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Zakres badań 

Celem prac badawczych prowadzonych w 2014 roku była ocena plonowania 

mieszanek grochu z pszenżytem jarym uprawianych na glebach lekkich zbieranych na  

nasiona,  seradeli uprawianej jako wsiewka w pszenżyto jare i ozime zbierane w różnych  

terminach, określano także plonowanie kukurydzy w zależności od gatunku wsiewki  

ograniczającej zachwaszczenie oraz wpływ współrzędnej uprawy kukurydzy z wybranymi  

gatunkami roślin na plonowanie i jakość surowca kiszonkarskiego. Dokonano porównania  

produkcyjności wybranych gatunków i odmian roślin strączkowych uprawianych na zieloną 

masę oraz odmian  kukurydzy  uprawianych systemem ekologicznym. Oceniono także 

plonowanie wybranych odmian soi w zależności od sposobu pielęgnacji oraz wartość 

użytkowa runi trwałego użytku zielonego odnowionego różnymi metodami.              

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

Szepietowo, gospodarstwie ekologicznym Chwałowice należącym do CDR w Radomiu. 

 

Omówienie wyników 

Zadanie 1. Ocena wybranych gatunków roślin pastewnych uprawianych na nasiona w 

gospodarstwach ekologicznych 

Warunki pogodowe 

Oceniano przebieg warunków atmosferycznych w RZD Grabów,  w rejonie Taraskowa  

oraz w Chwałowicach w 2014 roku. W Grabowie w maju zanotowano niższa temperaturę  w 

porównaniu ze średnią z wielolecia, co miało znaczący wpływ na wschody, wzrost i rozwój 

soi i kukurydzy. Suma opadów od miesiąca marca do września była znacznie większa od 

średniej z wielolecia. Zanotowano dużą ilość opadów w maju co silenie utrudniało 

wykonywanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych na w uprawianych gatunkach 

roślin.. Na Podlasiu zanotowano  stosunkowo mała ilość opadów  w okresie wegetacji, co 

miało znaczący wpływ na poziom plonowania mieszanek grochu z pszenżytem oraz poziom 

plonowania seradeli wsiewanej w pszenżyto. Natomiast mała ilości opadów w lipcu 

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

oraz spowodowała wypadanie siewek seradeli. W Chwałowicach bardzo duża ilość opadów 

wystąpiła w maju , lipcu i sierpniu. Duża ilość opadów i niskie temperatury w maju 

niekorzystnie wpływały na wschody wzrost i rozwój kukurydzy w tym rejonie 

 



Ocena plonowania  mieszanek  grochu z pszenżytem jarym   uprawianych na nasiona na 

glebach lekkich w ekologicznym systemie gospodarowania 

Materiał i metoda 

Doświadczenie polowe z mieszanek grochu z  pszenżytem jarym 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 żytniego 

dobrego, kl. IVb.  Siew wykonano 3 kwietnia 2014 r. W celu odchwaszczenia mieszanek 

stosowano dwukrotne bronowanie. Zbiór roślin wykonano w fazie dojrzałości pełnej 30 lipca 

2014 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. 

Największe plony nasion  mieszanek wysiewanych zarówno z  wąsolistną odmianą grochu 

Milwa jak i z odmianą o normalnym ulistnieniu  Klif uzyskano gdy udział grochu wynosił 40 

%  (tab. 1). Średni poziom plonów mieszanki pszenżyta z odmianą Milwa  był tylko nieco 

większy niż z odmianą Klif. 

Udział nasion grochu w plonie  mieszanek był o 15-18 % 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 odmiany. 

 Tabela 1. 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 3,63 3,60  0,80 0,76 

60 3,42 3,39 1,54 1,49 

80 3,25 3,22 2,05 2,03 

 



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 pszenżytem następowały zmiany w strukturze roślin. 

Zwiększanie udziału grochu w mieszance z pszenżytem jarym korzystnie wpływało na liczbę 

węzłów ze strąkami, liczbę strąków i nasion oraz  masę nasion na roślinie. Ponadto rośliny 

obu ocenianych odmian grochu uprawiane w mieszankach z jego większym udziałem 

charakteryzowały się większą liczba i  masa nasion na węźle oraz liczba strąków na węźle.  

Większa liczba węzłów ze strąkami, liczba strąków i nasion oraz  masę nasion na 

roślinie charakteryzowała odmianę  Milwa niż odmianę Klif. Małym zmianom ulegała 

długość części owocującej,  wysokość  osadzenia pierwszego strąka,  masa strączyn,  oraz 

sucha masa łodygi jednej rośliny obu ocenianych odmian. Skład mieszanek miał  także 

niewielki wpływ na masę tysiąca ziaren pszenżyta,  na liczbę i masę ziaren na roślinie 

pszenżyta. 

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

Największym zachwaszczeniem charakteryzowały się mieszanki pszenżyta z 80% udziałem 

rośliny strączkowej, w którym zanotowano największą świeżą i suchą masę chwastów, 

natomiast najmniejszym – mieszanki  z 40% udziałem rośliny strączkowej.  

Liczebność chwastów w łanach mieszanek była zróżnicowana. Najwięcej gatunków 

niepożądanych wykazano w mieszankach z 80% udziałem grochu (123,5 sztuk na 1 m
2
 w 

łanie z odmianą grochu Milwa i 107,5 sztuk na 1 m
2
 w łanie z odmianą Klif), natomiast 

najmniejszym zachwaszczeniem charakteryzowały się uprawy pszenżyta z 40% udziałem 

rośliny strączkowej. Bardziej konkurencyjne w stosunku do masy i liczebności chwastów 

były mieszanki z odmianą grochu Klif o tradycyjnym ulistnieniu, w porównaniu do mieszanki 

z wąsolistną odmianą Milwa. 

Różnorodność gatunkowa flory segetalnej była podobna w uprawie wszystkich 

mieszanek. Łącznie stwierdzono występowanie 27 gatunków chwastów, w tym trzech 

gatunków jednoliściennych i 24 dwuliściennych. Najliczniej występującymi gatunkami 

chwastów, niezależnie od udziału komponentów i składu mieszaki były: szczaw polny 

(Rumex acetosella), czerwiec roczny (Scleranthus annus), przymiotno kanadyjskie (Conyza 

canadensis) i komosa biała (Chenopodium album), zaś z gatunków jednoliściennych 

dominowała włośnica sina (Setaria pumila) . 

 

 

 

 



Ocena plonowania seradeli uprawianej jako wsiewka w pszenżyto zbierane w różnych  

terminach w ekologicznym systemie gospodarowania 

Doświadczenie polowe seradeli uprawianej jako wsiewka przeprowadzono w  PODR 

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

Schemat doświadczenia: 

kontrola – psenżyto jare – siew bez seradeli 

kontrola – pszenzyto ozime -siew bez seradeli 

 czynnik I – gatunki zbóż: pszenzyto jare i ozime 

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

                                                                         dojrzałość pełna - na ziarno. 

 Obsada zbóż wynosiła:  500 szt./m
2
, seradeli wysiewano 60 kg/ha. Wielkość poletka przy 

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

2
. Doświadczenie przeprowadzono na glebie 

kompleksu żytniego dobrego, kl. IVb.  Siew pszenżyta ozimego wykonano 26 wrzesnia 2013 

r., jarego 4 kwietnia 2014 r., a seradeli 22 kwietnia 2014 r. W celu odchwaszczenia mieszanek 

stosowano dwukrotne bronowanie. Zbiór zbóż w fazie dojrzałości mleczno-woskowej 

wykonano 11 lipca,  pełnej 31 lipca, a seradeli  30 września 2014 r.  

Omówienie wyników 

Wsiewka seradeli korzystnie wpływała na plon  suchej masy pszenżyta ozimego i  

jarego zbieranych w okresie dojrzałości mleczno-woskowej oraz plon ziarna obu 

uwzględnionych w doświadczeniach gatunków (tab. 2). W plonie suchej masy udział seradeli 

wsiewanej w pszenżyto jare był większy niż  wsiewanej w pszenżyto ozim.  Plon ściernianki 

seradeli zbieranej jesienią był znacząco zróżnicowany terminem zbioru rośliny ochronnej jak 

również jej gatunkiem zboża w który była wsiewana. W ocenianym roku uzyskano 

stosunkowo dobre plony zielonej masy seradeli. Duży wpływ na plon zielonej masy seradeli 

miała mała ilość opadów we wrześniu i październiku co spowodowało  słabszy  jej rozwój 

(tab. 3). Zebrano większe plony seradeli wsiewanej w zboża zbierane w okresie dojrzałości 

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

pszenżyto jare niż pszenżyto ozime. Pszenżyto jare słabiej konkurowało z seradela niż 

pszenżyto ozime a zwłaszcza w pierwszym okresie wegetacji co umożliwiło lepszy rozwój co 

miało znaczący wpływ na jej dalszy wzrost i rozwój.  

 



Tabela 2. Plon suchej masy i ziarna zbóż (t/ha)2 

dojrzałość mleczno-woskowa Wyszczególnienie  

Plon suchej masy 

(t/ha) 

Udział seradeli w 

plonie (%) 

Plon ziarna  

 (t/ha) 

Pszenżyto ozime  3,99  4,32 

Pszenżyto ozime + wsiewka 

seradeli 

4,06 6,6 
4,49 

Pszenżyto jare 3,72  3,80 

Pszenżyto jare  + wsiewka 

seradeli 

4,12 16,1 
3,97 

 

 

Tabela  3. Plon zielonej masy seradeli  w zależności od terminu zbioru rośliny ochronnej 

(t/ha) 

 

Wyszczególnienie Dojrzałość 
mleczno-woskowa 

Dojrzałość pełna   

Pszenżyto ozime + wsiewka seradeli 11,94 10,57 

Pszenżyto jare  + wsiewka seradeli 16,43 15,94 

 

 W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące 

plonowanie pszenżyta ozimego i jarego. Seradela uprawiana w pszenżycie jarym jako 

wsiewka wpływała korzystnie na jego rozkrzewienia produkcyjne, natomiast nieco 

ograniczała krzewienie pszenżyta ozimego. Na roślinach pszenżyta ozimego powodowała 

zmniejszenie liczby ziaren na roślinie i w kłosie, masy ziaren na roślinie,  masy tysiąca ziaren, 

natomiast korzystnie  wpływa na  kształtowanie się tych cech u pszenżyta jarego. Większa 

liczba i masa nasion na roślinie oraz liczba ziaren w kłosie  charakteryzowała pszenżyto 

ozime  niż pszenżyto jare, natomiast oba oceniane gatunki zbóż charakteryzowało podobna 

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

zbioru zbóż miał tez niewielki wpływ na kształtowanie się ważniejszych cech 

strukturotwórczych. 

Wsiewka seradeli w pszenżyto ozime miał znaczący wpływ na zróżnicowanie świeżej 

i suchej masy, liczebności oraz składu gatunkowego flory segetalnej. Większym 

zachwaszczeniem charakteryzował się łan pszenżyta uprawianego bez wsiewki seradeli, w 

którym zanotowano największą świeżą i suchą masę oraz liczebność chwastów. Wsiewka 

seradeli była konkurencyjna w stosunku do chwastów  i w pszenżycie zbieranym na zielonkę 

ograniczała świeżą masę gatunków niepożądanych w zbożu o 41,3%, suchą masę o 30%, 

liczebność o 56,2%, natomiast w przypadku pszenżyta uprawianego na ziarno: świeżą masę o 

29,2%, suchą masę – o 10,5% oraz liczebność o 64%. 



 Większą liczebnością chwastów charakteryzował się łan pszenżyta uprawianego                         

bez wsiewki seradeli. Najliczniej występującymi gatunkami chwastów   w uprawie pszenżyta 

uprawianego, zarówno z wsiewką seradeli jak i bez seradeli były: fiołek polny (Viola 

arvensis) i przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis). W czystym zasiewie zboża licznie 

występowały również: czerwiec roczny (Scleranthus annuus), czyściec polny (Stachys 

arvensis), przetacznik perski (Veronica persica) oraz gwiazdnica pospolita (Stellaria media). 

Natomiast w uprawie pszenżyta z wsiewką seradeli dość licznie występował również skrzyp 

polny (Eguisetum arvense).  

Natomiast w łanie pszenżyta ozimego uprawianego na zielonkę, rozpoznano łącznie 

25 gatunków chwastów, w tym 5 gatunków jednoliściennych. Większą różnorodność flory 

segetalnej zanotowano w  pszenżycie bez wsiewki seradeli (22 gatunki), mniejszą w łanie 

tego gatunku zboża uprawianego z wsiewką seradeli (15 gatunków). Najliczniej 

występującymi gatunkami chwastów były: fiołek polny (Viola arvensis) i przymiotno 

kanadyjskie (Conyza canadensis). W  pszenżycie bez seradeli licznie występowały również: 

skrzyp polny (Eguisetum arvense), czerwiec roczny (Scleranthus annuus), mlecz polny 

(Sonchus arvensis) oraz rdest ptasi (Polygonum aviculare). Natomiast w uprawie tego 

gatunku zboża z wsiewką seradeli występował również rumian polny (Anthemis arvensis). 

Obecność wsiewki seradeli zmniejszyła liczebność chwastów jednoliściennych, 

dwuliściennych i ogółem w łanie pszenżyta w porównaniu z uprawą tego gatunku bez 

seradeli. 

Wsiewka seradeli w pszenżyt jare miała znaczący wpływ na zróżnicowanie świeżej i 

suchej masy, liczebności oraz składu gatunkowego flory segetalnej. Większym 

zachwaszczeniem charakteryzował się łan pszenżyta uprawianego na ziarno bez wsiewki 

seradeli, w którym zanotowano większą świeżą i suchą masę chwastów. Świeża i sucha masa 

chwastów była odpowiednio większa o 49 i 30% w porównaniu z łanem pszenżyta 

uprawianego na zielonkę. Wsiewka seradeli była konkurencyjna w stosunku do chwastów w 

pszenżycie uprawianym zarówno na zielonkę, jak i na ziarno, i ograniczała świeżą masę 

gatunków niepożądanych w zbożu odpowiednio o: 57,9 i 40,2%, zaś suchą masę o: 56,7 i 

34,4%.  

Liczebność chwastów była również zróżnicowana wsiewką seradeli. Najwięcej 

gatunków niepożądanych wykazano w pszenżycie uprawianym na zielonkę (139 szt.), 

natomiast zdecydowanie bardziej konkurencyjna była uprawa zboża z wsiewką seradeli. 

Wsiewka ograniczyła liczebność chwastów w pszenżycie jarym o 36,8%. Podobne relacje 

wystąpiły w przypadku uprawy pszenżyta zbieranego w fazie dojrzałości pełnej. W zasiewie 



pszenżyta uprawianego na ziarno bez seradeli zanotowano dwukrotnie więcej gatunków 

niepożądanych (86 szt.)  w stosunku do uprawy rośliny zbożowej z wsiewką seradeli (42,8 

szt.). Seradela ograniczyła zatem liczebność chwastów o 50%. 

Różnorodność gatunkowa flory segetalnej była podobna we wszystkich kombinacjach 

uprawowych. W łanie pszenżyta uprawianego na zielonkę najliczniej występowały: mlecz 

polny (Sonchus arvensis), komosa biała (Chenopodium album), powój polny (Convolvulus 

arvensis) oraz przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis). Z gatunków jednoliściennych 

dominowała włośnica sina (Setaria pumila). W łanie pszenżyta uprawianego z seradelą 

zanotowano łącznie 20 gatunków chwastów, zaś w łanie tego gatunku zboża uprawianego                        

bez seradeli 21 gatunków. Natomiast, w łanie rośliny zbożowej uprawianej na ziarno, 

najliczniej występującymi gatunkami chwastów były: komosa biała (Chenopodium album) 

oraz skrzyp polny (Eguisetum arvense). Z gatunków jednoliściennych dominowała włośnica 

sina (Setaria pumila). W łanie pszenżyta uprawianego bez seradeli, licznie występował 

również mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus),  natomiast w uprawie tego gatunku zboża                         

z wsiewką seradeli - powój polny (Convolvulus arvensis). W łanie zbóż uprawianych                            

z seradelą zanotowano łącznie 14 gatunków chwastów, zaś w łanie zbóż uprawianych                            

bez seradeli 17 gatunków. 

 

Ocena plonowania wybranych odmian soi uprawianych systemem ekologicznym w 

zależności od sposobu pielęgnacji 

  Schemat doświadczenia:   

  1. odmiany - Annushka,  Augusta  

  2. sposoby pielęgnacji: A –   kontrola – bez zwalczania chwastów, 

                                        B - 4 krotne bronowanie (2 krotnie  do wschodów,   

                                                 po rozwinięciu 2 liści oraz przy wysokości roślin ok. 10 cm.) 

                                       C - bronowanie 2 krotnie  do wschodów +opiełacz 2 krotnie  po   

                                             rozwinięciu 3-4 liści oraz przy wysokości roślin 15-20 cm.) 

                                        D- bronowanie 2 krotnie  do wschodów + pielnik szczotkowy  2  

                                    krotnie  po rozwinięciu 3-4 liści  oraz przy wysokości roślin 15-20 cm.) 

                                        E- pielnik szczotkowy 4 razy - 2 krotnie  do wschodów,           

                                           po  rozwinięciu 3-4 liści  oraz przy wysokości  roślin 15-20 cm 

 Obsada soi wynosiła  szt./m
2
,  kg/ha. Wielkość poletka przy założeniu  wynosiła 35,0 m

2
, a 

do zbioru 30,0 m
2
. Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu żytniego bardzo 



dobrego, kl. IIIa.  Siew soi wykonano 20 maja 2014 r. W celu odchwaszczenia soi stosowano 

zabiegi mechaniczne zgodne ze schematem doświadczenia. Zbiór soi wykonano 3  

października 2014 r. 

 Omówienie wyników 

Przebieg pogody po siewie i w okresie wschodów był mało sprzyjający wschodom, 

wzrostowi i rozwojowi roślin soi. Po siewie spadły intensywne deszcze , które spowodowały 

ubicie gleby, a niskie temperatury powietrza zwłaszcza nocą (4-6
o
C) w wyniku czego, część 

nasion nie skiełkowało, a wschody roślin były opóźnione i nie wyrównane. Ponadto duża 

wilgotność gleby uniemożliwiła wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych we właściwym 

terminie.  

Na niski poziom plonu nasion obu ocenianych odmian soi bardzo istotny wpływ miał 

przebieg pogody w okresie wegetacji oraz zastosowane sposoby pielęgnacji (tab. 4). Obie 

uwzględnione w doświadczeniu odmiany Annushka i Augusta nie zależnie od sposobu 

pielęgnacji plonowały  na zbliżonym poziomie. Największy plon zanotowano na obiekcie na 

którym do pielęgnacji soi zastosowano 4-krotnie pielnik szczotkowy. Zebrane plony nasion 

soi są również  zmniejszone  stratami nasion i strąków w czasie zbioru. Straty nasion są 

spowodowane przede wszystkim bardzo nisko osadzonymi sturakim na roślinach soi. 

Zastosowane sposoby pielęgnacji miały stosunkowo mały wpływ na wielkość nasion 

soi. Największe nasiona  obie oceniane odmiany wytwarzała na obiekcie gdzie zastosowano 

4-krptnie pielnik szczotkowy, natomiast najmniejsze na obiekcie gdzie zastosowano 4 krotne 

bronowanie. Ponadto odmiana Annushka wytwarzała znacznie większe nasiona niż odmiana 

Augusta.  

Odmiana Augusta charakteryzowała się nieco większa liczba węzłów, nasion , strąków 

i masą nasion na roślinie niż odmian Annushka. Ponadto obie oceniane odmiany wytwarzały 

zbliżona liczbą nasion w strąku i masę nasion na węźle. Spowodowane to było podobną  

ilością pędów bocznych wytwarzanych przez te odmiany.  Zastosowanie 4 –krotnego 

bronowanie do pielęgnacji wpływało niekorzystnie  na rośliny soi. Tak pielęgnowane rośliny 

obu odmian  odznaczały się najmniejszą liczba węzłów, nasion,  strąków i masą na roślinie 

oraz liczbą  strąków,  nasion  i masa nasion na węźle  oraz liczbą nasion w strąku. Odmiana 

Augusta osadzała pierwszy strąk na pędzie kilka centymetrów  wyżej niż odmiana Annushka, 

co umożliwiało nieco wyższe prowadzenie zespołu żniwnego kombajnu nad powierzchnią 

gleby w czasie zbioru.  

 



Tabela  4. Plon nasion i masa tysiąca nasion  soi w zależności od sposobu pielęgnacji (szt.) 

Plon nasion  Masa 1000 nasion (g) Sposoby pielęgnacji 

Annushka  Augusta Annushka  Augusta 

A - kontrola 0,63 0,66 149 127 

B – 4- bonowanie 0,53 0,55 145 121 

C-bronowanie 

+opiełacz 

0,88 0,82 143 121 

D – bronowanie 

+pielnik szczotkowy 

0,72 0,78 155 122 

E – pielnik szczotkowy 0,95 0,91 158 128 

średnio     

 

Największe zachwaszczenie stwierdzono na obiektach kontrolnych, natomiast 

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

Najbardziej skutecznymi metodami pielęgnacji okazało się czterokrotne zastosowanie 

pielnika szczotkowego, (2-krotnie do wschodów, po rozwinięciu 3-4 liści oraz przy 

wysokości roślin 15-20 cm) oraz metoda z zastosowaniem bronowania (dwukrotnie do 

wschodów) wraz z pielnikiem szczotkowym (dwukrotnie po  rozwinięciu 3-4 liści oraz przy 

wysokości roślin 15-20 cm). Skuteczność metody mechanicznej pielęgnacji kukurydzy z 

wykorzystaniem pielnika szczotkowego ograniczała zachwaszczenie średnio o 54% dla obu 

odmian soi, zaś metoda z wykorzystaniem bronowania wraz z pielnikiem szczotkowym o 

46,6%. 

Najmniej skuteczną metodą była pielęgnacja z zastosowaniem 4-krotnego bronowania 

(2 krotnie do wschodów, po rozwinięciu 2 liści oraz przy wysokości roślin ok. 10 cm.), 

bowiem ograniczała zachwaszczenie w łanie soi średnio o 33,8% (w odmianie Annushka o 

31,7 i odmianie Augusta 36,7%). Należy dodać, że świeża i sucha masa chwastów w uprawie 

soi odmiany Augusta była około 2-krotnie większa na obiektach odchwaszczanych tą metodą 

w porównaniu do obiektów, na których stosowano pielnik szczotkowy.  

Dominującymi gatunkami chwastów niezależnie od sposobu pielęgnacji były: 

gwiazdnica pospolita (Stellaria media) oraz tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris). Z 

gatunków jednoliściennych duży udział stanowiła chwastnica jednostronna (Echinochloa 

crus-galli). 

Największą liczbę chwastów zanotowano na obiektach, na których nie stosowano 

mechanicznej pielęgnacji. W uprawie soi odmiany Annushka zanotowano średnio 230 sztuk, 

natomiast odmiany Augusta 227 sztuk chwastów. Na tych obiektach dodatkowo dość licznie 

występującymi chwastami były: maruna bezwonna (Matricaria maritima), przetacznik perski 

(Veronica persica) oraz komosa biała (Chenopodium album). Na obiektach odchwaszczanych 



mechanicznie, liczba gatunków niepożądanych była znacznie mniejsza i wynosiła średnio dla 

obu odmian: 117 roślin przy pielęgnacji z zastosowaniem bronowania i opielacza, 106 przy 

pielęgnacji pielnikiem szczotkowym z bronowaniem oraz 103 rośliny po zastosowaniu 

pielnika szczotkowego. Najmniejszą liczebnością gatunków niepożądanych ogółem 

zanotowano w zasiewach soi odmiany Augusta, przy zastosowaniu metody zwalczania 

chwastów z wykorzystaniem pielnika szczotkowego (84 szt.) oraz odmiany Annushka, przy 

zastosowaniu bronowania wraz z pielnikiem szczotkowym (90 szt.).  

W zasiewach roślin strączkowych rozpoznano łącznie 33 gatunki chwastów, w tym 4 

gatunki jednoliścienne. Największa różnorodność gatunkowa charakteryzowała obiekty, na 

których nie stosowano żadnych zabiegów pielęgnacyjnych – średnio dla obu odmian 21 

gatunków, zaś najmniejsza dla obiektów pielęgnowanych za pomocą pielnika szczotkowego – 

14 gatunków.  

 

Wartość użytkowa runi trwałego użytku zielonego odnowionego różnymi metodami 

Celem prac była ocena plonowania użytku zielonego po wykonaniu  renowacji  

różnymi metodi  

Schemat doświadczenia           

 Kontrola – trwały użytek zielony  

Obiekt I – pełna  uprawa -orka + siew mieszanki  siewnikiem zbożowym  

Obiekt II – uproszczona - uprawa powierzchniowa gleby kompaktową broną talerzową 

                na  głębokość 5 cm + siew bezpośredni mieszanki siewnikiem szczelinowym   

Skład mieszanki: lucerna 30% + festulolium 40% + życica trwała 20% + życica 

wielokwiatowa 10% 

Doświadczenie jednoczynnikowe założono metodą losowanych bloków, w czterech 

powtórzeniach na trwałym użytku zielonym w RZD IUNG – PIB Grabów w 2013 r. Siew 

mieszanek wykonano  w drugiej dekadzie czerwca 2013 r., następnie pole zwałowano wałem 

gładkim, aby zapewnić wszystkim nasionom dobre warunki wilgotnościowe do kiełkowania i 

rozwoju siewek. W roku siewu w połowie sierpnia wykonano pielęgnacyjne koszenie runi w 

celu likwidacji i ograniczenia rozwoju chwastów. W połowie października ruń mieszanki 

spasiono 60 DJP krów w ciągu dwóch dni. Bezpośrednio po zakończonym wypasie skoszono 

i zebrano z powierzchni doświadczenia niedojady pozostawione przez pasące się krowy 

 

Omówienie wyników 



W pierwszym roku pełnego użytkowania w pierwszym odroście runi plon suchej masy 

mieszanki odnowionej metodą pełnej uprawy lub odnowionej powierzchniowo kompaktową 

broną talerzową na  głębokość 5 cm był podobny  i kształtował się na poziomie 1,75 – 2,52 

t·ha
-1 

 (tab. 5). Stwierdzono też podobną suchą masę ziół i chwastów wynoszącą od 0,48-0,71 

t·ha
-1 

na obiektach po renowacji i jak na trwałym użytku zielonym. Nie wykazano istotnego 

zróżnicowania plonu suchej masy bobowatych drobnonasiennych i traw występujących w 

runi porównywanych obiektów (obiekt A, obiekt B, kontrola).  

 

Tabela 5. Plon  suchej masy mieszanki, ziół i chwastów w t·ha
-1

  

Sucha masa t·ha
-1

 

 

Obiekt badawczy
 

Mieszanka Bobowate  

drobnonasienne 

Trawy Zioła i chwasty 

I odrost runi 

A- orka 

B- gruber 

TUZ (kontrola)  

NIR (α=0,05) 

2,52 

2,40 

1,75 

r.n. 

1,04 

1,03 

0,63 

r.n. 

1,49 

1,37 

1,13 

r.n. 

0,50 

0,48 

0,71 

r.n. 

III odrost runi 

A- orka 

B- gruber 

TUZ (kontrola) 

NIR (α=0,05) 

1,99 

1,99 

1,45 

0,38 

1,28 

1,28 

0,35 

0,41 

0,96 

0,71 

1,10 

r.n. 

0,23 

0,37 

0,77 

0,18 

IV odrost runi 

A- orka 

B- gruber 

TUZ (kontrola) 

NIR (α=0,05) 

0,99 

1,00 

1,42 

r.n. 

0,29 

0,31 

0,19 

r.n. 

0,71 

0,69 

1,23 

r.n. 

0,09 

0,21 

0,77 

0,37 

 

W trzecim odroście na obiektach na których stosowano  renowacje runi (A - orka, B – 

gruber) plon zielonej i suchej masy był istotnie większy niż na obiekcie kontrolnym. Poza tym 

ruń na tych obiektach wyróżniała się większym plonem suchej masy roślin bobowatych 

drobnonasiennych w porównaniu z kontrolą (trwały użytek zielony). Istotnie większa zielona 

i sucha masa chwastów charakteryzowała trwały użytek zielony niż obiekty po renowacji 

(obiekt A i B).  

W czwartym odroście plon zielonej i sucha masy mieszanek  na obiektach po 

renowacji metodą pełnej uprawy i podsiewie starej runi mieszanką bobowato-trawiastą oraz 

trwałego użytku zielonego był zbliżony. Istotne różnice dotyczyły wyłącznie chwastów, 

których zielona i sucha masa na trwałym użytku zielonym istotnie przewyższała zanotowana 

na obiektach poddanych renowacji.  



W pierwszym odroście dominowały trawy w runi na porównywanych obiektach 

badawczych. W kombinacjach po renowacji bobowate drobnonasienne występowały w ilości 

optymalnej dla bydła (około 35% plonu suchej masy), natomiast w runi trwałego użytku 

zielonego było ich o 10% mniej. W runi odnowionej metodą pełnej uprawy (obiekt A) i 

podsianej mieszanką po wcześniejszym płytkim zniszczeniu starej runi (obiekt B) udział 

chwastów był podobny. W pierwszym odroście, najwyższy (około 28%) udział chwastów 

stwierdzono w runi trwałego użytku zielonego w zestawieniu z pozostałymi obiektami 

badawczymi. W trzecim odroście runi komponentem dominującym na obiektach po renowacji 

były rośliny bobowate, zwłaszcza w kombinacji z podsiewem mieszanki po zniszczeniu starej 

runi broną talerzową (obiekt B). Ten obiekt badawczy charakteryzował się też najmniejszym 

udziałem traw w runi w stosunku do pozostałych komponentów. W tym odroście runi trwały 

użytek zielony wyróżniał się najmniejszym udziałem roślin bobowatych (16%) oraz wysokim 

zachwaszczeniem (35%). W czwartym odroście, podobnie jak w pierwszym w runi 

dominowały trawy, a zwłaszcza na obiekcie odnowionym  metodą pełnej uprawy, w której 

było ich aż 66%. Na obiektach z renowacją runi metodą pełnej uprawy i przez podsiew, 

rośliny bobowate występowały w podobnej ilości zbliżonej do 26%, natomiast w warunkach 

trwałego użytku zielonego (kontrola) stanowiły zaledwie około 10% w runi. Najmniejszym 

udziałem chwastów charakteryzowała się ruń odnowiona metodą pełnej uprawy (około 8%), a 

największym trwałego użytku zielonego (około 36%).  

W pierwszym roku użytkowania, już w pierwszym odroście runi na obiektach 

poddanych renowacji metodą pełnej uprawy (obiekt A) i podsiewu po wcześniejszym 

powierzchniowym zniszczeniu starej runi (obiekt B) istotnie wpływało na  plon zielonej masy 

w stosunku do uzyskanego na trwałym użytku zielonym. W tym odroście runi, na 

porównywanych obiektach plony suchej masy były zbliżone i wynosiły od 2,46 t·ha
-1

 w 

warunkach trwałego użytku zielonego do 3,03 t·ha
-1

 w przypadku renowacji trwałego użytku 

zielonego metodą pełnej uprawy (obiekt A). W drugim odroście runi, na obiekcie 

odnawianym metodą podsiewu (obiekt B) plon zielonej masy był istotnie większy niż na 

obiekcie odnawianym metodą pełnej uprawy (obiekt A) i trwałym użytku zielonym. Istotnie 

najwyższy plon suchej masy w tym odroście uzyskano również na obiekcie z podsiewem po 

powierzchniowym zniszczeniu starej runi (obiekt B) w stosunku do pozostałych obiektów 

badawczych, oraz po renowacji metodą pełnej uprawy (obiekt A) w stosunku do trwałego 

użytku zielonego (obiekt kontrolny). W trzecim odroście runi przeprowadzenie renowacji 

trwałego użytku zielonego nie zwiększyło plonu zielonej i suchej masy (tab. 36). Natomiast w 

czwartym odroście, stwierdzono niemal dwukrotnie wyższe plony zielonej i suchej masy w 



warunkach trwałego użytku zielonego w stosunku do runi odnowionej metodą pełnej uprawy i 

po podsiewie mieszanką po powierzchniowym zniszczeniem starej runi (obiekt B). 

W pierwszym roku użytkowania łączny plon zielonej masy z czterech odrostów runi 

po podsiewie wykonanym po powierzchniowym zniszczeniu starej runi (obiekt B) była 

istotnie większa niż pozyskana z runi trwałego użytku zielonego. Nie stwierdzono istotnego 

wpływu sposobów renowacji użytku zielonego na roczny plon suchej masy runi, a uzyskane 

plony  kształtowały się na poziomie 8,57 t·ha
-1

 na trwałym użytku zielonym do 10,03 t·ha
-1

 w 

przypadku renowacji po powierzchniowym zniszczeniu starej runi na głębokość 5 cm.  

W pierwszym odroście na 1m
2 

runi odnowionej metodą pełnej uprawy występowało 6 

gatunków ziół i 3 gatunki chwastów dwuliściennych (tab. 37). Najliczniej wystepował 

mniszek pospolity (Taraxacum officinale Web.) (około 60 szt. 1m
2
), tasznik pospolity 

(Caspella bursa-pastoris L.) i babka zwyczajna (Plantago maior L.) odpowiednio po 23 i 22 

szt. 1m
2
. Na tym obiekcie nie stwierdzono obecności żadnych chwastów jednoliściennych. W 

pierwszym odroście w runi z podsiewem mieszanki bobowato-trawiastej wykonanym po 

zruszeniu wierzchniej warstwy gleby broną talerzową  stwierdzono łącznie 12 gatunków, w 

tym 6 gatunków ziół i 5 gatunków chwastów dwuliściennych oraz chwastnicę jednostronną i 

wiechlinę roczną z frakcji chwastów jednoliściennych. Z ziół najliczniej wystepował mniszek 

pospolity (Taraxacum officinale Web.) i tasznik pospolity (Caspella bursa-pastoris L.), 

natomiast wśród chwastów dwuliściennych - bylica pospolita (Artemisia vulgaris L.) (10 

roślin na m
2 

runi). W runi obiektu kontrolnego w pierwszym odroście runi  występowało 6 

gatunków ziół, a spośród nich w najliczniej występował mniszek pospolity (Taraxacum 

officinale Web.) (około 140 roślin na 1m
2
) oraz krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.) 

76,5 sztuk·1 m
2
. Poza tym w grupie chwastów dwuliściennych zarejestrowano pojedyncze 

rośliny 3 gatunków: gwiazdnicy posp. (Stellaria media L. Vill), ostrożnia polnego (Cirsium 

arvense L.) i przymiotna kanadyjskiego (Erigeron canadensis L.). Łącznie w pierwszym 

odroście runi trwałego użytku zielonego (obiekt kontrolny) zanotowano obecność 116,5 sztuk 

ziół i chwastów na 1 m
2
. Większą bioróżnorodność w pierwszym odroście zaobserwowano w 

runi odnowionej przez podsiew mieszanki po zniszczeniu starego porostu broną talerzową na 

głębokość 5 cm. Z powodu małej liczebności i masy chwasty występujące na obiektach 

poddanych renowacji (obiekt A i B) nie zagrażały rozwojowi zasianej mieszanki. Ogółem, 1 

m
2
 runi w pierwszym odroście zasiedlało 118,0 sztuk ziół i chwastów. 

Trzeci odrost runi odnowionej metodą pełnej uprawy zasiedlało 6 gatunków ziół i 2 

gatunki chwastów. Najwięcej było mniszka posp. (Taraxacum officinale Web.) (95,5 sztuk·1 

m
2
) i babki zwyczajnej (Plantago maior L). z frakcji ziół liczącej łącznie 118,0 sztuk·1 m

2
. 



Pozostałe gatunki ziół i chwastów występowały w niewielkiej ilości i były mało 

konkurencyjne dla zasianej mieszanki. W tym odroście  runi, mniszek posp. (Taraxacum 

officinale Web.) i komosa biała (Chenopodium album L.) były gatunkami ziół najliczniej 

występującymi w kombinacji z podsiewem mieszanek po powierzchniowym zniszczeniu 

starej runi broną talerzową (obiekt B). W tej kombinacji stwierdzono łącznie 174,0 rośliny na 

1 m
2
 runi, w tym 168 roślin ziół (mniszek posp. (Taraxacum officinale Web.) 137 sztuk·1 m

2
, 

babka lancetowata (Plantago lanceolata L.), krwawnik posp. (Achillea millefolium L.), babka 

zwyczajna (Plantago maior L)., kurzyślad polny (Anagallis arvensis L), komosa biała 

(Chenopodium album L.) i 6 roślin z frakcji chwastów dwuliściennych (gwiazdnica posp. ( 

Stellaria media L.), bodziszek łąkowy(Geranium pratense L.). Sucha masa ziół i chwastów 

obecnych na tym obiekcie była niewielka, dlatego należy sądzić, iż nie były one zagrożeniem 

dla rozwoju podsianej mieszanki. W trzecim odroście runi w warunkach trwałego użytku 

zielonego występowało 10 gatunków ziół i chwastów (łącznie 297,0·roślin 1 m
2
), a mniszek 

posp. (Taraxacum officinale Web.) i krwawnik posp. (Achillea millefolium L.) z frakcji ziół 

występowały najczęściej. Z chwastów dwuliściennych najliczniej wyśtępował pępawa 

dachowa (Crepis tectorum L.) (23,5 sztuk·1 m
2
), która występowała wyłącznie na tym 

obiekcie badawczym. Z uwagi na wysoką liczebność oraz dużą zieloną i suchą masę 

chwastów i ich około 35% udział w runi wartościowe gatunki roślin bobowatych i traw nie 

miały dobrych warunków do rozwoju i plonowania. 

W czwartym odroście, w kombinacji z odnawianiem runi metodą pełnej uprawy 

(obiekt A) zachwaszczenie było niewielkie, a w runi wystąpiły tylko 4 gatunki ziół i 

chwastów dwuliściennych (łącznie 60,5 sztuk na 1 m
2
) oraz wiechlina roczna (Poa annua L.) 

z chwastów jednoliściennych. We frakcji ziół dominował mniszek pospolity (Taraxacum 

officinale Web.) - 53 szt. na 1 m
2
. Niska zielona i sucha masa ziół i chwastów obecnych w 

runi tego obiektu badawczego oraz mała ich liczebność wskazują na niewielką 

konkurencyjność i mały wpływ na rozwój i plonowanie zasianej mieszanki.  

W czwartym odroście, na obiekcie z podsiewem wykonanym po zniszczeniu starej 

runi na głębokość 5 cm (obiekt B) zaobserwowano 6 gatunków ziół i jeden gatunek chwastów 

dwuliściennych (gwiazdnica posp.- Stellaria media L. o łącznej liczbie 124,5 sztuk na 1 m
2
. 

Najwięcej było mniszka posp. (Taraxacum officinale Web.) (101,5 sztuk na 1 m
2
) z grupy ziół 

oraz gwiazdnicy posp. (Stellaria media L.) z chwastów dwuliściennych. Zioła i chwasty 

występujące w tej kombinacji nie były konkurencyjne dla zasianej mieszanki bobowato-

trawiastej. W czwartym odroście na trwałym użytku zielonym stwierdzono obecność dwóch 

gatunków ziół (mniszek posp. (Taraxacum officinale Web.) – 109 sztuk na 1 m
2
, krwawnik 



posp. (Achillea millefolium L.) oraz trzy gatunki chwastów dwuliściennych (gwiazdnica posp. 

Stellaria media L., bodziszek łąkowy Geranium pratense L., przetacznik polny (Veronica 

arvensis L.)), a także liczną populację wiechliny rocznej (Poa annua L.) w fazie siewek. 

Łącznie na 1 m
2
 runi wystąpiło 140,5 sztuk ziół i chwastów. Przy znacznym zachwaszczeniu 

tego obiektu i wysoką zieloną i suchą masą chwastów stanowiących blisko 36% plonu suchej 

masy wartościowe gatunki traw miały utrudnione warunki do rozwoju i plonowania. 

 

Zadanie 2. Ocena możliwości produkcji pasz objętościowych z kukurydzy oraz 

roślin bobowatych w  gospodarstwach ekologicznych 

 

Ocena plonowania kukurydzy w zależności od gatunku wsiewki  ograniczającej 

zachwaszczenie 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w RZD Grabów i CDR Radom (Chwałowice) 

metodą bloków  w 4 powtórzeniach. Porównywano następujące Obiekty – kontrola – 

pielęgnacja mechaniczna,  gatunki wsiewki: gryka, facelia, gorczyca biała, koniczyna biała. 

  W Chwałowicach wielkość poletka przy założeniu i do zbioru wynosiła 30,0 m
2
. 

Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu pszennego dobrego, kl. IIIa. Zawartość 

przyswajalnego fosforu wynosiła (w mg na 100 g gleby) 12,1, potasu  13,1, a magnezu 6,9. 

Odczyn gleby oznaczony w 1n KCL wynosił  5,1.  Siew wykonano 24 kwietnia 2014 r. Zbiór 

roślin wykonano w fazie dojrzałości mleczno-woskowej 8 września 2014 r. Nawożenia 

mineralnego nie stosowano. Natomiast w Grabowie wielkość poletka przy założeniu wynosiła 

30 m
2
, a do zbioru wynosiła 28,0 m

2
. Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu 

zytniego bardzo dobrego, kl. IIIa. Zawartość przyswajalnego fosforu wynosiła (w mg na 100 

g gleby) 11,4, potasu  15,1, a magnezu 6,0. Odczyn gleby oznaczony w 1n KCL 1wynosił  

5,4.  Siew kukurydzy, facelii, koniczyny białej i gorczycy białe wykonano 7 maja, a gryki 7 

czerwca 2014 r. Zbiór roślin wykonano w fazie dojrzałości mleczno-woskowej 29 września 

2014 r. 

Omówienie wyników 

Największe plony świeżej  i suchej masy kukurydzy w Chwałowicach zanotowano na 

obiekcie kontrolnym na którym stosowano  pielęgnacje mechaniczną (tab. 6). Wsiewanie 

gryki, facelii, gorczycy biała i koniczyny białej spowodowały znacząca obniżkę plonu. W tym 

doświadczeniu najmniej korzystne okazało się wsiewanie koniczyny białej która 

spowodowało zmniejszenie poziomu plonowania kukurydzy w stosunku do pielęgnowanej 

mechanicznie o około 35 %. W Grabowie najlepiej plonował kukurydza w którą wsiewano 



facelię lub gorczyce białą, natomiast wsiewanie koniczyny białej spowodowało podobnie jak 

w Chwałowicach  znacząca  obniżkę poziomu plonowania. 

W obu doświadczeniach zawartość suchej masy w całych roślinach kukurydzy była 

mało różnicowana gatunkiem wsiewanej wsiewki. Zawartość suchej masy w kolbach 

kukurydzy w Chwałowicach była znacznie większa niż w całych roślinach, a w Grabowie 

znacznie mniejsza. Rośliny kukurydzy w tym doświadczeniu nie wykształciły ziarna 

wynikiem czego była tak niska zawartość suchej masy.   

 

Tabela  6. Plon zielonej i suchej masy kukurydzy w zależności od gatunku wsiewki 

Chwałowice Grabów Sposób pielęgnacji 

zielonej masy suchej masy zielonej masy suchej masy 

 kontrola 29,0 9,1 17,0 3,50 

gryka 22,6 6,8 17,1 3,38 

facelia 21,8 7,0 22,5 4,50 

gorczyca biała 21,5 6,8 21,3 4,75 

koniczyna biała 19,0 4,0 20,8 4,37 

średnio     

 

 

Struktura roślin kukurydzy była stosunkowo mało różnicowana  zastosowanym 

gatunkiem wsiewki.  W Grabowie na obiekcie kontrolnym w strukturze rośliny, łodyga liście i 

wiecha stanowiły znacznie większy udział niż  na obiektach na których kukurydza była 

uprawiana razem z wsiewką. Natomiast w Grabowie kolba stanowiła znacznie mniejszy 

udział w strukturze rośliny niż w Chwałowicach,  a gatunek wsiewki nie miał istotnego 

wpływu na rozwój kolby. Natomiast liczba kolb na roślinie kukurydzy na wszystkich 

obiektach była bardzo zbliżona. W Grabowie rośliny kukurydzy nie wykształciły ziarna, 

natomiast w Chwałowicach na obiekcie kontrolnym, z wsiewką facelii i gorczycy białej 

nasiona w strukturze kolby stanowiły  o około 64%.  W Grabowie liście okrywowe stanowiły 

około 55% w strukturze kolby, a gatunek wsiewki  stosunkowo słabo wpływał na strukturę 

kolby. Natomiast w Chwałowicach więcej liści okrywowych zanotowano na roślinach 

kukurydzy w uprawie której była zastosowana wsiewka gryki.   Długość kolby jej średnica  

oraz liczba ziaren na kolbie roślin kukurydzy  była określona tylko w Chwałowicach.  

Gatunek wsiewki miał stosunkowo mały wpływ na długość i średnicę kolby natomiast, 

koniczyna biała istotnie ograniczał liczbę ziaren na kolbie w stosunku liczby ziaren  na kolbie 

kukurydzy pielęgnowanej mechanicznie (kontrola).  W Grabowie rośliny kukurydzy niżej 

osadzały kolbę i osiągały mniejszą wysokość niż rośliny kukurydzy w Chwałowicach. 

Ponadto w Grabowie gatunek wsiewki miał niewielki wpływ na te cechy. Natomiast w 



Chwałowicach wyżej kolbę  na roślinie oraz większa wysokość osiągały rośliny pielęgnowane 

mechanicznie niż uprawiane  z wsiewką.  

Największe zachwaszczenie stwierdzono na obiektach kontrolnych, w których 

zanotowano największą świeżą i suchą masę oraz liczebność chwastów w stosunku do łanu 

kukurydzy uprawianego z wsiewką. Rośliny wsiewane w kukurydzę przyczyniały się do 

znacznej redukcji masy i liczby chwastów. Najbardziej skutecznymi okazały się wsiewki 

facelii i koniczyny białej, bowiem przyczyniły się do zwiększenia konkurencyjności 

kukurydzy w stosunku do chwastów i ograniczały świeżą masę gatunków niepożądanych                         

w łanie odpowiednio o: 48,6 i 52,1%, suchą masę o 52,1 i 51,4%, zaś liczebność o: 21,8                          

i 22,2%. Natomiast najmniej skutecznymi w ograniczaniu zachwaszczenia okazały się 

wsiewki gorczycy białej i gryki. Świeża i sucha masa chwastów w łanie kukurydzy 

uprawianej z wsiewką gorczycy białej była mniejsza odpowiednio o: 34,1 i 31%, zaś                                                 

z wsiewką gryki o 24,5 i 26,1%.   

Dominującymi gatunkami chwastów niezależnie od gatunku wsiewki były: bodziszek 

kosmaty (Geranium molle), bodziszek porozcinany (Geranium dissectum), żółtlica 

drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora), rdest powojowy (Fallopia convolvulus), komosa 

biała (Chenopodium album), przetacznik perski (Veronica persica), psianka czarna (Solanum 

nigrum) oraz tobołki polne (Thlaspi arvense). Z gatunków jednoliściennych bardzo duży 

udział stanowiła chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli). 

Największą liczbę chwastów ogółem zanotowano na obiektach, na których nie 

stosowano mechanicznej pielęgnacji oraz w łanie kukurydzy uprawianej wraz z wsiewką 

gorczycy białej (576 szt.). Obecność wsiewki facelii i koniczyny białej zmniejszyła 

liczebność chwastów jednoliściennych, dwuliściennych i ogółem w łanie kukurydzy w 

porównaniu z uprawą tego gatunku w siewie czystym. Liczba gatunków niepożądanych na 

tych obiektach była prawie jednakowa i  wynosiła odpowiednio: 443 (wsiewka facelii)  i 441 

rośliny (wsiewka koniczyny białej). We wszystkich sposobach uprawy, znaczący udział (47-

66%) stanowiły chwasty jednoliścienne. 

W zasiewach kukurydzy uprawianej z poszczególnymi wsiewkami rozpoznano łącznie 

34 gatunki chwastów. Największa różnorodność gatunkowa charakteryzowała łan kukurydzy 

z wsiewką facelii i wsiewką gryki (26 gatunków), zaś najmniejsza w łanie kukurydzy 

uprawianej z zasiewie czystym.  

 

Wpływ  współrzędnej uprawy kukurydzy z wybranymi  gatunkami roślin na 

plonowanie i jakość surowca kiszonkarskiego 



Materiał i metoda 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w RZD Grabów i CDR Radom (Chwałowice) 

metodą bloków losowanych  w 4 powtórzeniach. Porównywano następujące obiekty – 

kontrola - bez wsiewki,  gatunki roślin  uprawnych: fasola tyczkowa, wyka siewna, 

słonecznik. 

Wielkość poletka przy założeniu  i do zbioru wynosiła 30,0 m
2
. Doświadczenie 

przeprowadzono na glebie kompleksu pszennego dobrego, kl. IIIa. Zawartość przyswajalnego 

fosforu wynosiła (w mg na 100 g gleby) 12,1, potasu  13,1, a magnezu 6,9. Odczyn gleby 

oznaczony w 1n KCL wynosił  5,1.  Nawożenia mineralnego nie stosowano.  Siew kukurydzy, 

wyki i słonecznika wykonano 24 kwietnia fasoli tyczkowej 30  kwietnia 2014 r. , Zbiór roślin 

wykonano w fazie dojrzałości mleczno-woskowej 8 września 2014 r. Natomiast w Grabowie 

wielkość poletka przy założeniu wynosiła 30 m
2
, a do zbioru wynosiła 28,0 m

2
. 

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

Zawartość przyswajalnego fosforu wynosiła (w mg na 100 g gleby) 11,4, potasu  15,1, a 

magnezu 6,0. Odczyn gleby oznaczony w 1n KCL 1wynosił  5,4.  Siew kukurydzy, wyki i 

słonecznika  wykonano 7 maja, a fasoli tyczkowej  7 maja 2014 r. Zbiór roślin wykonano w 

fazie dojrzałości mleczno-woskowej 29 września 2014 r. 

Omówienie wyników 

Największe plony świeżej  i suchej masy kukurydzy w Chwałowicach  zanotowano n 

na obiekcie kontrolnym na którym stosowano pielęgnacje mechaniczną oraz gdy kukurydzę 

uprawiano z fasolą tyczkową 7. Natomiast w Grabowie najlepsze plony zanotowano gdy 

kukurydza była uprawiana z fasolą tyczkowa lub wyką siewna. W obu doświadczeniach 

największy udział w łącznym plonie stanowiła kukurydza uprawiana z wyką siewną, a 

zwłaszcza w Chwałowicach,  a znacznie mniejszy  ze słonecznikiem.   

W obu doświadczeniach zawartość suchej masy w całych roślinach i kolbach 

kukurydzy była mało różnicowana gatunkiem rośliny uprawianej współrzędnie. Zawartość 

suchej masy w kolbach kukurydzy w Chwałowicach była znacznie większa niż w całych 

roślinach oraz w Grabowie w uprawianej z wyka i fasolą tyczkowa. Znacznie mniejsza 

zawartość tego składnika w Grabowie zanotowano w roślinach rosnących współrzędnie ze 

słonecznikiem i na obiekcie kontrolnym. Rośliny kukurydzy w tym doświadczeniu nie 

wykształciły ziarna wynikiem czego była tak niska zawartość suchej masy.  Spośród 

gatunków uprawianych współrzędnie z kukurydza największa zawartością suchej masy w 

okresie zbioru charakteryzowała się wyka jara.  



W Chwałowicach gatunek uprawiany współrzędnie  nie miał istotnego wpływu na 

rozwój kolby, a kolba największy udział na roślinie stanowiła na kukurydzy  uprawianej z 

fasolą. Natomiast w Grabowie kolby stanowiły niewielki udział na roślinach kukurydzy 

uprawianej ze słonecznikiem gdyż rośliny nie wykształciły ziarna).  Ponadto w Grabowie 

kolba stanowiła znacznie mniejszy udział w strukturze rośliny niż w Chwałowicach.  

Natomiast liczba kolb na roślinie kukurydzy na wszystkich obiektach była bardzo zbliżona. W 

Chwałowicach udział ziarna w kolbie był około 3krotnie większy niż w  Grabowie. Ponadto 

uprawiana ze wszystkimi gatunkami roślin kukurydza zawiązała ziarno na kolbach. Natomiast 

w Grabowie osadka i liście okrywowe  stanowiły znacząco większy udział  strukturze kolby, 

niż w Chwałowicach. Długość kolby jej średnica  oraz liczba ziaren na kolbie roślin 

kukurydzy  była znacznie większa  w Chwałowicach niż w Grabowie.  W Chwałowicach 

gatunek rośliny uprawianej współrzędnie miał stosunkowo mały wpływ na długość, średnicę 

kolby i liczbę roślin na kolbie. Natomiast w Grabowie  dłuższymi kolbami i większa średnica 

odznaczały się kolby kukurydzy uprawianej z wyka i fasolą.   W Grabowie rośliny kukurydzy 

niżej osadzały kolbę i osiągały mniejszą wysokość niż rośliny kukurydzy w Chwałowicach. 

Ponadto gatunek rośliny uprawianej współrzędnie miał nie wielki wpływ na te cechy.  

Ocena wartości pokarmowej biomasy kukurydzy uprawianej współrzędnie z różnymi 

gatunkami roślin są aktualnie wykonywane a uzyskane wyki będą dostarczone do 10 grudnia. 

Tabela  7. Plon zielonej i suchej masy kukurydzy i rośliny uprawianej współrzędnie 

Chwałowice Grabów Sposób pielęgnacji 

zielonej masy suchej masy zielonej masy suchej masy 

 kontrola 52,6 18,8 16,4 4,1 

słonecznik 50,8 18,4 17,9 4,7 

wyka siewna 49,5 18,1 20,8 5,7 

fasola tyczkowa 53,0 18,8 18,9 5,4 

średnio     

 

Porównanie  produkcyjności odmian  kukurydzy  uprawianych systemem ekologicznym 

i integrowanym 

Materiał i metoda 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w RZD Grabów metodą podbloków 

skrzyżowanych  w 4 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany kukurydzy,  

czynnikiem  II rzędu  – system produkcji.  

- czynnik I – odmiany kukurydzy: Bosman, Opoka, Ułan i Vitras 



- czynnik II – systemy uprawy: ekologiczny i integrowany 

- system ekologiczny – kukurydza++, jęczmień jary+wsiewka koniczyny czerwonej z trawą 

(2 lata),  pszenica ozima + poplon 

- system integrowany – kukurydza++,  jęczmień jary, strączkowe, pszenica ozima + słoma + 

miedzyplon 

Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu pszenny dobry. W systemie 

ekologicznym stosowano 40 ton obornika przekompostowanego, natomiast w systemie 

integrowanym stosowano pełna dawkę obornika i nawożenie mineralne w następujących 

dawkach  (kg/ha):  N –150,   P - 39,2 ,  K – 49,8 . Siew wykonano 30 kwietnia,  zbiór 16 

września 2014 r.  

Omówienie wyników 

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

zastosowany system produkcji (tab. 8). Znacznie lepiej plonowała kukurydza  uprawiana w 

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

ekologicznym i integrowanym największy plonu suchej masy zapewniała uprawa odmiany 

Ułan. 

 

Tabela 8. 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 43,0 62,5 11,9 19,2 

Opoka 45,8 60,1 13,5 17,9 

Ułan 66,4 78,1 19,3 23,2 

Vitras 58,5 70,0 17,4 20,3 

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.  

 

Porównanie  produkcyjności wybranych gatunków i odmian roślin strączkowych 

uprawianych na zielona masę 

Materiał i metoda  

Doświadczenie polowe przeprowadzono w RZD Grabów  metodą podbloków 

losowanych w 4 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były – gatunki roślin strączkowych: 

bobik, groch, łubin żółty i wąskolistny, wyka siewna, a czynnik II – odmiany roślin 

strączkowych: bobik – Granit (s), Bobas (t), groch – Klif (t), Medal (w), łubin wąskolistny – 

Bojar (t), Regent (s), łubin żółty – Mister (t), Taper (s), wyka siewna – Hanka (t), Ina (s). 

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

Nawożenia mineralnego nie stosowano. Siew wykonano  2 kwietnia,  zbiór 9 lipca 2014 r.  

Przed zbiorem na wybranych roślinach z każdego poletka określona była ich struktura. 

Po zbiorze określony był plon zielonej i suchej masy roślin strączkowych. Ponadto przed 

zbiorem wykonana była analiza zachwaszczenia łanu. Badania obejmowały ocenę składu 

gatunkowego chwastów, liczebność poszczególnych gatunków oraz oznaczenie świeżej i 

powietrznie suchej masy chwastów. Wykonywana była z powierzchni 1 m
2
 metodą ramkową, 

w 4 powtórzeniach. 

Omówienie wyników 

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. 9). Spośród ocenianych gatunków największe plony świeżej i suchej masy zapewniała 

uprawa grochu i bobiku, natomiast najmniejsze łubinu wąskolistnego. Samokończące 

odmiany bobiku, łubinu wąskolistnegoi łubinu żółtego plonowały na niższym poziomie niż 

odmiany o tradycyjnym typie wzrostu, natomiast oceniane odmiany wyki nie zalezie od typu 



wzrostu plonowały na zbliżonym poziomie. 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. Wąsolistna odmian grochu Medal zawierała mniej suchej masy niż 

odmiana o tradycyjnym ulitnienie odmian Klif, natomiast samokończące  i tradycyjne 

odmiany łubinu wąskolistnego, żółtego, bobiku  i wyki zawierały  charakteryzowała bardzo  

zbliżona ilość tego składnika.  

 

Tabela 9. Plon zielonej i suchej masy roślin strączkowych  

gatunek odmiana Plon zielonej 

masy (t/ha) 

Zawartość 
suchej masy 

Plon suchej 

masy (t/ha) 

Bobas (t) 43,3 17,1 7,40 bobik 

Granit (s) 41,8 17,3 7,23 

Klif (t) 36,4 27,1 9,86 groch 

Medal (w) 36,6 21,1 7,72 

Bojar (t) 18,8 14,1 2,65 łubin 

wąskolistny Regent (s) 16,5 11,6 1,91 

Mister (t) 39,2 13,4 5,25 łubin żółty 

Taper (s) 30,2 14,4 4,35 

 Hanka (t) 27,9 18,9 5,27 wyka siewna 

Ina (s) 29,0 18,1 5,25 

     

 

W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne roślin strączkowych 

determinujące ich plonowanie. W czasie zbioru strąki wytworzyły  wszystkie odmiany 

ocenianych gatunków. Udział strąków w plonie biomasy był różny u poszczególnych 

gatunków i odmian., największy stanowiły u  obu odmian grochu, a najmniejszy u tradycyjnej 

odmiany wyki Hanka.  Tradycyjne odmiany łubinu wąskolistnego Bojar  zawiązywały więcej 

strąków na roślinie niż odmiana samokończąca Regent, natomiast samokończące odmiany 

łubinu żółtego i wyki oraz wąsolistna odmiana grochu zawierały nieco więcej tego składnika.. 

Rośliny  tradycyjnej odmiany łubinu żółtego, wąskolistnego, bobiku i wyki oraz wąsolistnej 

odmiany grochu  wytwarzały zdecydowanie dłuższe pędy, niż pozostałe odmiany.. 

            Największe zachwaszczenie zanotowano w łanie łubinu żółtego i łubinu 

wąskolistnego, natomiast niemal o połowę mniejsze wystąpiło  w łanie grochu i bobiku, a 

najmniejsze zaś w zasiewach wyki siewnej. Najmniej konkurencyjna w stosunku do chwatów 



była tradycyjna odmiana łubinu wąskolistnego Tango, w łanie której zanotowano największą 

świeżą i suchą masę chwastów. Duże zachwaszczenie wykazano także w obu odmianach 

łubinu żółtego: tradycyjnej Mister i samokończącej Perkoz. Znacznie mniejsze i podobne 

zachwaszczenie zanotowano w obu odmianach bobiku Kasztelan i Granit, grochu – Klif i 

Turnia. Natomiast najbardziej konkurencyjna w stosunku do chwastów była wyka siewna, 

zwłaszcza samokończąca odmiana Ina, w zasiewie której wykazano najmniejszą świeżą i 

suchą masę chwastów.  

Dominującymi gatunkami chwastów w zasiewach roślin strączkowych były: babka 

zwyczajna (Plantago major), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), ostrożeń polny (Cirsium 

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

oraz przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis). Z gatunków jednoliściennych duży udział 

stanowiły sit dwudzielny (Juncus bufonius) oraz perz właściwy (Elymus repens). W łanach 

obu odmian bobiku, łubinu wąskolistnego oraz łubinu żółtego dość licznie występowała 

również szarota błotna (Gnaphalium uliginosum). Największą liczbę chwastów ogółem 

zanotowano w zasiewach samokończącej odmiany łubinu żółtego – Perkoz (351 szt.) oraz 

tradycyjnej odmiany łubinu wąskolistnego – Tango (289 szt.). Natomiast najmniejszą 

liczebnością gatunków niepożądanych wykazano w  łanie tradycyjnej – Kasztelan (148 szt.) i 

samokończącej odmiany bobiku (155 szt.). W zasiewach roślin strączkowych rozpoznano 

łącznie 34 gatunki chwastów. Największa różnorodność gatunkowa charakteryzowała 

zasiewy samokończącej odmiany łubinu żółtego - Perkoz (26 gatunków) oraz odmiany łubinu 

wąskolistnego (24 gatunki).     

 

Podsumowanie 

1. Największe plony nasion mieszanek pszenżyta wysiewanych zarówno z  wąsolistną 

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

udział grochu wynosił 40 %.  Średni poziom plonów mieszanki pszenżyta z odmianą 

Milwa  był tylko nieco większy niż z odmianą Klif. 

2. Udział nasion grochu w plonie  mieszanek był o 15-18 % 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 odmiany.  



3. Wsiewanie  seradeli  w pszenżyto ozime i jare wpływało korzystnie  na  plon ziarna oraz 

plon suchej masy zbieranych w okresie dojrzałości mleczno-woskowej. Plon ziarna 

pszenżyta jarego  z wsiewką seradeli i bez wsiewki był mniejszy niż pszenżyta ozimego. 

4. W ocenianym roku uzyskano stosunkowo dobre plony zielonej masy seradeli nie zależnie 

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

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

pełnej. Ponadto lepiej plonowała seradela wsiewana w pszenżyto jare niż pszenżyto 

ozime. W plonie suchej masy udział seradeli wsiewanej w pszenżyto jare był większy niż  

wsiewanej w pszenżyto ozime. 

5. Zanotowano  niski poziom plonowania obu  ocenianych odmian soi  spowodowany 

niekorzystnym przebiegiem pogody w okresie wegetacji. Odmiana Annushka plonowała 

podobnie jak Augusta nie zależnie od sposobu pielęgnacji. Największy plon zanotowano 

na obiekcie na którym do pielęgnacji soi zastosowano 4-krotnie pielnik szczotkowy.  

6.  W pierwszym roku użytkowania suma plonu zielonej masy z czterech odrostów runi po 

renowacji metodą pełnej uprawy i podsiewie wykonanym po powierzchniowym 

zniszczeniu starej runi była istotnie większa niż pozyskana z runi trwałego użytku 

zielonego. Łączna zielona i sucha masa chwastów na obiektach po renowacji była istotnie 

mniejsza od zanotowanej na trwałym użytku zielonym.  

7. W Chwałowicach wsiewanie w kukurydzę gryki, facelii, gorczycy białej lub koniczyny 

białej powodowało obniżkę poziomu plonowania kukurydzy w stosunku do kukurydzy 

pielęgnowanej mechanicznie. Natomiast w Grabowie korzystnie na plonowanie 

kukurydzy wpływało wsiewanie facelii lub gorczycy białej. 

8. Najlepszy poziom plonowania świeżej i suchej masy kukurydzy zanotowano gdy  

uprawiano ją z fasolą tyczkową. Największy udział w łącznym plonie stanowiła 

kukurydza uprawiana z wyką siewną,  a znacznie mniejszy  ze słonecznikiem.   

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

zwiększenie plonu wynosiło około 28%. W systemie ekologicznym i integrowanym 

największy plonu suchej masy zapewniała uprawa odmiany  Ułan. 

   

10. 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.  



11. Spośród ocenianych gatunków największe plony świeżej i suchej masy zapewniała uprawa 

grochu i bobiku, natomiast najmniejsze łubinu wąskolistnego. Samokończące odmiany 

bobiku, łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego plonowały na niższym poziomie niż 

odmiany o tradycyjnym typie wzrostu, natomiast oceniane odmiany wyki nie zalezie od 

typu wzrostu plonowały na zbliżonym poziomie. Wąsolistna odmiana Medal plonowała na 

niższym poziomie niż odmian Klif.  

 

Zalecenia dla praktyki 

Badania nad roślinami pastewnymi w rolnictwie ekologicznym w Zakładzie Uprawy 

Roślin Pastewnych IUNG-PIB Puławy prowadzone są od kilku lat. Głównym celem tych prac 

jest określenie poziomu produkcyjności wybranych gatunków roślin pastewnych oraz ocena 

jakości paszy i wartości pokarmowej. Dla uzyskania właściwej oceny konieczne jest 

prowadzenie doświadczeń w kilku punktach oraz przez co najmniej trzy lata. Dotychczas 

zakończyliśmy doświadczenia w następujący temacie badawczym: 

- porównanie  produkcyjności odmian  kukurydzy  uprawianych systemem 

ekologicznym i integrowanym 

Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących zaleceń: 

- najbardziej przydatną do uprawy w systemie ekologicznym jest odmiana Vitras 

- odmian ta spośród ocenianych odmian charakteryzowała się największa stabilnością 

plonowania w latach,  

- średnia zawartość suchej masy w całych roślinach (średnio za 3 lata) wykosiła około 34%, 

- udział kolby w całej roślinie wynosił około 60%, 

- udział ziarna w  kolbie około 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


