października  2011 r.  

Omówienie wyników 

Na poziom plonów ziarna orkiszu i żyta  wsiewanie na wiosnę seradeli miało niewiel-

ki wpływ, natomiast korzystnie oddziaływało na plon suchej masy zbóż zbieranych w okresie 

dojrzałości mleczno-woskowej (tab. 7). Uzyskane plony były stosunkowo niskie a zwłaszcza 

żyta, co było spowodowane głównie małą obsadą roślin na jednostce powierzchni. Znaczący 

wpływ na wzrost zbóż jak i seradeli miał  przebieg warunków pogodowych. Niewielka ilość 

opadów w okresie kwiecień –czerwiec silnie zmniejszyła wschody seradeli,  powodowała 

wypadanie roślin, a także silnie ograniczyła jej wzrost.  Zaschnięcie  znacznej ilości roślin 

seradeli po zbiorze orkiszu spowodowanej  małą ilością opadów w sierpniu uniemożliwiło 

wykonanie jej zbioru.  Ze względu na panujące warunki atmosferyczne uzyskane plony zielo-

nej masy seradeli wsiewanej  w żyto zbierane w okresie dojrzałości mleczno-woskowej wy-

nosiły 4,5 t/ha, a w zbieranym na ziarno – 2,8 t/ha. 

Tabela 7. Plon suchej masy i ziarna zbóż (t/ha) oraz masa tysiąca ziaren 

Wyszczególnienie  Dojrzałość mleczno-woskowa Dojrzałość pełna   

plon suchej masy 

 (t/ha) 

zawartość suchej masy 

(%) 

Plon ziarna 

(t/ha) 

MTZ 

(g) 

orkisz  4,10 39,1 2,1 43 

orkisz +  

wsiewka seradeli 

5,30 42,4 
2,1 40 

żyto  4,26 42,6 
0,75 37 

żyto +  

wsiewka seradeli 

4,75      42,0 
0,75 37 

średnio 4,60 41,5 
1,42 39,2 

 

W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące plonowa-

nie zbóż. Uprawa zbóż z wsiewką seradeli nie miała wpływu na wysokość roślin zbóż, ich 

rozkrzewienie, liczbę i masę ziaren na roślinie oraz liczbę ziaren w kłosie (tab. 48 ). Dłuższe 

pędy, większa liczba i masa nasion na roślinie oraz liczba ziaren w kłosie  charakteryzowała 

żyto niż orkisz, nie zależnie czy były uprawiane z wsiewką seradeli czy bez (tab. 48). Ponadto 



termin zbioru zbóż miał też niewielki wpływ na kształtowanie się ważniejszych cech struktu-

rotwórczych zbóż. 

Gatunek zboża, jak i wsiewka seradeli wpływały na zróżnicowanie liczebności i skła-

du gatunkowego flory segetalnej. Największym zachwaszczeniem charakteryzował się łan 

żyta w siewie czystym .  Zielona masa chwastów w tej uprawie była dwukrotnie większa niż 

w uprawie orkiszu uprawianego w siewie czystym. Natomiast najmniejszym zachwaszcze-

niem charakteryzował się orkisz uprawiany z wsiewką seradeli. Obecność wsiewek między-

plonowych zmniejszyła liczbę chwastów dwuliściennych i ogółem w łanie zbóż (orkisz, żyto) 

w porównaniu z uprawą tych gatunków w siewie czystym. Najliczniej występującymi gatun-

kami chwastów, niezależnie od gatunku uprawianej rośliny były: włośnica sina (Sateria glau-

ca), skrzyp polny (Eguisetum arvense), mniszek pospolity (Taraxacum officinale), skrytek 

polny (Aphanes arvensis), sporek polny (Spergula arvensis), żółtlica drobnokwiatowa (Galin-

soga parviflora), rdest ptasi (Polygonum aviculare), rumianek pospolity (Matricaria chamo-

milia), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. Opracowanie sposobu uprawy kukurydzy i sorga w gospodarstwach 

ekologicznych. 

 

Ocena plonowania kukurydzy uprawianej systemem ekologicznym w zależności od spo-

sobu pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego. 

Materiał i metoda 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w RZD Grabów metodą podbloków skrzy-

żowanych  w 4 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były dawki obornika kompostowanego - 

20 i 40 t/ha,  czynnikiem  II rzędu  – sposoby pielęgnacji:  

- A - kontrola – bez zwalczania chwastów 

- B - pielnik szczotkowy 3 razy - po wschodach kukurydzy – 1-2 liście 

                                                                 -   4-6 liści kukurydzy, 

                                                                 -   25-30 cm wysokości rośliny 

- C - opiełacz  (oszczędność) 3 razy  - po wschodach kukurydzy – 1-2 liście 

                                                                  - 4-6 liści kukurydzy 

                                                                   - 25-30 cm wysokość 

 - D - pielnik szczotkowy 2 razy –  po wschodach kukurydzy,  

                                                        -  4-6 liści  kukurydzy  

                                                          oraz obsypnik - 25-30 cm wysokości 

Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu żytniego dobrego, kl. III a.  Nawożenia 

mineralnego nie stosowano. Siew wykonano 29 kwietnia,  zbiór 13września 2011 r.  

 

Omówienie wyników 

Na plon zielonej i suchej masy kukurydzy znaczący wpływ miały zastosowane dawki 

nawożenia organicznego jak również zastosowane sposoby pielęgnacji (tab. 8). Największe 

plony świeżej  i suchej masy kukurydzy zanotowano gdy do jej pielęgnacji stosowano trzy-

krotnie pielnik szczotkowy.  Zaniechanie pielęgnacji mechanicznej w uprawie kukurydzy, nie 

zależnie od dawki nawożenia organicznego spowodowało iż, plony suchej masy na obiekcie 

kontrolnym były o około 5-5,5 7 tony  mniejsze niż na obiektach na których zwalczano chwa-

sty mechanicznie. Na obiekcie na którym nie stosowano żadnych zabiegów zwalczających 

chwasty plony zielonej jak i suchej masy kukurydzy nawożonej dawką 20 t/ha były znacząco 



mniejsze jak nawożonej dawką 40 t/ha. Natomiast na obiektach gdzie stosowano mechaniczne 

zabiegi pielęgnacyjne różnice te były  niewielkie.  

Zawartość suchej masy w całych roślinach kukurydzy była mało różnicowana zasto-

sowanym poziomem nawożenia organicznego jak również sposobem pielęgnacji. Mniej su-

chej masy o około 3% nie zależnie od dawki kompostu zawierały rośliny do pielęgnacji któ-

rych nie zastosowano zabiegów mechanicznych niż rośliny pielęgnowane mechanicznie. Za-

wartość suchej masy w kolbach kukurydzy była znacznie większa niż w całych roślinach. 

Ponadto kolby na roślinach bez pielęgnacji mechanicznej zawierały jej około 13 % mniej niż 

na roślinach pielęgnowanych mechanicznie.. 

 

Tabela  8. Plon zielonej i suchej masy kukurydzy w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki 

nawożenia organicznego 

Sposób pielęgnacji Plon zielonej masy (t/ha) Plon suchej masy (t/ha) 

Dawka obornika  (t/ha) 

20 40 20 40 

A- kontrola 26,0 29,3 7,6 8,3 

B- pielnik szczotkowy 45,0 45,8 14,0 14,3 

C- opiełacz  38,8 39,7 12,2 12,3 

D- pielnik + obsypnik 38,7 40,5 12,8 13,0 

średnio 37,1  38,8 11,6 12,0 

 

Struktura roślin kukurydzy była znacząco różnicowana zarówno zastosowanymi spo-

sobami pielęgnacji jak również dawkami nawożenia organicznego. Na obiekcie kontrolnym w 

strukturze rośliny, łodyga liście i wiecha stanowiły znacznie większy udział niż  na obiektach 

na których do zwalczania chwastów stosowano zabiegi mechaniczne. Natomiast liczba kolb 

na roślinie kukurydzy na wszystkich obiektach była taka sama. Zwiększenie nawożenia orga-

nicznego z 20 do 40 t/ha miało niewielki wpływ na  udział kolby w strukturze rośliny. Ponad-

to na tym obiekcie nasiona w strukturze kolby stanowiły  o około 10%  mniejszy udział niż  u 

roślin pielęgnowanych mechanicznie. Natomiast udział osadki  był około 3% większy, a liści 

okrywowych 7% niż na obiektach z zastosowaniem zabiegów mechanicznych. Na zawartość 

osadek i liści okrywowych dawki nawożenia organicznego miały niewielki wpływ. Długość 

kolby jej średnica oraz liczba ziaren na kolbie roślin kukurydzy nie pielęgnowanych była 

mniejsza niż na obiektach pielęgnowanych mechanicznie .  Na tym  obiekcie  rośliny kukury-



dzy osiągały również  najmniejszą wysokość oraz najniżej osadzały kolby, a zwiększenie 

dawki nawożenia organicznego korzystnie oddziaływało na te cechy (tab. 57). Nie zależnie od 

sposobu pielęgnacji rośliny nawożone dawką 20 t/ha kompostu osadzały kolbę jak i osiągały 

zbliżoną wysokość  jak  rośliny nawożone większą o połowę dawką tego nawozu.  

Występowanie chwastów tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym jak i przed zbio-

rem  było silnie ograniczone zastosowanymi zabiegami mechanicznymi. Sucha masa chwa-

stów najmniejsza była na obiekcie na którym do pielęgnacji kukurydzy zastosowano 3 razy 

pielnik szczotkowy lub 2 razy pielnik szczotkowy oraz obsypnik  przy wysokości 25-30 cm 

roślin. Masa chwastów w pierwszym terminie oznaczeń w łanach tak  pielęgnowanej kukury-

dzy nawożonej kompostem  dawką 20 t/ha  była około 4-5  krotnie a nawożonego dawką 40 

t/ha około 2-3 krotnie mniejsza niż na obiekcie bez stosowania pielęgnacji. Natomiast przed 

zbiorem niezależnie od dawki kompostu  różnice te wynosiły  około 3  razy. Nieco większa 

ilość chwastów występowała w łanie kukurydzy nawożonej mniejszą dawką kompostu. Zde-

cydowanie mniejszą liczbę chwastów zanotowano  na obiektach na których  do  pielęgnacji 

stosowano za biegi mechaniczne niż na obiekcie kontrolnym 

W doświadczeniu wystąpiły charakterystyczne gatunki chwastów dla uprawy kukury-

dzy. Dominowały chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), komosa biała (Cheno-

podium album), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), gwiazdnica pospolita (Stellaria 

media), babka zwyczajna (Plantago major) oraz  wiechlina roczna (Poa Anna). 

 



 

Rys. 5. Kukurydza – bez pielęgnacji mechanicznej 

 

Rys. 6. Kukurydza - pielnik szczotkowy 3 razy ( po wschodach 1-2 liście,  4-6 liści, 25-30 cm  

            wysokości) 



 

Rys. 7. Kukurydza -  pielnik szczotkowy 2 razy (po wschodach , 4-6 liści), oraz obsypnik –  

            25-30 cm wysokości) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena plonowania sorga uprawianego systemem ekologicznym w zależności od sposobu 

pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego. 

Materiał i metoda 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w RZD Grabów  metodą podbloków skrzy-

żowanych  w 4 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były dawki obornika kompostowanego - 

20 i 40 t/ha,  czynnikiem  II rzędu  – sposoby pielęgnacji:  

- A - kontrola – bez zwalczania chwastów 

- B - pielnik szczotkowy 3 razy - po wschodach sorgo – 1-2 liście 

                                                    -  4-6 liści sorgo, 

                                                    -  25-30 cm wysokości rośliny 

- C - opiełacz  (oszczędność) 3 razy  - po wschodach kukurydzy – 1-2 liście 

                                                            - 4-6 liści sorgo 

                                                           - 25-30 cm wysokość 

 - D - pielnik szczotkowy 2 razy –  po wschodach sorgo,  

                                                         - 4-6 liści  sorgo  

                                                          oraz obsypnik - 25-30 cm wysokości 

Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego, kl. III 

a.  Nawożenia mineralnego nie stosowano. Siew wykonano 180 maja,  zbiór 24 października 

2011r.  

Omówienie wyników  

Na plon zielonej i suchej masy sorgo  wpływały miały zastosowane dawki nawożenia 

organicznego jak również zastosowane sposoby pielęgnacji (tab. 9). Nieco większe plony 

świeżej sorgo zanotowano gdy do jej pielęgnacji stosowano trzykrotnie pielnik szczotkowy, 

natomiast suchej masy gdy do pielęgnacji stosowano pielnik i obsypnik przy wysokości roślin 

około 30 cm roślin . Zaniechanie pielęgnacji mechanicznej w uprawie sorgo, nie zależnie od 

dawki nawożenia organicznego spowodowało iż, plony suchej masy na obiekcie kontrolnym 

były o 17% mniejsze niż na obiektach na których zwalczano chwasty mechanicznie. Na 

obiekcie na którym nie stosowano żadnych zabiegów zwalczających chwasty, jak również na 

tych na których stosowano pielęgnację mechaniczną zwiększenie dawki nawożenia organicz-

nego z 20 do 40 t/ha wpływało korzystnie na poziom plonowania  suchej masy.  

Zawartość suchej masy w całych roślinach sorga była mało różnicowana zastosowa-

nym poziomem nawożenia organicznego jak również sposobem pielęgnacji. Nieco mniej su-



chej masy nie zależnie od sposobu pielęgnacji  zawierały rośliny nawożone mniejszą dawką 

kompostu. 

Tabela  9. Plon zielonej i suchej masy sorgo w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki na-

wożenia organicznego 

Sposób pielęgnacji Plon zielonej masy (t/ha) Plon suchej masy (t/ha) 

Dawka obornika  (t/ha) 

20 40 20 40 

A- kontrola 40,9 43,2 13,3 13,9 

B- pielnik szczotkowy 49,4 51,1 15,6 16,7 

C- opiełacz  49,6 50,2 15,6 16,3 

D- pielnik + obsypnik 48,1 50,7 16,5 17,2 

średnio 47,0 48,8 15,3 16,0 

 

Najmniejszą wysokość osiągały rośliny sorgo na obiekcie kontrolnym na którym nie 

stosowano żadnych zabiegów pielęgnacyjnych .  Natomiast rośliny nawożone dawką 40 t/ha 

kompostu były nieco wyższe niż rośliny nawożone mniejsza o połowę dawką tego nawozu nie 

zależnie od sposobu pielęgnacji.  

Występowanie chwastów tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym jak i przed zbio-

rem  było silnie ograniczone zastosowanymi zabiegami mechanicznymi. Sucha masa chwa-

stów najmniejsza była na obiekcie na którym do pielęgnacji sorgo zastosowano 2 razy pielnik 

szczotkowy oraz obsypnik  przy wysokości 25-30 cm roślin. Masa chwastów w pierwszym 

terminie oznaczeń w łanie tak pielęgnowanego sorga nawożonego kompostem  dawką 20 t/ha  

była około 40 krotnie a nawożonego dawką 40 t/ha około 20 krotnie mniejsza niż na obiekcie 

bez stosowania pielęgnacji. Natomiast przed zbiorem różnice te wynosiły odpowiednio około 

8 i 50 razy.  Dominującym gatunkiem chwastów  w pierwszym i drugim  terminie oznaczeń w 

łanie sorgo  były następując gatunki: Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Eguisetum 

arvense.  Nieco większa ilość chwastów występowała w łanie sorgo nawożonego większą 

dawką kompostu. Zdecydowanie mniejszą liczbę chwastów zanotowano  na obiektach na któ-

rych  do  pielęgnacji stosowano za biegi mechaniczne niż na obiekcie kontrolnym. 

 



Podsumowanie 

 

1. Najniższy poziom plonowania uzyskano z mieszanek łubinu z pszenicą nie zależnie od 

odmiany grochu i udziału komponentów w masie wysiewanych nasion. Zwiększenie 

udziału nasion łubinu w wysiewanych mieszankach ze wszystkimi gatunkami zbóż po-

wodowało obniżenie  poziomu ich plonowania 

2. Mieszanki pszenicy z odmianą grochu Wiato uprawiane na glebach dobrych  zarówno w 

Grabowie jak i Chwałowicach plonowały znacznie lepiej niż z odmianą Tarchalska.  W 

Grabowie  zwiększenie udziału nasion w wysiewanych mieszankach z  ocenianymi od-

mianami powodowało zmniejszenie poziomu  ich plonowania, natomiast w Chwałowi-

cach z  odmianą Wiato największy plon uzyskano przy 60%  udziale grochu w masie wy-

siewanych nasion, natomiast  zróżnicowanie udziału grochu nie miało wpływu na plono-

wanie mieszanki z odmianą Tarchalska.  

3. Udział nasion grochu w plonie mieszanek był znacznie mniejszy niż w masie wysiewa-

nych nasion. W Chwałowicach udział nasion grochu był większy niż w Grabowie nie za-

leżnie od odmiany. Zwiększenie udziału nasion grochu  w masie wysiewu nie zalezie od 

formy ulistnienia spowodowało zwiększenie udziału jego nasion w plonie. Znacznie 

większy udział w plonie mieszanek stanowiły nasiona odmiany o normalnym ulistnieniu 

Wiato niż  wąsolistnej odmiany Tarchalska. 

4. W mieszankach owsa z grochem z wąsolistną odmianą grochu Milwa jak i z odmianą o 

normalnym ulistnieniu Klif uprawianych na glebach lekkich zwiększenie udziału jego na-

sion w wysiewie powodowało zmniejszenie poziomu ich plonowania. Średni poziom 

plonów mieszanki owsa  z odmianą Milwa był większy niż z odmianą Klif.  

5. Udział nasion grochu w plonie  mieszanek z owsem był mniejszy o 5-10%  niż  przy wy-

siewie nie zależnie od jego odmiany. Zwiększenie udziału nasion grochu  w masie wy-

siewu spowodowało zwiększenie plonu nasion grochu oraz  udziału jego w plonie mie-

szanki. Nieco większy udział w plonie mieszanek stanowiły nasiona wąskolistnej odmia-

ny Milwa niż odmiany Klif o normalnym ulistnieniu.   

6. Wsiewka seradeli korzystnie wpływała na plon  suchej masy jęczmienia jarego zbierane-

go w okresie dojrzałości mleczno-woskowej, natomiast plonowanie owsa było istotnie 

mniejsze  niż uprawianego bez wsiewki tego gatunku. Udział seradeli w plonie suchej 

masy z oboma gatunkami zbóż był bardzo podobny.  



7. Plon ziarna owsa uprawianego z seradelą był większy, a jęczmienia mniejszy  niż upra-

wianych w czystym siewie. Lepiej plonowała seradela wsiewana w zboża zbierane w 

okresie dojrzałości mleczno-woskowej, niż w dojrzałości pełnej. Ponadto lepiej plonowa-

ła seradela wsiewana w jęczmień niż owies.  

8. Wsiewanie na wiosnę seradeli w orkisz i żyto  miało niewielki wpływ na plon ziarna oraz 

ich ważniejsze cechy morfologiczne, natomiast korzystnie oddziaływało na plon suchej 

masy zbóż zbieranych w okresie dojrzałości mleczno-woskowej.  

9. Plony ziarna zbóż, a zwłaszcza żyta, były stosunkowo niskie co było spowodowane 

głównie małą obsadą roślin na jednostce powierzchni. Zaschnięcie  znacznej ilości roślin 

seradeli po zbiorze orkiszu spowodowanej  małą ilością opadów w sierpniu uniemożliwi-

ło wykonanie jej zbioru, a plony zielonej masy seradeli wsiewanej  w żyto były małe. 

10. Największe plony świeżej i suchej masy kukurydzy zapewniło trzykrotne zastosowanie 

pielnika szczotkowego. Większe plony zielonej masy sorgo zanotowano gdy do pielęgna-

cji stosowano trzykrotnie pielnik szczotkowy, natomiast suchej masy gdy stosowano 

dwukrotnie pielnik i obsypnik przy wysokości roślin około 30 cm roślin.  

11. Zaniechanie pielęgnacji mechanicznej w uprawie kukurydzy i sorga, nie zależnie od 

dawki nawożenia organicznego spowodowało zmniejszenie  plony suchej masy odpo-

wiednio o około 39% i 17 %  niż na obiektach na których zwalczano chwasty mechanicz-

nie.  

12. Zwiększenie dawki nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha na obiektach pielęgnowa-

nych mechanicznie jak i na kontroli miało mały wpływ  na poziom plonowania  suchej 

masy kukurydzy, natomiast korzystnie oddziaływało na plon sorga.  

13. Zawartość suchej masy w całych roślinach  kukurydzy i sorga była mało różnicowana 

zastosowanym poziomem nawożenia organicznego jak również sposobem pielęgnacji..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


