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Wstęp

Obecnie zarówno w Polsce jak również w Europie jest stała tendencja do  
zwiększania areału zasiewów zbóż. Polskie rolnictwo cechuje się małym zużyciem 
chemicznych środków ochrony roślin, a poziom nawożenia mineralnego jest o połowę 
niższy od jego stanu z okresu poprzedzającego urynkowienie gospodarki w Polsce 
(7). Plony zbóż, szczególnie pszenicy, w wielu gospodarstwach są o 20-40% niższe 
od możliwych do osiągnięcia  przy prawidłowej agrotechnice i pełnym wykorzystaniu 
potencjału produkcyjnego odmian (10). Pszenica jest obecnie najważniejszym zbożem 
paszowym i konsumpcyjnym. Często uprawia się pszenicę na glebach lekkich, 
gdzie dominują technologie ekstensywne o obniżonych nakładach nawet o 50% 
w stosunku do intensywnych technologii produkcji (11; 12). Jednym z głównych 
czynników decydujących o wysokości plonów tego gatunku jest nawożenie azotowe. 
Efekt nawożenia tym składnikiem uzależniony jest od współdziałania czynników 
genetycznych, środowiskowo-klimatycznych i agrotechnicznych. Badania wskazują 
na zróżnicowaną reakcję odmian na nawożenie azotem (5). Przeprowadzone 
analizy ekonomiczne wykazały, że podwyższenie nawożenia azotem ponad 120 
kg/ha nie jest uzasadnione ekonomicznie (14) a dawki powyżej 160 kg/ha nie 
warunkowały istotnego zwiększenia plonowania (15). Nowe odmiany wprowadzane 
do uprawy najczęściej odznaczają się większą efektywnością wykorzystywania azotu  
w porównaniu do genotypów z lat osiemdziesiątych. Jednak nadal istnieje w doborze 
grupa odmian azotolubnych, które wykazują istotną poprawę jakości ziarna przy 
sumarycznych dawkach azotu do 180 kg/ha. (14; 16). Zmienność plonowania odmian 
pszenicy ujawnia się w znacznym stopniu pod wpływem zróżnicowanych warunków 
atmosferycznych. Optymalna wilgotność gleby różnicuje plony odmian w większym 
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stopniu niż znaczne niedobory opadów w trakcie wegetacji (4). Zmiany klimatyczne 
związane z pogłębiającym się niedostatkiem wody i wzrostem temperatury  
w okresie wegetacji roślin wymuszają  tworzenie nowych odmian w znacznym stopniu 
przystosowanych do niekorzystnych warunków glebowo-klimatycznych (21). Obecnie 
w wielu krajach poszukuje się odmian odznaczających się odpornością na wysokie 
temperatury i niedobory wody w trakcie wegetacji (2). Odmiany pszenic różnie reagują 
na zmienne warunki środowiska. Przejawia się to istotną interakcją genotypowo – 
środowiskową i w konsekwencji brakiem stabilności plonowania. Wytworzone przez 
hodowców odmiany powinny być przebadane pod względem wielkości interakcji 
genotypowo – środowiskowej  i stabilności plonowania a następnie zalecane do 
uprawy w określonych obszarach geograficznych kraju. 
W badaniach odmianowych wyróżnia się dwa rodzaje środowisk: miejscowości 
(stacje oceny odmian), oraz lata czyli sezony wegetacyjne. Wpływ warunków 
środowiskowych na kształtowanie się plonu różnych odmian jest zwykle zróżnicowany. 
Oceniany jest poprzez  interakcję genotypowo-środowiskową,  która określa 
wielkość zmienności plonowania odmian w badanych warunkach środowiskowych.  
W zróżnicowanych warunkach przyrodniczych Polski wariancja efektów interakcji 
genotyp x  miejscowości x lata posiada największe znaczenie w zmienności  plonów 
odmian pszenicy. Badania zmienności plonowania odmian w ramach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa  Odmianowego (PDO) wykazały  znaczne zróżnicowanie 
plonów odmian pszenicy ozimej w poszczególnych punktach doświadczalnych (20). 
Poszukuje się odmian wysoko i stabilnie plonujących w makroregionie. Stopień 
szerokiej adaptacji odmiany określa prawdopodobieństwo, że jej plon jest wyższy 
o określoną wielkość od średnich plonu w środowiskach danego rejonu uprawy (8). 
Pożądana odmiana pszenicy powinna odznaczać się stabilnym plonem we wszystkich 
środowiskach rejonu docelowego i wykazywać wysoką stabilność plonowania 
w latach (13). Genotyp stabilny dynamicznie w każdym środowisku daje plon 
różniący się od średniego plonu wszystkich genotypów w danym środowisku o stałą 
wielkość. Natomiast genotyp stabilny statycznie zachowuje stałą wysokość plonu 
we wszystkich środowiskach (9). Często za pożądane uznaje się również  genotypy 
wąsko zaadoptowane do określonego środowiska i wykazujące wysoką powtarzalność 
w latach (ANNICCHIARICO i in. 2006). Duże koszty poszczególnych doświadczeń 
w ramach PDO wskazują, że w najbliższej przyszłości należy rozważyć redukcję 
punktów doświadczalnych w określonych województwach naszego kraju.  Dlatego 
ocena poszczególnych punktow doświadczalnych pod względem zmienności plonów 
badanych odmian pszenicy ozimej może przyczynić się do ograniczenia kosztów 
doświadczeń PDO w Polsce.

Celem opracowania jest  analiza zmienności plonowania wytypowanych odmian 
pszenicy ozimej w poszczególnych punktach doświadczalnych na obszarze Dolnego 
Śląska na podstawie syntezy wyników z trzech publikacji oceniających  plony  
w latach 1999 – 2009. 
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Materiał i metody badań

Analizę zmienności plonowania odmian pszenicy ozimej przeprowadzono na 
podstawie wyników doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Polowego 
(PDO) na Dolnym Śląsku (17; 18; 19). Analizowane punkty doświadczalne odznaczały 
się zróżnicowanymi warunkami środowiskowymi (tab.1) Badania przeprowadzono 
w latach 1999 - 2009. Powierzchnia poletka w każdym doświadczeniu wynosiła 
15 m2. Reasumując, czynnikiem znacznie różnicującym plony badanych odmian 
w analizowanym dziesięcioleciu były  niewyrównane opady deszczu w punktach 
doświadczalnych. Doświadczenia te założono w dwu powtórzeniach metodą bloków 
niekompletnych porównując  wariant standardowy z intensywnym sposobem 
uprawy roli. Poziom intensywny różnił się od standardowego wyższym o 40 kg/ha 
nawożeniem azotowym, pełną ochroną chemiczną przed chorobami grzybowymi, 
stosowaniem antywylegacza oraz dolistnym dokarmianiem roślin preparatem  
wieloskładnikowym. Nawożenie pozostałymi makroelementani oraz inne zabiegi 
agrotechniczne wykonywano w jednakowym zakresie na wszystkich poletkach 
analizowanych doświadczeń. Wytypowane odmiany badano w dwu powtórzeniach 
rozważając oddzielnie wariant intensywny lub podstawowy jako metodę losowanych 
bloków. W celu analizy zmienności plonowania analizowanych odmian pszenicy 
w poszczególnych miejscowościach w każdej z przedstawionych publikacji 
wykorzystano analizę statystyczną zaproponowaną przez C a l i ń s k i e g o ,   
C z a j k ę  i  K a c z m a r k a  (3). Obliczenia przeprowadzono programem Sergen 4.

Ocenę analizowanych środowisk (miejscowości) pod względem interakcji 
G x E przeprowadzono poprzez podział statystyki F tej interakcji na składniki 
odpowiadające poszczególnym kontrastom (odchyleniom) między genotypami. 
Odpowiednia statystyka F wyrażona w procentach statystyki F dla interakcji 
genotypowo - środowiskowej z ogólnej analizy wariancji pokazuje jaką część tej 
interakcji pochłania dany kontrast. W celu graficznego przedstawienia środowisk na 
płaszczyźnie wykorzystano dwie pierwsze składowe główne, które stanowią oceny 
kontrastów pomiędzy genotypami wyliczone dla poszczególnych miejscowości.

Zmienność plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku
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Tabela 1
Warunki glebowe oraz charakterystyka arotechniczna  punktów doświadczalnych 

w latach 1999 - 2009
Wyszczególnienie
Specification Tarnów Naroczyce Pawłowice Kobierzyce Zybiszów Tomaszów Krościna Jelcz-

Laskowice

Kompleks gleb
Soils complex 2 4 2 1 1 5 2 4

Klasa bonitacyjna 
gleby
Soil bonitation 
class

IIIa IVa IIIb II II IVb IIIa Iva

Zasobność gleby 
P2O5
P2O5 content in soil

17,7 17,1 10,3 22,0 31,0 21,2 85,0 13,0

Zasobność gleby 
K2O
K2O content in soil

25,0 20,6 10,7 38,0 43,4 13,6 24,8 23,5

Zasobność gleby Mg
Mg content in soil 12,6 6,0 8,4 3,5 8,4 7,4 7,8 7,4

pH gleby 
pH of soil 6,1 6,5 - 6,8 7,0 6,4 6,6 5,5

Nawożenie N 
na poziomie a1
Nitrogen rates a1
 (kg/ha)

110 80 100 81 120 130 150 90

Nawożenie N 
na poziomie a2
Nitrogen rates a2  
(kg/ha)

150 120 140 121 160 170 190 130

Nawożenie P2O5
Phosphoric rates 
(kg/ha)

64 90 40 101 80 56 54 80

Nawożenie K2O 104 84 60 112 100 116 111 120

Zaprawa nasienna
Seed dressing

Funaben 
T FunabenT FunabenT Oxafun T - Sarfun T FunabenT FunabenT

Herbicyd
Herbicide

Arelon 
Fox 

Chwastox
 Lentipur Cougar Glean 

22 g

Granstar 
15

Starane 
0,4 l

Cougar

Chisel 
60g

Granstar 
10

Maraton

Fungicydy na a2
Fungicide a2

Juvel, 
Tango Alert 1 l Amistar Alert 1 l Amistar  

Juvel
Juvel, 
Tango Alert 1 l Alert 1 l

Nawóz dolistny 
na a2
Foliar fertilsation 
– a2

Plonvit Basfoliar Basfoliar Basfoliar Basfoliar Basfoliar Plonvit Z Basfoliar

Źródło: Weber i in. 2003;2007;2011  (17, 18, 19).
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Tabela 2
Charakterystyka punktów doświadczalnych PDO na Dolnym Śląsku

Miejscowości 

Wysokość 
nad 

poziomem 
morza

GLEBY

Suma opadów X-III 
mm

Suma opadów IV-IX 
mm

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

Naroczyce 110 Płowe 
iluwialne 269 203 207 342 489 429

Kobierzyce 140 Czarne 
ziemie 222 239 - 453 515 -

Zybiszów 130 Czarne 
ziemie 188 222 181 436 515 404

Kondratowice 150 Czarne 
ziemie 239 211 170 451 493 380

Pawłowice 115 Płowe 
właściwe 221 256 227 441 541 452

Tarnów 300 Płowe 
właściwe 210 232 206 413 626 360

Tomaszów 200 Płowe 
iluwialne 284 263 247 420 649 418

Źródło: Weber i in. 2003;2007;2011 (17, 18, 19).

Analiza wyników badań i dyskusja

Sucha i chłodna jesień w 2002 roku spowodowała, że szczególnie na glebach 
lekkich rośliny nie rozkrzewiły się przed zimą. Niskie temperatury, brak okrywy 
śnieżnej przy mroźnych wschodnich wiatrach spowodowały wymarzanie roślin. 
Niedostateczna ilość opadów w okresie miesięcy wiosennych i letnich spowodowała 
znaczne różnice w plonowaniu odmian w poszczególnych miejscowościach. Siew 
doświadczeń w 2003 roku w wykonywano w warunkach suszy glebowej, która 
wpłynęła na słabsze rozkrzewienie roślin na glebach kompleksu żytniego bardzo 
dobrego i dobrego. Łagodna zima pozwoliła na osiągniecie wysokich plonów 
szczególnie w miejscowościach Kobierzyce i Zybiszów. Warunki atmosferyczne 
w zimie na przełomie roku 2003/2004 nie stwarzały zagrożeń dla odmian pszenicy 
ozimej. Natomiast późna i chłodna wiosna oraz niekorzystny rozkład opadów 
w trakcie wegetacji pszenicy spowodowały znaczne zróżnicowanie plonów  
w poszczególnych miejscowościach. Deficyt wody maju lub czerwcu  zanotowano 
w punktach doświadczalnych na glebach lżejszych. Warunki agrometeorologiczne  
w zimie 2004/2005 na ogół nie stwarzały zagrożeń dla roślin co spowodowało 
dobre przezimowanie odmian. Niekorzystny rozkład opadów w miesiącach letnich, 
a na glebach lekkich okresy suszy wpłynęły na zróżnicowanie plonowania odmian  
w poszczególnych środowiskach. Zmienność warunków atmosferycznych w badanych 
punktach doświadczalnych w latach 2008 – 2011 określa  tabela 2.

Zmienność plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku
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Analizując plony pszenicy ozimej w punktach doświadczalnych w okresie badanego 
dziesięciolecia można stwierdzić niewielki lecz stały wzrost plonowania  (tab. 3; 
4; 5). Wariant intensywny uprawy niezależnie od badanych genotypów przyczynił 
się do wyższych plonów. Czynnikiem, który w głównej mierze spowodował istotny 
przyrost plonów, była zwiększona dawka nawożenia azotowego i ochrona plantacji 
przed chorobami grzybowymi które w analizowanych latach znacznie ograniczyły 
plony w wariancie standardowym.  Kobra i Jawa w latach 1999 – 2003 odznaczały 
się zwiększonym plonowaniem w porównaniu do pozostałych  badanych odmian 
niezależnie od  wielkości poniesionych nakładów. 

Tabela 3
Wartości średnie plonów w dt/ha poszczególnych genotypów w doświadczeniach 

w latach 1999 – 2003  ( Weber i in. 2003 literatura nr. 17)

Genotyp Tarnów Kobierzyce Oleśnica Tomaszów Krościna Jelena Góra

Oznaczenia→ AB -1;7;13 AB-2;8;14 AB-3;9;15 AB-4;10;16 AB-5;11;17 AB-6;12;18 Średnia 

Wariant standardowy 

Kobra 70,5 93,7 71,3 55,9 71,1 57,8 70,05
Korweta 70,9 79,5 60,6 48,2 61,6 53,1 62,32
Wanda 72,9 86,5 61,1 51,0 69,1 60,0 66,77
Elena 76,4 73,6 55,0 51,5 62,6 61,1 63,37
Jawa 72,6 83,6 66,7 58,6 77,9 60,2 69,93
Almari 65,0 82,6 61,1 50,6 67,2 57,5 64,00
Roma 68,3 75,4 53,0 49,5 67,2 55,5 61,48
Mikon 73,1 76,8 59,8 48,9 58,5 57,4 62,42
Sakwa 74,5 87,3 65,5 55,0 68,4 57,8 68,08

Średnia 71,6 82,1 61,6 52,1 67,1 57,8 65,38
Wariant intensywny

Kobra 85,2 107,4 95,9 69,2 92,7 74,1 87,42
Korweta 76,0 88,9 75,2 53,4 83,3 65,1 73,65
Wanda 83,0 108,5 86,7 58,4 92,2 77,7 84,42
Elena 84,4 102,3 84,2 59,8 85,9 78,4 82,50
Jawa 85,9 108,8 90,0 72,1 94,4 78,6 88,30
Almari 80,1 96,9 82,2 60,6 79,5 72,2 78,58
Roma 78,3 98,8 79,4 62,6 80,2 66,1 77,57
Mikon 87,2 101,1 88,4 62,9 82,5 73,2 82,55
Sakwa 85,2 98,6 88,1 63,7 88,6 74,1 83,05
średnia 82,8 101,3 85,6 62,5 86,6 73,3 82,02

Oznaczenia: poszczególne cyfry przy literach AB oznaczają odpowiednio rok 2004; 2005 i 2006 
w określonej miejscowości
Źródło:Weber i in., 2003 (17).

Nowo zarejestrowane odmiany pszenicy, Rapsodia, Nadobna i Trend, w latach 
2004 – 2006 wykazywały wyższe plony  niż odmiana Kobra w analizowanym trójleciu.  
Wprawdzie w latach 2007 -2009 Rapsodia również odznaczała się zwiększonymi 
plonami w porównaniu do pozostałych odmian jednak w wariancie intensywnym 
odmiany Naridana i Cubus charakteryzowały się porównywalnym lub wyższym 
plonowaniem. Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że  
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w warunkach prawidłowej agrotechniki i pełnej ochrony plantacji przed chorobami 
grzybowymi i chwastami wprowadzanie nowych odmian do uprawy może przyczynić 
się do istotnego zwiększenia plonów pszenicy ozimej. Plony uzyskane z doświadczeń 
PDO znacznie przewyższają średnie plonowanie pszenicy w Polsce, chociaż  
w gospodarstwach o dużej kulturze rolnej plony powyżej 100 dt z hektara są 
zjawiskiem powszechnym. Niestety w małych gospodarstwach zbyt rzadka wymiana 
materiału siewnego jest prawdopodobnie głównym powodem znacznie niższego 
plonowania pszenicy.

Tabela 4
Wartości średnie plonów w dt/ha poszczególnych genotypów w doświadczeniach 

Miejscowości Naroczyce Kobierzyce Zybiszów Tarnów Tomaszów Laskowice Pawłowice Krościna Średnia 

Oznaczenia→ AB1;9;17 AB2;10;18 AB3;11;19 AB4;12;20 AB5;13;21 AB6;14;22 AB7;15;23 AB8;16;24
Genotyp Wariant standardowy 
Kobra 69,38 92,86 82,61 69,62 56,36 50,55 60,50 89,98 71,48
Tonacja 68,99 96,64 86,12 65,00 58,33 51,40 65,46 83,67 71,95
Finezja 68,48 95,31 81,98 64,97 51,31 55,26 64,50 81,52 70,42
Mewa 67,73 88,31 83,54 66,60 56,32 53,25 65,12 85,30 70,77
Zyta 67,48 91,94 83,46 62,09 50,77 50,20 62,52 79,47 68,49
Soraja 77,41 90,56 84,79 65,98 55,12 55,47 62,06 81,89 71,66
Sukces 69,86 92,54 82,01 64,82 56,70 50,09 62,71 86,44 70,65
Nadobna 74,67 100,79 92,70 71,69 58,90 54,52 73,39 85,23 76,49
Rapsodja 84,54 106,29 100,63 72,17 61,24 54,00 73,76 90,38 80,38
Rubens 80,13 98,57 83,99 61,81 62,15 50,92 57,55 85,26 72,55

Trend 83,86 103,08 98,61 66,26 61,70 56,41 61,10 88,79 77,48

Srednia 73,87 96,08 87,31 66,46 57,17 52,92 64,42 85,27 72,94

Wariant intensywny 

Kobra 74,07 106,45 95,54 80,43 62,22 58,70 65,98 108,45 81,48
Tonacja 77,30 111,16 101,84 77,36 65,01 56,65 67,89 107,41 83,08
Finezja 73,64 108,08 94,62 78,14 60,43 60,49 66,43 104,69 80,82
Mewa 73,32 105,34 95,84 80,97 63,66 63,20 71,81 104,03 82,27
Zyta 73,64 104,32 94,13 74,81 57,06 56,82 65,62 100,07 78,31
Soraja 79,06 101,51 95,04 77,58 60,36 62,44 71,49 101,60 81,14
Sukces 74,39 100,04 88,83 74,76 61,31 57,26 63,75 102,00 77,79
Nadobna 83,24 114,01 106,74 82,83 66,68 61,37 79,15 107,68 87,71
Rapsodja 91,78 113,34 110,82 84,60 68,57 61,87 82,23 114,73 90,99
Rubens 88,38 110,98 99,35 74,19 69,33 60,71 64,06 106,94 84,24
Trend 88,38 112,25 109,83 78,45 68,10 61,68 69,96 111,68 87,54

średnia 79,7 107,95 99,33 78,56 63,88 60,11 69,85 106,30 83,22

Oznaczenia: poszczególne cyfry przy literach AB oznaczają odpowiednio rok 2004; 2005 i 2006   
w określonej miejscowości 
Źródło: Weber i in. 2007 (18).

Zmienność plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku
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Analizując poszczególne punkty doświadczalne w badanym dziesięcioleciu 
można stwierdzić, że niezależnie od intensywności uprawy i odmiany, w warunkach 
gleb klasy II (miejscowości Kobierzyce i Zybiszów) plony pszenicy ozimej były 
wyższe w porównaniu do gleb lżejszych klasy III lub IV (miejscowości Laskowice, 
Tomaszów lub Pawłowice). Jednak w każdym analizowanym trójleciu zaznaczyła 
się istotna interakcja genotypowo – środowiskowa. Świadczą o tym zróżnicowane 
rankingi plonów poszczególnych odmian w badanych środowiskach – punktach 
doświadczalnych.  

Tabela 5
Wartości średnie plonów w dt/ha poszczególnych genotypów w doświadczeniach

Wariant standardowy uprawy (środowiska)

Odmiana
Cultivars

Naroczyce
(NAR)

Kobierzyce
(KOB)

Zybiszów
(ZYB)

Kondratowice
(KON)

Krościna
(KRO)

Tarnów
(TAR)

Tomaszów
(TOM) średnia

Finezja 65,8 93,2 83,7 86,2 82,5 68,6 57,8 76,83
Bogatka 70,6 95,8 94,3 89,9 82,6 74,7 65,2 81,87
Mewa 70,1 92,7 80,9 84,7 76,6 64,2 58,3 75,36
Zyta 72,2 84,5 83,7 80,7 77,6 59,9 57,5 73,73
Kobiera 68,6 86,9 82,2 85,9 75,2 64,4 56,4 74,23
Nadobna 71,1 99,4 85,6 93,6 77,6 77,6 57,9 80,40
Rapsodia 77,2 97,8 103,5 85,6 92,9 80,3 62,8 85,73
Satyna 71,4 90,6 86,2 86,2 78,6 69 56,1 76,87
Smuga 71,4 91,7 79,4 87,3 83,3 70,3 59,7 77,59
Naridana 74,3 92,4 93 87,6 83,9 66,9 62,4 80,07
Cubus 80,9 97 93,4 96,5 83,9 76,4 63,6 84,53
Srednia 72,1 92,9 87,8 87,7 81,3 70,2 59,8 78,83
Wariant intensywny uprawy (środowiska) 
Finezja 79,4 101,1 104,6 92,6 99,7 78 66,0 średnia
Bogatka 77,7 106,1 108,1 96,2 102,8 81,9 75,4 92,60
Mewa 80,2 103,4 96,1 89,5 92,6 69,6 66,1 85,36
Zyta 81,5 92,4 96,6 86,7 94,8 68 65,3 83,61
Kobiera 82,6 99,4 98,7 91,5 96,4 76,3 66,7 87,37
Nadobna 81,4 108,1 105,5 99,9 103,5 87,3 68,8 93,50
Rapsodia 87,4 100,6 114,2 94,3 100,1 84 69,5 92,87
Satyna 88,2 100,6 104,2 95,1 100,4 77,7 69,8 90,86
Smuga 79,2 102,5 95,7 97,5 96,3 78,3 66,3 87,97
Naridana 83,2 105,2 107,8 93,9 97,1 79 71,5 91,10
Cubus 90,3 108,5 106,4 102,6 100,3 86,7 73,9 95,53
Średnia 82,8 102,5 103,4 94,5 98,5 78,8 69,0 89,93

Źródło: Weber i in. 2011 (19).

Rysunek 1 i 2 przedstawia rozmieszczenie środowisk na płaszczyźnie w układzie 
składowych głównych w latach 1999-2003. Środowisko o wysokim udziale  
w interakcji genotypowo – środowiskowej  odznacza się dużą odległością od początku 
układu współrzędnych. Plony odmian w tym środowisku – miejscowości  różnią się 
znacznie od średnich plonów uzyskanych w analizowanych latach badań.

Analizując wariant standardowy można stwierdzić, że najbardziej oddalone od 
początku układu są środowiska AB11; AB5 i AB17 oznaczające miejscowość Krościna.  
Środowisko to charakteryzuje się średnim plonem odmian znacznie odbiegającym 
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od plonów genotypów w innych miejscowościach. Znaczne różnice w plonowaniu 
odmian w Krościnie w porównaniu do pozostałych środowisk wynikają ze zmiennych 
warunków atmosferycznych panujących w tej miejscowości w okresie badanego 
trzylecia. Świadczą o tym duże odległości pomiędzy środowiskami AB11; AB5  
i AB17. Rysunek 2 przedstawia środowiska w układzie dwu pierwszych składowych 
głównych dla wariantu intensywnego. Porównując rysunek 1 z rozmieszczeniem 
środowisk w wariancie intensywnym można stwierdzić większe rozproszenie punktów 
określających poszczególne miejscowości przy tym systemie uprawy. Wariant 
intensywny zróżnicował znacznie środowiska charakteryzujące się kompleksem 
pszennym dobrym w porównaniu do miejscowości o gorszych warunkach glebowych. 
Jednak duże oddalenie środowisk AB2, AB14 i AB8 (Kobierzyce) oraz AB7  
i AB13 (Tarnów) wskazuje, że plony odmian w dużym stopniu uzależnione były od 
temperatury i opadów w okresie badanych trzech lat. 
Analizując wariant standardowy w latach 2004 – 2006 ( rys. 3) można stwierdzić, 
że najbardziej oddalone od początku układu są środowiska AB1, AB9 i AB17 oraz 
AB14 i AB6, oznaczające miejscowości Naroczyce i Laskowice. Środowiska te 
charakteryzują się średnim plonem odmian znacznie odbiegającym od plonów 
genotypów w innych miejscowościach. Znaczne różnice w plonowaniu odmian  
w wymienionych doświadczeniach w porównaniu do pozostałych środowisk wynikają 
ze zmiennych warunków klimatycznych panujących w tych miejscowościach  
w okresie badanego trzylecia. Świadczą o tym duże odległości pomiędzy analizowanymi 
środowiskami w poszczególnych latach (AB1-AB9-AB17 lub AB6-AB14). 
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-2.0

-3.0
-2.0                        0.0                         2.0                       4.0
                         V1 (34.5%)

V2 (26.8%)

Rys. 1. Przedstawienie środowisk (punktów doświadczalnych) 
w układzie składowych głównych – wariant standardowy 

oznaczenia : patrz tab.3
Źródło:  Weber i in. 2003 (17).
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Rys. 2.  Przedstawienie środowisk (punktów doświadczalnych) 
w układzie składowych głównych – wariant intensywny 

oznaczenia : patrz tab.3
Źródło: Weber i in. 2003 (17).
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Rys. 3  Przedstawienie środowisk (punktów doświadczalnych) w układzie składowych głównych – 
wariant standardowy  

 oznaczenia : patrz tab.4
Źródło: Weber i in. 2003 (18). 
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Rysunek 4 przedstawia środowiska w latach 2004 - 2006 w układzie dwu pierwszych 
składowych głównych dla wariantu intensywnego. Również i w tym wariancie punkty 
AB1, AB17 i AB9 oznaczające środowisko Naroczyce wykazują znaczne oddalenie 
od początku układu współrzędnych co wskazuje na znaczne różnice w plonowaniu 
odmian w porównaniu do pozostałych miejscowości. Środowisko to wykazuje również 
znaczne różnice w plonowaniu pszenicy w poszczególnych latach badań o czym 
świadczą znaczne odległości pomiędzy punktami AB1, AB17 i AB9.  Porównując 
rysunek 3 z rozmieszczeniem środowisk w wariancie intensywnym (rys.4) można 
stwierdzić, że eliminacja z badań tego punktu doświadczalnego może przyczynić 
się do bardziej efektywnej oceny makrorejonizacji odmian w pozostałych badanych 
miejscowościach. Wariant intensywny i standardowy zróżnicował znacznie środowiska  
słabszymi warunkami glebowymi. Duże oddalenie środowisk AB1, AB17 i AB9 
(Naroczyce) i AB7, AB15 i AB 23 (Pawłowice) w wariancie intensywnym wskazuje, 
że plony odmian w większym stopniu uzależnione były od temperatury i opadów  
w okresie badanych trzech lat szczególnie na glebach lżejszych.

Rys. 4. Przedstawienie środowisk (punktów doświadczalnych) w układzie składowych głównych – 
wariant intensywny oznaczenia: patrz tab. 4

Źródło: Weber i in. 2003 (18). 
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Rys. 5 Przedstawienie środowisk (punktów doświadczalnych)  w układzie składowych głównych – 
wariant standardowy

oznaczenia : patrz tab. 5
Źródło: Weber i in. 2011 (19).
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Analizując wariant standardowy w latach 2007 - 2009 (rys. 5) można zauważyć, że 
najbardziej oddalone od początku układu są środowiska 1NAR i 2NAR jak również 
punkty  1KOB i 2KOB oznaczające miejscowości Naroczyce i Kobierzyce w 2007  
i 2008 roku.  W środowiskach tych średni plon analizowanych odmian znacznie 
odbiegał od plonów genotypów w innych miejscowościach. Na rysunku  
6 przedstawiono środowiska w latach 2007 - 2009 w układzie dwóch  pierwszych 
składowych głównych dla wariantu intensywnego. Również i w tym wariancie 
uprawy punkty 1NAR i 2NAR określające środowisko Naroczyce  w latach 2007 
i 2008 oraz punkty 1KON i 2KON oraz 1ZYB i 2ZYB  oznaczające miejscowości 
Kondratowice i Zbiszów (w tych samych latach)  wykazują znaczne oddalenie od 
początku układu współrzędnych. Wskazuje to na istotne różnice plonowania odmian 
w tych środowiskach w porównaniu do pozostałych miejscowości na Dolnym Śląsku. 

Ryszard Weber, Henryk Bujak, Dariusz Zalewski



117

Rys. 6  Przedstawienie środowisk (punktów doświadczalnych) w układzie składowych głównych – 
wariant intensywny 

oznaczenia: patrz tab. 5
Źródło: Weber i in. 2011 (19).
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Podsumowanie

Wieloletnie badania na obszarze Anglii jak również w doświadczenia 
Porejestrowego Doświadczalnictwa odmianowego (PDO) w Polsce wykazały, że 
w praktyce rolniczej potencjalna efektywność plonowania związana z doborem 
odmian nie jest w pełni wykorzystywana przez rolników (6). Analizując zmienność 
plonowania pszenicy ozimej w latach 1999 – 2009 można stwierdzić, że  wzrost plonów 
tego gatunku był w znacznej części  spowodowany postępem w hodowli nowych 
odmian.  Zróżnicowane warunki środowiskowe w każdym roku badań przyczyniły 
się znacznej  wartości interakcji genotypowo – środowiskowej i zmiennych plonów 
odmian w badanych punktach doświadczalnych. W latach 1999 – 2003 istotnie 
innym uszeregowaniem plonów odmian od  średnich wartości regionu odznaczały 
się miejscowości Tarnów, Kobierzyce i Krościna. Natomiast w okresie 2004 – 2006 
miejscowości Naroczyce i Laskowice przyczyniły się do istotnej wartości interakcji 
genotypowo – środowiskowej. Plony odmian w analizowanym okresie w tych 
miejscowościach znacznie odbiegały od średnich wartości na Dolnym Śląsku. 
Natomiast  w latach 2007 – 2011 plonowanie odmian pszenicy w miejscowościach 
Naroczyce i Kobierzyce w wariancie standardowym oraz  Kondratowice i Zybiszów  
w wariancie intensywnym  różniło się znacznie od średnich plonów badanych odmian 
na obszarze Dolnego Śląska.
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 Na podstawie przeprowadzonej syntezy wielolecia nie można wydzielić 
punktów doświadczalnych  tworzących mikrorejony odznaczających się odmiennym 
zróżnicowaniem plonów odmian w porównaniu do średnich plonów odmian na 
obszarze Dolnego Śląska. Zróżnicowana reakcja odmian pod względem plonowania  
na analizowane środowiska (miejscowości) była spowodowana w głównej mierze 
istotnymi różnicami rozkładu opadów i wysokości temperatur w poszczególnych 
latach badań. 
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