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Zakres badań 

Celem prac badawczych prowadzonych w 2013 roku była ocena plonowania 

mieszanek, grochu z pszenicą jarą uprawianych na  glebach dobrych,  grochu z owsem  

uprawianych na  glebach lekkich zbieranych na  nasiona oraz  seradeli 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. 

Ponadto dokonano porównania  produkcyjności wybranych gatunków i odmian roślin 

strączkowych uprawianych na zielona masę oraz odmian  kukurydzy  uprawianych systemem 

ekologicznym i integrowanym.  

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

Szepietowo, gospodarstwie ekologicznym Chwałowice należącym do CDR w Radomiu. 

 

 

Zadanie 1. Ocena produkcyjności mieszanek zbożowo-strączkowych w gospodarstwach 

ekologicznych w zależności od doboru komponentów 

Omówienie wyników 

Warunki pogodowe 

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

w rejonie Taraskowa w 2013 roku. W Grabowie   zanotowano nieco wyższą temperaturę 

powietrza w porównaniu ze średnią z wielolecia. Suma opadów od miesiąca marca do 

września była zbliżona do średniej z wielolecia. Zanotowano jednak niewielką ilość opadów 

w lipcu i sierpniu, ponadto były one nierównomiernie rozłożone co miało silny wpływ na 

plonowanie gatunków o dłuższym okresie wegetacji (kukurydza i sorgo). Na Podlasiu 

zanotowano  większa ilość opadów w maju i  czerwcu, co miało znaczący wpływ na poziom 

plonowania mieszanek grochu z owsem. Natomiast mała ilości opadów w lipcu niekorzystnie 

wpłynęła na wzrost i rozwój seradeli uprawianej w zbożach jarych i ozimych oraz 

spowodowała wypadanie siewek seradeli. 

 

 

 

 



Tabela 1. Przebieg warunków atmosferycznych w RZD Grabów w 2013 roku 

Miesiąc Wyszczególnienie 

III IV V VI VII VIII IX 

Opady (mm) 41,1 29,9 112 116,3 20,8 11,6 63,9 

Temperatura °C  8,3 15,3 18,6 19,7 19,2 11,8 

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 

 

Tabela 2. Przebieg warunków atmosferycznych według SDOO Marianowo k/Łomży 

 (10 km od Taraskowa) 

Miesiąc Wyszczególnienie 

III IV V VI VII VIII IX 

Opady (mm) 18,5 45,8 82,0 82,9 21,0 67,6  

Temperatura °C -4,2 10,8 14,0 18,4 19,0 15,1  

 

 

Ocena plonowania  mieszanek  grochu z pszenicą jarą  uprawianych na nasiona na 

glebach dobrych 

 

Omówienie wyników 

Na poziom plonowania mieszanek znaczący wpływ miały badane czynniki (odmiana 

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

Mieszanki pszenicy z odmianą Wiato i odmianą  Tarchalska  plonowały  na zbliżonym 

poziomie (tab. 3). Zwiększenie udziału nasion w wysiewanych mieszankach z  ocenianymi 

odmianami niezależnie od budowy morfologicznej   powodowało zwiększenie poziomu  ich 

plonowania. 

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

wysiewanych nasion. Zwiększenie udziału nasion grochu  w masie wysiewu nie zalezie od 

formy ulistnienia spowodowało zwiększenie udziału jego nasion w plonie. Większy udział w 



plonie mieszanek stanowiły nasiona odmiany o normalnym ulistnieniu Wiato niż  wąsolistnej 

odmiany Tarchalska (tab. 3). 

Tabela 3. Plon nasion mieszanki, udział i plon grochu 

Plon nasion mieszanki 

(t/ha) 

Udział nasion grochu 

(%) 

Plon nasion grochu  

(t/ha  

Wiato Tarchalska Wiato Tarchalska Wiato Tarchalska 

40 2,78 2,68 37,1 31,3 1,03 0,84 

60 2,80 2,84 47,8 41,3 1,33 1,17 

80 3,08 2,97 53,1 55,3 1,64 1,64 

średnio       

 

 W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące 

plonowanie grochu, a tym samym jego udział w plonie mieszanek. W miarę zwiększenia 

udziału grochu w mieszance z pszenicą następowały zmiany w strukturze roślin. Liczba 

węzłów ze strąkami, strąków i masa nasion  na roślinie u obu ocenianych odmian  była 

największa w mieszankach z 60 % udziałem grochu. Większą masę nasion,  liczne nasiona i 

strąków  na roślinie zawiązywała odmiana Wiato. Na  masę tysiąca nasion grochu  niezależnie 

od formy ulistnienia  odmiany niewielki wpływ mało udział grochu w mieszane, natomiast 

większą masą charakteryzowała się odmiana Wiato. Małym zmianom ulegała wysokość roślin 

grochu jak również długość części owocującej oraz sucha masa łodygi jednej rośliny oraz 

masa strączyn. W przeprowadzonym doświadczeniu  skład mieszanek miał  także niewielki 

wpływ na wysokość pszenicy, masę tysiąca ziaren. Natomiast  pszenica uprawiana w 

mieszankach o większym udziale grochu wytwarzała większą liczbę i masę nasion na roślinie. 

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

Największym zachwaszczeniem charakteryzowała się mieszanka 80% udziałem rośliny 

strączkowej, w którym zanotowano największą świeżą i suchą masę chwastów (tab. 3. 

Najbardziej konkurencyjna w stosunku do chwastów była mieszanka z 40% udziałem grochu. 

Ponadto mieszanki z odmianą grochu Tarchalska charakteryzowały się większą masą 

chwastów w porównaniu do mieszanek z odmianą Wiato.  

Liczebność chwastów w łanach mieszanek zbożowo-strączkowych była zróżnicowana. 

Zarówno w pierwszym jak i drugim terminie oznaczeń, najmniej gatunków niepożądanych 

wykazała mieszanka z 40% i 60% udziałem rośliny strączkowej odmiany Wiato 

(odpowiednio średnio: 62,5 i 65,5 szt. gatunków chwastów na 1 m
2 

w pierwszym terminie 



oraz 68 i 65 szt. w drugim terminie oznaczeń). Natomiast najwięcej gatunków niepożądanych 

wykazano w mieszankach z większym udziałem grochu, odmiany Tarchalska. W drugim 

terminie oznaczeń zanotowano mniej gatunków chwastów niż w drugim terminie. 

Różnorodność gatunkowa flory segetalnej była podobna w uprawie wszystkich 

mieszanek. Najliczniej występującymi gatunkami chwastów, niezależnie od odmiany                               

i udziału komponentów były: gwiazdnica pospolita (Stellaria media), przetacznik perski 

(Veronica persica), rumian polny (Anthemis arvensis), tasznik pospolity (Capsella bursa-

pastoris) i mlecz kolczasty (Sonchus asper). W zbiorowiskach segetalnych zdecydowanie 

przeważały chwasty dwuliścienne. Chwasty jednoliścienne reprezentowane były głównie 

przez chwastnicę jednostronną (Echinochloa crus – galli) oraz perz właściwy (Agropyron 

repens).  

  

Ocena plonowania  mieszanek grochu z owsem  uprawianych na nasiona 

na glebach lekkich 

 Na poziom plonowania mieszanek znaczący wpływ miały badane czynniki (odmiana 

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

Największe plony nasion  mieszanek wysiewanych zarówno z  wąsolistną odmianą grochu 

Milwa jak i z odmianą o normalnym ulistnieniu  Klif uzyskano gdy udział grochu wynosił 60 

%  (tab. 4). Średni poziom plonów mieszanki owsa z odmianą Milwa  był tylko nieco większy 

niż z odmianą Klif. 

Udział nasion grochu w plonie  mieszanek był o 10-12 % mniejszy  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. Udział w grochu plonie mieszanek było bardzo podobny niezależnie 

od formy ulistnienia (tab. 5). 

 

 Tabela 4. Plon nasion mieszanki i udział grochu w plonie   

Plon nasion mieszanki  

 (t/ha) 

Plon nasion grochu 

(t/ha) 

Udział grochu 

(%) 
Milwa Klif Milwa Klif 

40 4,39 4,25 1,25 1,32 

60 4,57 4,32 2,46 2,25 

80 4,32 3,96 3,14 2,89 

średnio     



  

Tabela 5. Udział grochu w plonie  oraz wyleganie mieszanek przed zbiorem 

Udział nasion grochu 

(%) 

Wyleganie  

(skala 1-9) 

Udział grochu 

(%) 
Milwa Klif Milwa Klif 

40 28,0 30,5 8,5 8,3 

60 53,0 51,5 4,5 5,3 

80 70,0 70,8 3,7 4,3 

średnio     

  

W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące 

plonowanie grochu, a tym samym jego udział w plonie mieszanek. W miarę zwiększenia 

udziału grochu w mieszance z owsem następowały zmiany w strukturze roślin. Liczba 

strąków na węźle  i masa tysiąca nasion  u obu ocenianych odmian  niezależnie od budowy 

morfologicznej nie ulegały  znacznemu zróżnicowaniu.  Ponadto małym zmianom ulegała 

również liczba węzłów ze strąkami oraz liczba strąków na roślinie u odmiany Milwa, 

natomiast u odmian Klif obserwowano ograniczenie strąków na węźle jak i strąków na 

roślinie.  Zwiększanie udziału grochu w masie wysiewanych nasion u obu odmian Klif 

powodowało zmniejszenie liczby i masy nasion  na roślinie, natomiast u odmiany Milwa 

miało niewielki wpływ na kształtowanie się tych cech.  Więcej strąków i nasion na roślinie 

oraz strąków na węźle wytwarzała odmiana Klif. Małym zmianom ulegała długość części 

owocującej,  masa strączyn,  wysokość roślin oraz sucha masa łodygi jednej rośliny odmiany 

Klif . Skład mieszanek miał  także niewielki wpływ na masę tysiąca ziaren owsa, natomiast 

zwiększenie udziału grochu korzystnie wpływało na liczbę i masę ziaren na roślinie. 

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

Największym zachwaszczeniem charakteryzowała się mieszanka 80% udziałem rośliny 

strączkowej, w którym zanotowano największą świeżą i suchą masę chwastów. Najbardziej 

konkurencyjna w stosunku do chwastów była mieszanka z 60% udziałem grochu, odmiany 

Milwa. Mieszanki z odmianą grochu Klif charakteryzowały się średnio dwukrotnie większą 

masą chwastów w porównaniu do mieszanek z odmianą Milwa.  

Liczebność chwastów w łanach mieszanek zbożowo-strączkowych była zróżnicowana. 

Najwięcej gatunków niepożądanych wykazano w mieszankach z 40% udziałem grochu  (80,5 

sztuk na 1 m
2
 w łanie z odmianą grochu Milwa i 64,5 sztuk na 1 m

2
 w łanie z odmianą Klif), 



natomiast zdecydowanie bardziej konkurencyjne były uprawy z większym udziałem rośliny 

strączkowej, zwłaszcza z 80% udziałem grochu, odmiany Milwa. 

Różnorodność gatunkowa flory segetalnej była podobna w uprawie wszystkich 

mieszanek. Najliczniej występującymi gatunkami chwastów, niezależnie od udziału 

komponentów były: przymiotno kanadyjskie (Erigeron canadensis), komosa biała 

(Chenopodium album) babka zwyczajna (Plantago major) oraz skrzyp polny (Eguisetum 

arvense). Z gatunków jednoliściennych dominowała włośnica sina (Setaria pumila). 

 

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

terminach 

Wsiewka seradeli korzystnie wpływała na plon  suchej masy  jęczmienia jarego i owsa  

zbieranego w okresie dojrzałości mleczno-woskowej (tab. 6). W plonie suchej masy udział 

seradeli wsiewanej w jęczmień był większy niż  wsiewanej w owies (tab. 6).  Plon ziarna 

jęczmienia uprawianego z seradelą był  mniejszy, a owsa większy niż uprawianego w 

czystym siewie. Plon ściernianki seradeli zbieranej jesienią był znacząco zróżnicowany 

terminem zbioru rośliny ochronnej jak również jej gatunkiem zboża w który była wsiewana 

(tab. 7). W ocenianym roku uzyskano stosunkowo niskie plony zielonej masy seradeli. Duży 

wpływ na plon miał późny termin siewu nasion i wysokie temperatury w lipcu, które 

spowodowały wypadanie roślin seradeli i słabszy ich rozwój.  Zebrano większe plony seradeli 

wsiewanej w zboża zbierane w okresie dojrzałości mleczno-woskowej, niż w dojrzałości 

pełnej. Ponadto lepiej plonowała seradela wsiewana 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.  

 

Tabela 6. Plon suchej masy i ziarna zbóż (t/ha) 

dojrzałość mleczno-woskowa Wyszczególnienie  

Plon suchej masy 

(t/ha) 

Udział seradeli w 

plonie (%) 

Plon ziarna  

 (t/ha) 

owies  4,93 - 4,39 

owies + wsiewka seradeli 5,04 9,0 4,71 

jęczmień  3,46 - 4,11 

jęczmień  + wsiewka seradeli 3,61 14,3 3,71 

średnio 4,26 11,7 
4,23 

 



Tabela  7. Plon zielonej masy seradeli  w zależności od terminu zbioru rośliny ochronnej 

(t/ha) 

Wyszczególnienie Dojrzałość mleczno-

woskowa 

Dojrzałość pełna   

owies + wsiewka seradeli 2,21 1,89 

jęczmień  + wsiewka seradeli 2,57 2,29 

średnio 2,39 2,09 

 

 W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące 

plonowanie zbóż jarych. Seradela uprawiana w zbożach jako wsiewka wpływała korzystnie 

na rozkrzewienia produkcyjne zbóż. Na roślinach owsa powodowała zmniejszenie liczby 

ziaren na roślinie i wiesze, masy ziaren na roślinie,  masy tysiąca ziaren oraz wysokość roślin  

natomiast miała mały wpływ kształtowanie się tych cech u jęczmienia. Dłuższe pędy, większa 

liczba i masa nasion na roślinie oraz liczba ziaren w kłosie  charakteryzowała owies niż 

jęczmień, natomiast oba oceniane gatunki zbóż charakteryzowało podobne rozkrzewienie 

produkcyjne nie  zależnie czy były uprawiane z wsiewką seradeli czy bez. Ponadto termin 

zbioru zbóż miał tez niewielki wpływ na kształtowanie się ważniejszych cech 

strukturotwórczych. 

Zawartość Ncał. i Corg. była oznaczana w  warstwie gleby do 30 cm przed zbiorem 

roślin. Wsiewanie seradeli w owies powodowało niewielkie zwiększenie ocenianych 

składników w takiej uprawie w porównaniu do siewu czystego owsa,  natomiast wsiewanie w 

jęczmień powodowało niewielkie zmniejszenie zawartości tych składników (tab. 8). 

Tabela 8 Zawartość Ncał.i C org. w glebie (przed zbiorem) 

Wyszczególnienie N cał.  C org. 

Owies 0,062 0,80 

Owies z seradelą 0,068 0,83 

Jęczmień jary 0,084 0,97 

Jęczmień jary  z seradelą 0,080 0,92 

 

Gatunek zboża i wsiewka seradeli miały znaczący wpływ na zróżnicowanie 

liczebności, świeżej i suchej masy oraz składu gatunkowego flory segetalnej. Największym 

zachwaszczeniem charakteryzował się łan owsa w siewie czystym, w którym zanotowano 

największą świeżą i suchą masę chwastów. Wsiewka seradeli ograniczała świeżą masę 

gatunków niepożądanych w tym zbożu o 60,3%, suchą – o 57,4%, natomiast nie wpływała 

znacząco na masę  chwastów w jęczmieniu jarym. 



  Liczebność chwastów w łanach zbóż była zróżnicowana. Najwięcej gatunków 

niepożądanych wykazano w czystych zasiewach zbóż (160 sztuk na 1 m
2
 w łanie owsa i 176 

sztuk na 1 m
2
 w łanie jęczmienia), natomiast zdecydowanie bardziej konkurencyjne były 

uprawy zbóż z wsiewką. Seradela ograniczyła liczebność chwastów w owsie o 43,8% , a w 

jęczmieniu o 67,6%. Różnorodność gatunkowa flory segetalnej była podobna w uprawie obu 

gatunków zbóż. Najliczniej występowały: mlecz kolczasty (Sonchys asper), przymiotno 

kanadyjskie (Erigeron canadensis), komosa biała (Chenopodium album) oraz babka 

zwyczajna (Plantago major). Z gatunków jednoliściennych dominowała chwastnica 

jednostronna (Echinochloa  crus-galli). W łanie zbóż uprawianych z seradelą zanotowano 

łącznie 12 gatunków chwastów, zaś w łanie zbóż uprawianych w siewie czystym 16 – 17 

gatunków. 

 

Ocena plonowania seradeli uprawianej jako wsiewka w zboża ozime                            

zbierane w różnych  terminach 

Wsiewanie na wiosnę seradeli  w żyto i orkisz tylko w niewielkim stopniu korzystnie 

oddziaływało na plon  suchej masy zbóż zbieranych w okresie dojrzałości mleczno-woskowej 

oraz ziarna orkiszu (tab. 9). Uzyskane plony ziarna były stosunkowo wysokie a zwłaszcza 

orkiszu. Plon ściernianki seradeli zbieranej jesienią był mało zróżnicowany terminem zbioru 

rośliny ochronnej jak również gatunkiem zboża w który była wsiewana (tab. 10). Zebrano 

tylko nieco większe  plony seradeli wsiewanej w zboża zbierane w okresie dojrzałości 

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

orkisz niż żyto.  

Tabela 9. Plon suchej masy i ziarna zbóż (t/ha) oraz masa tysiąca ziaren 

Dojrzałość mleczno-

woskowa 

Dojrzałość pełna   Wyszczególnienie  

Plon suchej masy 

 (t/ha) 

Plon ziarna 

(t/ha) 

MTZ 

(g) 

orkisz  4,04 4,19  

orkisz +  

wsiewka seradeli 

4,14 
4,1  

żyto  
4,09 

3,54 30,05 

żyto +  

wsiewka seradeli 

4,14 
3,74 30,87 

średnio 
 

  



 

Tabela  10. Plon zielonej masy seradeli  w zależności od terminu zbioru rośliny ochronnej 

(t/ha) 

Wyszczególnienie Dojrzałość mleczno-

woskowa 

Dojrzałość pełna   

orkisz + wsiewka seradeli 2,32 2,17 

żyto  + wsiewka seradeli 1,92 1,87 

średnio 2,12 2,02 

 

W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące 

plonowanie zbóż. Uprawa zbóż z wsiewką seradeli  miała niewielki wpływ na wysokość 

roślin zbóż, ich rozkrzewienie,  korzystnie oddziaływała na masę ziaren na roślinie orkiszu, 

natomiast  na roślinach żyta liczbę i masę na roślinie oraz liczbę ziaren w kłosie. 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. Ponadto termin 

zbioru zbóż miał niewielki wpływ na kształtowanie się ważniejszych cech strukturotwórczych 

zbóż. 

Zawartość Ncał. i Corg. była oznaczana w  warstwie gleby do 30 cm przed zbiorem 

roślin. Wsiewanie seradeli w orkisz i żyto miało stosunkowo niewielki wpływ na zawartość 

tych składników w porównaniu do siewu czystego zbóż (tab. 11). 

 

Tabela  11 Zawartość N cał.. i C org. w glebie (przed zbiorem)  

Wyszczególnienie N cał.  C org. 

Orkisz 0,074 0,86 

Orkisz z seradelą 0,076 0,91 

żyto 0,078 0,92 

żyto  z seradelą 0,069 0,85 

 

Gatunek zboża i wsiewka seradeli miały wpływ na zróżnicowanie liczebności, świeżej 

i suchej masy oraz składu gatunkowego flory segetalnej. Największym zachwaszczeniem 

charakteryzował się łan żyta, w którym zanotowano największą świeżą i suchą masę oraz 

liczebność chwastów. Wsiewka seradeli nie przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności 

tego zboża w stosunku do chwastów. Nieco mniejsze zachwaszczenie zanotowano w czystym 

zasiewie pszenicy orkisz, natomiast najmniejsze w łanie pszenicy z wsiewką seradeli.  



Wsiewka ograniczała świeżą masę gatunków niepożądanych w tym zbożu o 56,6%, suchą 

masę o 41,4%, natomiast  liczebność o 27,9%.  

 W łanach zbóż rozpoznano łącznie 29 gatunków chwastów. Największą różnorodność 

flory segetalnej zanotowano w czystym zasiewie żyta (22 gatunki), a najmniej w pszenicy 

orkisz (14 gatunków). Najliczniej występującymi gatunkami chwastów, niezależnie od rośliny 

uprawnej, były: przymiotno kanadyjskie (Erigeron canadensis), mlecz kolczasty (Sonchus 

arvensis), babka zwyczajna (Plantago major) oraz skrzyp polny (Eguisetum arvense). Z 

gatunków jednoliściennych dominowała włośnica sina (Setaria pumila). Obecność wsiewki seradeli 

zmniejszyła liczebność chwastów jednoliściennych, dwuliściennych i ogółem tylko w łanie 

pszenicy orkisz w porównaniu z uprawą tego gatunku w siewie czystym. 

 

Zadanie 2. Ocena możliwości produkcji pasz objętościowych z kukurydzy, sorga 

oraz roślin strączkowych w gospodarstwach ekologicznych 

 

Ocena plonowania kukurydzy uprawianej systemem ekologicznym w zależności od 

sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego. 

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

nawożenia organicznego jak również zastosowane sposoby pielęgnacji (tab. 12). Największe 

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

dwukrotnie pielnik szczotkowy oraz jeden raz obsypnik. Zaniechanie pielęgnacji 

mechanicznej w uprawie kukurydzy, nie zależnie od dawki nawożenia organicznego 

spowodowało iż, plony suchej masy na obiekcie kontrolnym były o około 4,5 tony   mniejsze 

niż na obiektach na których zwalczano chwasty mechanicznie. Na obiekcie na którym nie 

stosowano żadnych zabiegów zwalczających chwasty plony zielonej jak i suchej masy 

kukurydzy nawożonej dawką 20 t/ha były  mniejsze niż nawożonej dawką 40 t/ha. Natomiast 

na obiektach gdzie stosowano mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne średnia różnica była 

większa niż na obiekcie kontrolnym.  

Zawartość suchej masy w całych roślinach kukurydzy była mało różnicowana 

zastosowanym poziomem nawożenia organicznego jak również sposobem pielęgnacji (tab. 

38). Zawartość suchej masy w kolbach kukurydzy była znacznie większa niż w całych 

roślinach. Ponadto kolby na roślinach bez pielęgnacji mechanicznej zawierały od 5 do 7 % 

mniej niż na roślinach pielęgnowanych mechanicznie. 

 



Tabela  12. Plon zielonej i suchej masy kukurydzy w zależności od sposobu pielęgnacji i 

dawki nawożenia organicznego 

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

Dawka obornika  (t/ha) 

Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 9,38 10,60 2,91 3,37 

B- pielnik szczotkowy 20,07 22,93 6,98 7,57 

C- opiełacz  21,39 23,61 7,33 8,24 

D- pielnik + obsypnik 23,28 24,21 8,03 8,28 

średnio     

 

 

Struktura roślin kukurydzy była znacząco różnicowana zarówno zastosowanymi 

sposobami 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 bardzo zbliżona. Zwiększenie 

nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha powodowało niewielkie zwiększenie  udziału kolby 

w strukturze rośliny. Na obiekcie kontrolnym nasiona w strukturze kolby stanowiły  o około 

12%  mniejszy udział niż  u roślin pielęgnowanych mechanicznie. Natomiast udział osadki  

był około od 4 do 6 % większy, a liści okrywowych 6-8 % 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 kukurydzy osiągały również  najmniejszą wysokość 

oraz najniżej osadzały kolby, a zwiększenie dawki nawożenia organicznego miało niewielki 

wpływ na te cechy. 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. 

Największe zachwaszczenie stwierdzono na obiektach kontrolnych, natomiast 

mechaniczna pielęgnacja przyczyniła się do znacznej redukcji masy i liczby chwastów. 

Najbardziej skuteczną metodą pielęgnacji okazał się pielnik szczotkowy, stosowany 

dwukrotnie wraz z obsypnikiem. Na obiektach odchwaszczanych tym sposobem zanotowano 

najmniejszą masę i liczbę chwastów. Na obiektach tak pielęgnowanych, w pierwszym 

terminie oznaczeń (tydzień po ostatnim zabiegu), świeża masa chwastów została 

zredukowana średnio o 79,4%, a sucha o 76,0%, natomiast w drugim terminie oznaczeń 

(przed zbiorem) odpowiednio o 78,2 i o 72,7%. Skuteczność innych metod mechanicznej 



pielęgnacji kukurydzy była mniejsza i ograniczała zachwaszczenie, w przypadku pielnika 

szczotkowego w pierwszym terminie oznaczeń średnio o 65,4%, zaś w drugim o 55,1%. 

Najmniej skuteczną metodą była pielęgnacja za pomocą opielacza, bowiem ograniczała 

zachwaszczenie w łanie kukurydzy odpowiednio w pierwszym i drugim terminie jedynie o 

22,1 i 42,8%. Należy dodać, że świeża i sucha masa chwastów była około 4-krotnie większa 

na obiektach odchwaszczanych tą metodą w porównaniu do obiektów, na których stosowano 

pielnik szczotkowy oraz obsypnik. Dawka obornika wpływała na stan zachwaszczenia 

kukurydzy. Rośliny nawożone wyższą dawką obornika (40 t/ha) charakteryzowały się 

mniejszą masą gatunków niepożądanych, średnio o 16,9% przy ocenie w tydzień po ostatnim 

zabiegu mechanicznym i o 17,8% większą masą w terminie przed zbiorem roślin kukurydzy. 

Dominującymi gatunkami chwastów w pierwszym i drugim terminie oznaczeń były: 

chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), komosa biała (Chenopodium album) oraz 

tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris).  

Największą liczbę chwastów zanotowano na obiektach, na których nie stosowano 

mechanicznej pielęgnacji. W pierwszym terminie oznaczeń zanotowano średnio 120, 

natomiast przed zbiorem 90 roślin na 1 m
2
. Na obiektach odchwaszczanych mechanicznie, 

liczba gatunków niepożądanych była znacznie mniejsza i wynosiła średnio: 33,8 roślin na 1 

m
2 

w pierwszym terminie oznaczeń i 28,2 przed zbiorem przy pielęgnacji pielnikiem 

szczotkowym i odpowiednio 101,4 i 59,5 - przy zastosowaniu opielacza oraz 25,5 i 19,3 po 

zastosowaniu pielnika z obsypnikiem. Należy dodać, że w drugim terminie oznaczeń, 

zanotowano mniejszą liczebność chwastów w porównaniu do terminu. Wysokość dawki 

nawożenia organicznego powodowała wzrost liczebności składu gatunkowego flory 

segetalnej na większości porównywanych obiektów.  

 

Porównanie  produkcyjności odmian  kukurydzy  uprawianych systemem ekologicznym 

i integrowanym 

Na plon zielonej i suchej masy ocenianych odmian kukurydzy znaczący wpływ miał  

zastosowany system produkcji (tab. 13). Znacznie lepiej plonowała kukurydza  uprawiana w 

systemie integrowanym, a średnie zwiększenie plonu wynosiła około 28%. W systemie 

ekologicznym największy plonu suchej masy zapewniała uprawa odmiany Vitras, a w 

systemie integrowanym odmiany Ułan. 

 

 



Tabela 13. Plon zielonej i suchej masy odmian kukurydzy w zależności od systemu produkcji 

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

system produkcji 

Odmiana 

ekologiczny  integrowany ekologiczny  integrowany 

Bosman 33,20 41,34 11,95 16,32 

Opoka 30,30 36,27 11,33 15,00 

Ułan 32,00 49,94 11,96 20,77 

Vitras 38,93 44,3 13,62 17,63 

średnio     

Większą zawartością suchej masy w  kolbach i całych roślinach odznaczała się 

kukurydzy uprawiana w systemie integrowanym. Natomiast niezależnie od sytemu produkcji 

więcej suchej masy w całych roślinach i kolbach zawierały odmiany Opoka i Ułan. Zawartość 

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

Struktura roślin kukurydzy była mało różnicowana system produkcji. Większym 

udziałem kolby w strukturze rośliny charakteryzowała się odmiany Opoka i Vitras niezależnie 

od sytemu jakim była uprawiana, najmniejszym zaś odmian Ułan. Natomiast liczba kolb na 

roślinie kukurydzy na wszystkich obiektach była zbliżona. Oceniane dwa system produkcji 

miały stosunkowo mały wpływ  na strukturę kolby roślin kukurydzy. Zanotowano nieco 

większy udział ziarna w kolbie w kukurydzy uprawianej systemem  integrowanym  niż 

ekologicznym. Natomiast mniejszy był udział osadki kolbowej oraz liści okrywowych. 

Dłuższe kolby, o większej średnicy oraz większej liczbie ziaren na kolbie wytwarzały rośliny 

kukurydzy uprawiane systemem integrowanym.  Zastosowany system uprawy wpływał na 

wysokość osadzenia kolby, a także wysokość roślin. Większa wysokość oraz wyżej osadzała 

kolby  kukurydza w systemie integrowanym. Nie zależnie od systemu produkcji spośród 

ocenianych odmian najniżej kolby osadzała odmiana Bosman, natomiast najwyższe były 

rośliny odmiany Ułan i Vitras.  

 

Ocena plonowania sorga uprawianego systemem ekologicznym w zależności od sposobu 

pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego. 

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

organicznego jak również zastosowane sposoby pielęgnacji (tab. 14). Większe plony świeżej i 

suchej sorgo zanotowano gdy do jej pielęgnacji stosowano  pielnik dwa razy i obsypnik jeden 

raz 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 obiektach na których zwalczano chwasty mechanicznie były mniejsze o około  0,7 



tony   niż na obiekcie kontrolnym .  Na obiekcie na którym nie stosowano żadnych zabiegów 

zwalczających chwasty, jak również na tych na których stosowano pielęgnację mechaniczną 

zwiększenie dawki nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha wpływało korzystnie na poziom 

plonowania  suchej masy.  

Zawartość suchej masy w całych roślinach sorga była mało różnicowana 

zastosowanym poziomem nawożenia organicznego jak również sposobem pielęgnacji. 

Zwiększenie dawki nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha  nie zależnie od sposobu 

pielęgnacji  nie miało znaczącego wpływu na zawartość tego składnika. 

 

Tabela 14. Plon zielonej i suchej masy sorgo w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki 

nawożenia organicznego 

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

Dawka obornika  (t/ha) 

Sposób pielęgnacji 

20 40 20 40 

A- kontrola 16,55 18,21 4,23 4,83 

B- pielnik szczotkowy 19,59 19,96 4,97 5,07 

C- opiełacz  19,21 21,43 4,83 5,46 

D- pielnik + obsypnik 21,64 22,23 5,33 5,87 

średnio     

 

Najmniejszą wysokość osiągały rośliny sorgo na obiekcie kontrolnym na którym nie 

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

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

zależnie od sposobu pielęgnacji.  

Największe zachwaszczenie w łanie sorga zanotowano na obiektach kontrolnych, 

natomiast mechaniczna pielęgnacji przyczyniła się do znacznego zmniejszenia świeżej i 

suchej masy chwastów. Najbardziej skuteczną metodą mechanicznej pielęgnacji okazał się 

pielnik szczotkowy stosowany dwukrotnie w sezonie oraz dodatkowo obsypnik. Na obiektach 

tak pielęgnowanych, w pierwszym terminie oznaczeń (tydzień po ostatnim zabiegu), świeża 

masa chwastów została zredukowana średnio o 80,5%, a sucha o 69,8%, natomiast w drugim 

terminie oznaczeń (przed zbiorem) odpowiednio o 78,4 i o 80,9%. Skuteczność pozostałych 

metod mechanicznej pielęgnacji była mniejsza. Pielnik szczotkowy redukował świeżą masę 

chwastów o 47,1%, a suchą – o 30,5% w pierwszym i odpowiednio o 48,6 i 48,5% w drugim 

terminie oznaczeń. Pielęgnacja za pomocą opielacza pozwoliła na zmniejszenie świeżej i 



suchej masy chwastów w łanie sorgo odpowiednio o 47,6 i 42,1% w pierwszym i o 61,0 i 

57,5% w drugim terminie oznaczeń. 

Dawka obornika nieznacznie wpływała na stan zachwaszczenia sorgo. Rośliny nawożone 

wyższą dawką 40 t/ha charakteryzowały się nieco większą masą gatunków niepożądanych, 

średnio o 14,2% w pierwszym terminie i o 21,0% w drugim terminie oznaczeń.    

Dominującymi gatunkami chwastów, zarówno w pierwszym jak i drugim terminie 

oznaczeń były: chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), komosa biała 

(Chenopodium album) oraz tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris). Największą liczbę 

chwastów zanotowano na obiektach, na których nie stosowano mechanicznej pielęgnacji łanu 

sorga. W pierwszym terminie oznaczeń zanotowano średnio 53,8, natomiast przed zbiorem 

40,0 roślin na 1 m
2
. Na obiektach mechanicznie odchwaszczanych liczba gatunków 

niepożądanych była znacznie mniejsza i wynosiła średnio 7,8 roślin na 1 m
2
 w pierwszym 

terminie oznaczeń i 15,0 przed zbiorem przy pielęgnacji pilnikiem szczotkowym i 

odpowiednio 11,5 i 15,8 – przy wykorzystaniu opielacza oraz 5,0 i 15,2 – po zastosowaniu 

pielnika z obsypnikiem. Wysokość dawki nawożenia organicznego nie różnicowała w 

znaczący sposób liczebności chwastów w łanie sorgo.  

 

Porównanie  produkcyjności wybranych gatunków i odmian roślin strączkowych 

uprawianych na zielona masę 

Plon zielonej i suchej masy istotnie zależał od gatunku rośliny strączkowej,  jej typu 

wzrostu i rozwoju (samoknczące i tradycyjne)  oraz typu ulistnienia (tradycyjne i wąsolistne) 

(tab. 15). Spośród ocenianych gatunków największe plony świeżej i suchej masy zapewniała 

uprawa bobiku, natomiast najmniejsze łubinu wąskolistnego.  Samokończące odmiany łubinu 

wąskolistneo i wyki siewnej plonowały na wyższym poziomie niż odmiany o tradycyjnym 

typie wzrostu, natomiast samokończąca odmiana Taper łubinu żółtego oraz bobiku Granit  

plonowały gorzej niż odmiany o nie samokończącym typie wzrostu. Na poziom plonowania 

grochu znaczny wpływ miała także forma ulistnienia. Wąsolistna odmiana   Medal plonowała 

na niższym poziomie niż odmian Klif.  

  Uwzględnione w doświadczeniu gatunki i odmiany charakteryzowała stosunkowo 

niska zawartość suchej masy. Większą zawartość tego składnika zawierał groch nie zależnie 

od formy ulistnienia. Samokończące odmiany łubinu wąskolistnego i wyki zawierały więcej 

suchej masy niż odmiany tradycyjne, natomiast  odmiany bobiku  (Granit) i łubinu żółtego 

(Taper) charakteryzowała bardzo  zbliżona ilość tego skałdnika.  



Tabela 15. Plon zielonej i suchej masy roślin strączkowych  

gatunek odmiana Plon zielonej 

masy 

Zawartość 
suchej masy 

Plon suchej 

masy 

Bobas (t) 34,99 16,2 5,59 bobik 

Granit (s) 34,01 15,8 5,37 

Klif (t) 30,72 21,3 6,55 groch 

Medal (w) 27,44 18,0 5,71 

Bojar (t) 20,77 17,1 3,45 łubin 

wąskolistny Regent (s) 23,38 19,2 4,48 

Mister (t) 28,10 15,2 4,27 łubin żółty 

Taper (s) 27,13 16,9 4,58 

 Hanka (t) 25,79 16,1 4,18 wyka siewna 

Ina (s) 27,44 17,0 4,68 

     

 

 

W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne roślin strączkowych 

determinujące ich plonowaniu. W czasie zbioru strąki wytworzyły  tylko groch i łubin 

wąskolistny, a ich udział w plonie dla grochu wynosił około 4,5%, a  łubinu  był większy i 

wynosił około12%. Tradycyjne odmiany grochu i łubinu wąskolistnego zawiązywały więcej 

strąków na roślinie niż odmiana samokończąca łubinu i wąsolistna grochu. Rośliny 

samokończącej  i tradycyjnej odmiany łubinu i żółtego i wąskolistnego osiągały podobna 

wysokość, natomiast odmiany samokończące bobiku i wyki siewnej wytwarzały krótsze pędy. 

            Największe zachwaszczenie zanotowano w łanie łubinu żółtego i wąskolistnego, 

niemal o połowę mniejsze w łanie grochu i bobiku, natomiast najmniejsze w zasiewach wyki 

siewnej. Analizując poziom zachwaszczenia dla poszczególnych odmian wykazano, że 

najmniej konkurencyjna w stosunku do chwatów była samokończąca odmiana łubinu żółtego 

Perkoz, w łanie której zanotowano największą świeżą i suchą masę chwastów. Duże 

zachwaszczenie wykazano także w obu odmianach łubinu wąskolistnego: tradycyjnej Tango i 

samokończącej Regent. Znacznie mniejsze i podobne zachwaszczenie zanotowano w obu 

odmianach bobiku Kasztelan i Granit, grochu – Klif i Turnia oraz w tradycyjnej odmianie 

łubinu żółtego – Mister. Natomiast najbardziej konkurencyjna w stosunku do chwastów była 

wyka siewna, zwłaszcza tradycyjna odmiana Ina, w zasiewie której wykazano najmniejszą 

świeżą i suchą masę chwastów.  

Dominującymi gatunkami chwastów w zasiewach wszystkich gatunków i odmian roślin 

strączkowych były: jasnota różowa (Lamium amplexicaule), gwiazdnica pospolita (Stellaria 

media), komosa biała (Chenopodium album) oraz tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris) 



(tab. 62). Z gatunków jednoliściennych duży udział stanowił perz właściwy (Elymus repens). 

Największą liczbę chwastów zanotowano w zasiewach łubinu wąskolistnego, średnio 141,8 

sztuki na 1 m
2
 oraz samokończącej odmiany łubinu żółtego Perkoz – 134,0 sztuki na 1 m

2
. 

Natomiast najmniejszą liczebnością gatunków niepożądanych wykazały się łany wąsolistnej 

odmiany grochu Turnia (68,3 sztuk na 1 m
2
) oraz tradycyjnej odmiany wyki siewnej – Hanka 

(67,5 sztuki na 1 m
2
). W zasiewach roślin strączkowych rozpoznano łącznie 19 gatunków 

chwastów. Największa różnorodność gatunkowa charakteryzowała odmiany łubinu 

wąskolistnego (12-13 gatunków).     

 

Podsumowanie 

1. Mieszanki pszenicy z odmianą Wiato i odmianą  Tarchalska plonowały  na zbliżonym 

poziomie. Zwiększenie udziału nasion w wysiewanych mieszankach z  ocenianymi 

odmianami niezależnie od budowy morfologicznej   powodowało zwiększenie poziomu  

ich plonowania. 

2. Udział nasion grochu w plonie  mieszanek był znacznie mniejszy niż w masie 

wysiewanych nasion. Zwiększenie udziału nasion grochu  w masie wysiewu nie zalezie 

od formy ulistnienia spowodowało zwiększenie udziału jego nasion w plonie. Większy 

udział w plonie mieszanek stanowiły nasiona odmiany o normalnym ulistnieniu Wiato 

niż  wąsolistnej odmiany Tarchalska. 

3. Największe plony nasion  mieszanek wysiewanych zarówno z  wąsolistną odmianą 

grochu Milwa jak i z odmianą o normalnym ulistnieniu  Klif uzyskano gdy udział grochu 

wynosił 60 %.  Średni poziom plonów mieszanki owsa z odmianą Milwa  był tylko nieco 

większy niż z odmianą Klif. 

4. Udział nasion grochu w plonie  mieszanek był o 10-12 % mniejszy  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. Udział w grochu plonie mieszanek było bardzo 

podobny niezależnie od formy ulistnienia. 

5. Wsiewanie  seradeli  w zboża jare wpływało korzystnie  na  ich plon suchej masy  

zbieranych w okresie dojrzałości mleczno-woskowej, a tylko w niewielkim stopniu na  

plonowanie zbóż ozimych i ziarna orkiszu. Plon ziarna jęczmienia uprawianego z 

seradelą był  mniejszy, a owsa większy niż uprawianego w czystym siewie. 



6. W ocenianym roku uzyskano stosunkowo niskie plony zielonej masy seradeli nie zależnie 

od gatunku zboża w jakie była wsiewana.   Zebrano tylko nieco większe  plony seradeli 

wsiewanej w zboża zbierane w okresie dojrzałości mleczno-woskowej, niż w dojrzałości 

pełnej. Ponadto lepiej plonowała seradela wsiewana w jęczmień niż owies oraz w orkisz 

niż żyto. W plonie suchej masy udział seradeli wsiewanej w jęczmień był większy niż  

wsiewanej w owies. 

7. Największe plony świeżej i suchej masy kukurydzy i sorga zapewniło dwukrotne 

zastosowanie pielnika szczotkowego oraz jeden raz obsypnika przy wysokości roślin 

około 30 cm roślin.  

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

dawki nawożenia organicznego spowodowało iż, plony suchej masy  kukurydzy na 

obiekcie kontrolnym były o około 4,5 tony, a sorga o 0,7 t/ha   mniejsze niż na obiektach 

na których zwalczano chwasty mechanicznie.  

9. Zwiększenie dawki nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha na obiektach 

pielęgnowanych mechanicznie jak i na kontroli korzystnie wpływało  na poziom 

plonowania  suchej masy kukurydzy i sorga.  

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

zastosowanym poziomem nawożenia organicznego jak również sposobem pielęgnacji. 

11. Znacznie lepiej plonowała kukurydza  uprawiana w systemie integrowanym, a średnie 

zwiększenie plonu wynosiło około 28%. W systemie ekologicznym największy plonu 

suchej masy zapewniała uprawa odmiany Vitras, a w systemie integrowanym odmiany 

Ułan. 

  

12. Większą zawartością suchej masy w  kolbach i całych roślinach odznaczała się 

kukurydzy uprawiana w systemie integrowanym. Natomiast niezależnie od sytemu 

produkcji więcej suchej masy w całych roślinach  i kolbach zawierały odmiany Opoka i 

Ułan.  

 


