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Zakres badań 

Celem prac badawczych prowadzonych w 2015 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. 

 

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

gospodarstwach ekologicznych 

 Jednym z problemów gospodarki paszowej w gospodarstwach ekologicznych jest 

niedobór komponentów białkowych. Uprawa roślin strączkowych w siewie czystym z uwagi 

na trudne ograniczenie zachwaszczenia jest kłopotliwa, w związku z tym poszukuje się 

możliwości ich  wysiewu w mieszankach ze zbożami.  W takich mieszankach stwarzane są 

warunki do powstawania i ujawniania się oddziaływań, które w konsekwencji mają znaczący 

wpływ na kształtowanie się struktury łanu, jak również udział poszczególnych komponentów 

w tworzeniu plonu nasion. W porównaniu z siewem czystym rośliny strączkowe w takich 

uprawach szybciej się rozwijają, równomierniej dojrzewają i na ogół wierniej plonują, 

zwłaszcza w mniej korzystnych warunkach siedliska. Różny system korzeniowy roślin 

strączkowych i zbóż sprzyja bowiem lepszemu wykorzystaniu warunków glebowych. Na 

skutek zróżnicowania gatunkowego komplementarnie wykorzystywane są zasoby siedliska i 

następuje kompensacyjny wzrost i rozwój uprawianych gatunków. Rośliny niemotylkowate 

rosnące w sąsiedztwie roślin motylkowatych korzystają z azotu zasymilowanego przez 

bakterie brodawkowe, co ma szczególnie duże znacznie w rolnictwie ekologicznym. Azot  

z brodawek korzeniowych rośliny motylkowatej przechodzi do podłoża w postaci kwasu 

asparaginowego i β-alaniny, z których może korzystać zbożowy komponent mieszanki. 

Wcześniej przeprowadzone w IUNG-PIB Puławy badania wskazują na możliwość włączenia   



do praktyki rolniczej bardziej aktywnych szczepów Rhizobium zwiększających zdolność 

wiązania azotu przez rośliny motylkowate. Przyswajanie azotu cząsteczkowego zależy od 

gatunku rośliny strączkowej jako komponentu i jego udziału w mieszance, morfologii roślin, 

ich konkurencyjności wobec drugiego gatunku. Mieszane siewy korzystnie wpływają na glebę 

i jej stan sanitarny w wyniku czego są bardzo dobrym przedplonem dla wielu gatunków roślin 

uprawianych w gospodarstwie. Uzyskiwana z nich pasza zawiera szerszy zestaw składników 

pokarmowych i jest lepsza jakościowo. W mieszankach tych gatunków istotny jest wybór 

gatunku zboża dojrzewającego w terminie zbliżonym do rośliny strączkowej. Ważna jest 

także mała konkurencyjność komponenta zbożowego w stosunku do strączkowych, gdyż 

zapewnia ona znaczący udział jego nasion w plonie. Przegląd literatury wskazuje, że 

dotychczas było stosunkowo mało badań dotyczących tego zagadnienia, a autorzy prac oraz 

zapotrzebowanie praktyki wskazuje na celowość ich podjęcia. 

Badania w tym zadaniu zaplanowane w 2015 r. uwzględniały kilka wątków badawczych 

wychodzących na przeciw potrzebom praktyki rolniczej. W tym roku problematyka produkcji 

pasz w gospodarstwie ekologicznym uwzględniono nowy wątek badawczy dotyczący 

opracowania optymalnego składu mieszanek  pszenżyta  z pastewnymi odmianami grochu 

uprawianymi na glebach lżejszych zbieranych na nasiona. Uwzględnione w badaniach 

mieszanki różniły się doborem i udziałem komponentów. Badania obejmowały ocenę 

plonowania seradeli uprawianej jako wsiewka  w pszenżyto jare i ozime zbierane w różnych  

terminach  – dojrzałości mleczno-woskowej i na ziarno. Zagadnienie uprawy wsiewki seradeli 

w zboża jare w warunkach gospodarstw ekologicznych dotychczas  było mało rozpoznane, a 

może ona mieć duże znacznie w gospodarstwach prowadzących działalność na glebach 

lżejszych. Jest to bardzo istotne w takich gospodarstwach gdyż uprawa tego gatunku znacznie 

zwiększy retencję azotu w glebach lekkich. Nowym zagadnieniem uwzględnionym w 

podjętych badaniach była uprawa soi w warunkach ekologicznych gospodarstw. W ostatnich 

latach nastąpił znaczny postęp w hodowli roślin strączkowych w tym również soi. Wzrost 

zainteresowania rolników rolnictwem ekologicznym, w którym rośliny strączkowych są 

ważnym źródłem produkcji białka skłaniają do przeprowadzenia doświadczeń na ten temat. Z 

uwagi na wolny początkowy wzrost tych roślin oraz wysiew ich w szerokie rzędy duży 

problem stanowi ograniczenie zachwaszczenia.  W dotychczas wykonanych doświadczeniach 

w IUNG-PIB Puławy uzyskano zadowalające rezultaty ograniczenia zachwaszczenia 

metodami mechanicznymi w uprawie innych gatunków, a między innymi kukurydzy i sorga 

Doświadczeń z soją uprawianą metodami ekologicznymi jest niewiele i nie dostarczyły 



informacji dotyczących tego zagadnienia. W związku z tym postanowiono przeprowadzić 

doświadczenia z dwoma odmiany soi pochodzącymi z różnych ośrodków hodowli i z różnymi 

sposobami pielęgnacji mechanicznej. 

W okresie wegetacji notowano daty wystąpienia faz rozwojowych roślin: 

rośliny strączkowe – pełnia wschodów, początek i koniec kwitnienia, dojrzałość 70-80% 

nasion na roślinie;  

zboża – pełnia wschodów, pełnia krzewienia, strzelania w źdźbło, kłoszenia oraz dojrzałość 

woskowa i pełna. 

Przed zbiorem na wybranych roślinach z każdego poletka określono strukturę (długość 

części owocującej pędu, liczba strąków i nasion na roślinie, liczba nasion w strąku,  liczba 

węzłów owocujących, liczbę strąków i nasion z węzła). Natomiast u zbóż określono  

wysokość pędu oraz liczba pędów produkcyjnych. Po zbiorze określono plon nasion 

mieszanki roślin strączkowych ze zbożami oraz masa tysiąca nasion komponentów. Udział 

nasion obu gatunków w mieszance oznaczono  po rozdzieleniu plonu z całego poletka. W 

doświadczeniu z seradelą określono zawartość i  plon suchej masy seradeli oraz rośliny 

ochronnej (dojrzałość mleczno-woskowa), a także oraz plon ziarna zbóż. Ponadto oznaczono 

zawartość białka, włókna i strawność nasion mieszanek roślin strączkowych ze zbożami. W 

doświadczeniu z roślinami motylkowatymi wieloletnimi określono produkcyjność mieszanki, 

masa niedojadów, wyliczono współczynnik wykorzystania pastwiska i bioróżnorodności. 

Dokonano tez analizy kosztów poniesionych na renowację ekologicznego użytku zielonego w 

zależności od zastosowanej metody. Ponadto zastosowany był wypas naturalny bydłem 

mlecznym. Wykonana także dwukrotnie analizę zachwaszczenia łanu mieszanek:  tydzień po 

ostatnim zabiegu mechanicznym i przed zbiorem. Badania obejmowały ocenę składu 

gatunkowego chwastów, liczebność poszczególnych gatunków oraz oznaczenie świeżej i 

powietrznie suchej masy chwastów. Analiza wykonywana była na powierzchni 1 m
2
 metodą 

ramkową, w 4 powtórzeniach. 

Zadanie 2. Ocena możliwości produkcji pasz objętościowych z kukurydzy oraz roślin  

                    bobowatych  w gospodarstwach ekologicznych 

 

Integralną częścią gospodarstwa ekologicznego bardzo często jest chów zwierząt 

przeżuwających, których potrzeby żywieniowe na pasze objętościowe powinny być 

zaspokojone z gatunków roślin uprawianych w gospodarstwie. Źródłem pozyskiwania 

białkowych pasz objętościowych mogą być rośliny motylkowate i ich mieszanki z trawami 



oraz mieszanki roślin strączkowych ze zbożami, a także gatunki roślin strączkowych zbierane 

na zieloną masę. Badania przeprowadzone w 2015 r. uwzględniały wątek badawczy 

wychodzący na przeciw potrzebom praktyki rolniczej, a dotyczący możliwości pozyskiwania 

pasz objętościowych z roślin strączkowych. Rośliny strączkowe mogą być bowiem 

wysiewane z przeznaczeniem na zielonkę do bezpośredniego skarmiania w pełni lata, kiedy 

brakuje świeżej paszy, lub jako surowiec kiszonkowy zbierany w pełni kwitnienia. Ponadto 

mogą stanowić surowiec kiszonkarski dodawany do kiszonek sporządzanych z innych 

gatunków roślin uprawnych, np. traw uprawianych na gruntach ornych. Problematyka 

produkcji objętościowych pasz białkowych w gospodarstwie ekologicznym uwzględniała  

porównanie produkcyjności pięciu gatunków roślin strączkowych oraz po dwie odmiany 

każdego gatunku różniące się budowa morfologiczną (wasolistne, tradycyjne) lub typem 

rozwojowym (samokończące i tradycyjne). Uzyskane wyniki umożliwią wybór gatunku  

i odmiany najbardziej przydatnej do uprawy w takich warunkach. 

W żywieniu bydła mlecznego bardzo ważne jest również zapewnienie odpowiedniej 

ilości pasz  objętościowych o zwiększonej zawartości węglowodanów (pasze energetyczne). 

Stąd wynika potrzeba uprawy w gospodarstwach ekologicznych kukurydzy ewentualnie 

sorga, które są wykorzystywane  do produkcji kiszonek. Z uwagi na wolny początkowy 

wzrost tych roślin oraz wysiew ich w szerokie rzędy duży problem stanowi ograniczenie 

zachwaszczenia. W badaniach dotyczących kukurydzy będzie uwzględniony nowy wątek 

badawczy dotyczący oceny jej plonowania w zależności od wybranych gatunków roślin 

uprawianych jako wsiewka ograniczających występujące zachwaszczenie. W dotychczas 

wykonanych doświadczeniach w IUNG-PIB Puławy uzyskano zadowalające rezultaty 

ograniczenia zachwaszczenia, ale metodami mechanicznymi w uprawie tego gatunku. 

Ważnym elementem uprawy kukurydzy jest również jakość uzyskanego materiału 

kiszonkarskiego. Dlatego badania obejmowały także współrzędną uprawę kukurydzy z 

innymi gatunkami roślin pastewnych  umożliwiającego uzyskanie wysokich plonów, ale także 

zwiększającymi zawartość białka i tłuszczu. W doświadczeniu tym określano poziom 

plonowania, strukturę plonu, ale sporządzono także kiszonki w których określono jakość i 

wartość pokarmowa (Instytut Zootechniki). Badania zaplanowane w 2015 r. dotyczące 

problematyki produkcji pasz energetycznych w gospodarstwie ekologicznym uwzględniają 

również porównanie produkcyjności odmian kukurydzy uprawianych systemem 

ekologicznym. Ocena ta pozwoli na porównanie produkcyjności kilku odmian kukurydzy 

uprawianych tym  systemem oraz  umożliwi wybór odmiany najbardziej przydatnej do 

uprawy w takich warunkach. 



W okresie wegetacji notowano daty wystąpienia faz rozwojowych roślin: 

rośliny strączkowe – pełnia wschodów, początek i koniec kwitnienia,  

Przed zbiorem na wybranych roślinach z każdego poletka określono ich strukturę 

(długość części owocującej pędu, liczba strąków, liczba węzłów owocujących, liczbę strąków 

i nasion z węzła). Po zbiorze określono plon zielonej i suchej masy roślin strączkowych. W 

doświadczeniach z kukurydzą i strączkowymi wykonano także dwukrotnie analiza 

zachwaszczenia łanu: tydzień po ostatnim zabiegu mechanicznym i przed zbiorem. Badania 

obejmowały ocenę składu gatunkowego chwastów, liczebność poszczególnych gatunków oraz 

oznaczenie świeżej i powietrznie suchej masy chwastów. Analiza wykonywana była na 

powierzchni 1 m
2
 metodą ramkową, w 4 powtórzeniach. 

 

Omówienie wyników 

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

gospodarstwach ekologicznych 

Warunki pogodowe 

W tabelach 1-3 przedstawiony jest przebieg warunków atmosferycznych w RZD Grabów,  

w rejonie Taraskowa  oraz w Chwałowicach w 2015 roku. W Grabowie w maju zanotowano 

dużą ilość opadów co silenie utrudniało wykonywanie mechanicznych zabiegów 

pielęgnacyjnych w uprawianych gatunkach roślin. W czerwcu, trzeciej dekadzie lipca, a 

zwłaszcza w sierpniu zanotowano małą ilość opadów atmosferycznych  w porównaniu ze 

średnią z wielolecia, co miało niekorzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin strączkowych, 

kukurydzy oraz mieszanek roślin motylkowatych wieloletnich z trawami. Ponadto w lipcu i 

sierpniu panowały wysokie temperatury powietrza co dodatkowo pogarszało warunki dla 

plonowania roślin.  Na Podlasiu zanotowano  stosunkowo mała ilość opadów  w okresie 

wegetacji, a zwłaszcza w drugiej połowie czerwca, lipcu i sierpniu, co miało znaczący wpływ 

na poziom plonowania mieszanek grochu z pszenżytem. Mała ilość opadów w tym okresie   

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

po zbiorze zbóż (rośliny ochronnej) nastąpiło wyschnięcie seradeli. W Chwałowicach bardzo 

mała ilość opadów wystąpiła w lipcu i sierpniu co niekorzystnie wpływały na wzrost i rozwój 

kukurydzy w tym rejonie. 

 



Tabela 1. Przebieg warunków atmosferycznych w RZD Grabów w 2015 roku 

Miesiąc suma 

III-IX 

Wyszczególnienie 

III IV V VI VII VIII IX  

Opady (mm) 63,2 34,8 107,0 30,3 51,7 6,2 93,9 387,1 

Temperatura °C  7,8 13,4 16,3 18,2 17,9 13,3  

Opady średnia z wielolecia* 30,0 39,0 57,0 71,0 84,0 75,0 50,0 406,0 

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) 30,1 35,5 45,1 25,4 40,0 9,5  

Temperatura °C 4,8 8,5 12,7 16,9 19,4 22,2  

 

Tabela 3. Przebieg warunków atmosferycznych w Chwałowicach  

Miesiąc Wyszczególnienie 

III IV V VI VII VIII IX 

Opady (mm) 602, 49,2 142,0 46,0 31,7 13,5 0,5 

Temperatura °C 5,2 8,6 13,0 17,3 20,1 22,4 20,4 

 

 

 

 

 

 

 



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 9 kwietnia 2015 r. W celu odchwaszczenia mieszanek 

stosowano dwukrotne bronowanie. Zbiór roślin wykonano w fazie dojrzałości pełnej 1 

sierpnia 2015 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. 4). Średni poziom plonów mieszanki pszenżyta z odmianą Milwa  był tylko nieco 

mniejszy niż z odmianą Klif. 

Udział nasion grochu w plonie  mieszanek był o około 20 % 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 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 3,15 3,23 0,59 0,63 

60 2,99 3,07 1,22 1,28 

80 2,87 2,89 1,70 1,69 

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 pszenżytem, ze względu na mało korzystny przebieg 

warunków atmosferycznych w okresie wegetacji,  następowały stosunkowo małe 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 mniejszą 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  Klif niż odmianę Milwa. 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, ale korzystnie wpływał na liczbę i masę 

ziaren na roślinie pszenżyta . 

Udział grochu w mieszance oraz jego odmiana wyraźne różnicowały zieloną i suchą 

masę chwastów. Największym zachwaszczeniem charakteryzowały się mieszanki pszenżyta       

z 40% udziałem rośliny strączkowej, w którym zanotowano największą świeżą i suchą masę 

chwastów, natomiast najmniejszym – mieszanki z 80% udziałem rośliny strączkowej. Świeża 

i sucha masa chwastów mieszanki z 80% udziałem grochu odmiany Milwa była średnio                        

o 44% mniejsza niż masa chwastów mieszanki z 40% udziałem rośliny strączkowej. Bardziej 

konkurencyjne w stosunku do masy chwastów były mieszanki z wąsolistną odmianą grochu 

Milwa, w porównaniu do mieszanki z odmianą o tradycyjnym ulistnieniu Klif. 

Liczebność chwastów w łanach mieszanek była zróżnicowana. Najwięcej gatunków 

niepożądanych wykazano w mieszankach z 40% udziałem grochu (72 sztuki na 1 m
2
 w łanie       

z odmianą grochu Milwa i 63 sztuki  z odmianą Klif), a także z 60% udziałem grochu 

odmiany o tradycyjnym ulistnieniu Klif (60,0 sztuki na 1 m
2
). Natomiast najmniejszym 

zachwaszczeniem charakteryzowała się uprawa pszenżyta z 80% udziałem grochu, odmiany 

Milwa (48,5 szt. na 1 m
2
).  

Różnorodność gatunkowa flory segetalnej była podobna w uprawie wszystkich 

mieszanek. Łącznie stwierdzono występowanie 20 gatunków chwastów, w tym 3 gatunki 

jednoliściennych i 16 dwuliściennych. Najliczniej występującymi gatunkami chwastów, 

niezależnie od udziału komponentów i składu mieszaki były: skrzyp polny (Eguisetum 

arvense) oraz gatunki chwastów dwuliściennych, takie jak: komosa biała (Chenopodium 



album), mlecz kolczasty (Sonchus asper) i powój polny (Convolvulus arvensis), zaś                               

z gatunków jednoliściennych dominowała chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli 

 

 

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 27 września 2014 

r., jarego 10 kwietnia 2015 r., a seradeli 13 kwietnia 2015 r. W celu odchwaszczenia 

mieszanek stosowano dwukrotne bronowanie. Zbiór pszenżyta ozimego  w fazie dojrzałości 

mleczno-woskowej wykonano 30 czerwca, jarego 11 lipca, a w dojrzałości  pełnej 30 lipca, 

2015 r.  

Omówienie wyników 

Wsiewka seradeli miała niewielki wpływ na plon zielonej i suchej masy pszenżyta 

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

uwzględnionych w doświadczeniach gatunków (tab. 5).  

W doświadczeniu oceniano ważniejsze cechy morfologiczne determinujące 

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

wsiewka miała mały wpływ  na jego rozkrzewienia produkcyjne oraz wysokość roślin  obu 

gatunków pszenżyta  Korzystnie wpływała na  liczbę ziaren na roślinie i w kłosie, masę ziaren 

na roślinie,  masy tysiąca ziaren, natomiast slaby był wpływ tego gatunku na masę 1000 

ziaren pszenżyta jarego i ozimego.  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. 

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

dojrzałość mleczno-woskowa Wyszczególnienie  

Plon zielonej masy 

(t/ha) 

Plon suchej masy 

(t/ha) 

Plon ziarna  

 (t/ha) 

Pszenżyto ozime  15,4 3,33 3,39 

Pszenżyto ozime + wsiewka 

seradeli 

16,1 3,38 
3,41 

Pszenżyto jare 14,1 2,97 3,14 

Pszenżyto jare  + wsiewka 

seradeli 

15,0 3,05 
3,33 

średnio   
 

 

 

Uprawa pszenżyta ozimego z wsiewka seradeli lub bez tego gatunku różnicowała 

liczebność, świeżą i suchą masę oraz skład gatunkowy chwastów. Większe zachwaszczenie 

stwierdzono w łanie pszenżyta uprawianego bez seradeli zbieranego na ziarno. W takim łanie 

zanotowano największą świeżą masę chwastów oraz ich liczebność. Świeża masa chwastów 

była odpowiednio większa o 30,7%  w stosunku do pszenżyta uprawianego na zielonkę. Pod 

względem liczebności, najwięcej chwastów zanotowano w łanie pszenżyta zbieranego w fazie 

dojrzałości pełnej (102 szt.·m2
). 

Wsiewka seradeli przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności pszenżyta 

uprawianego na ziarno w stosunku do chwastów i ograniczała świeżą masę gatunków 

niepożądanych w zbożu o 51,8%, suchą masę – o 43,6% oraz liczebność o 43,8%. Natomiast 

w przypadku pszenżyta uprawianego na zielonkę, świeżą masę o 8,53%, suchą masę o 33,9%, 

zaś liczebność o 56,2%. 

W zasiewach pszenżyta rozpoznano łącznie 24 gatunki chwastów. Różnorodność 

gatunkowa była większa w zasiewie pszenżyta zbieranego w fazie dojrzałości mleczno-

woskowej, gdzie zanotowano 18 gatunków chwastów, a mniejsza w łanie tej rośliny zbożowej 

z wsiewką seradeli (8 gatunków). Na wszystkich obiektach wykazano większy udział 

chwastów dwuliściennych,  które stanowiły około 79% taksonów,  niż jednoliściennych. 

Najliczniej występującymi gatunkami chwastów, niezależnie od sposobu uprawy                        

i terminu zbioru zboża były: komosa biała (Chenopodium album) i przymiotno kanadyjskie 

(Erigeron canadensis), których liczebność wynosiła średnio 10 szt.·m-2
. Dość licznie 



występowały również rdest powojowy (Fallopia convolvulus), rdest ptasi (Polygonum  

aviculare) oraz skrzyp polny (Eguisetum arvense).  

Wsiewanie seradeli zmniejszyło liczebność chwastów jednoliściennych, 

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

bez tego gatunku rośliny strączkowej. 

Termin zbioru pszenżyta jarego i wsiewka seradeli miały wpływ na zróżnicowanie 

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

zachwaszczeniem charakteryzował się łan pszenżyta, zbieranego w fazie dojrzałości mleczno-

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

masa chwastów była odpowiednio większa  o 32,8 i 3,7% w porównaniu z łanem pszenżyta 

uprawianego na ziarno. Wsiewka seradeli przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności  

w stosunku do chwastów   i ograniczała około dwukrotnie świeżą i suchą masę gatunków 

niepożądanych w łanie zboża uprawianego na zielonkę oraz około pięciokrotnie w zbożu 

uprawianym na ziarno.  

Liczebność chwastów była zróżnicowana w zależności od terminu zbioru rośliny 

zbożowej oraz wsiewki seradeli. Najwięcej gatunków niepożądanych wykazano w łanie 

pszenżyta uprawianego na ziarno bez wsiewki seradeli (84 szt. na 1 m
2
). Natomiast 

zdecydowanie bardziej konkurencyjna była uprawa zboża z wsiewką seradeli, która 

ograniczyła liczebność chwastów w pszenżycie jarym zbieranym w fazie dojrzałości pełnej o 

52,3%. Podobne relacje wystąpiły w  pszenżycie zbieranym w fazie dojrzałości mleczno-

woskowej, bowiem w  pszenżycie bez wsiewki seradelo zanotowano więcej gatunków 

niepożądanych (63,3 szt. na 1 m
2
 łanu) niż w łanie  z wsiewką seradeli (48,1 szt. na 1 m

2
 ). 

Seradela ograniczyła zatem liczebność chwastów o 24%. 

Różnorodność gatunkowa flory segetalnej była podobna nie zależnie od terminu 

zbioru pszenżyta i zastosowania wsiewki seradeli. W łanie pszenżyta uprawianego zarówno 

na zielonkę, jak i na ziarno, najliczniej występowały: komosa biała (Chenopodium album), 

rdest powojowy (Fallopia convolvulus) oraz skrzyp polny (Eguisetum arvense). Z gatunków 

jednoliściennych dominowała chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli). W łanie 

pszenżyta uprawianego z seradelą zanotowano łącznie 10 gatunków chwastów, zaś w łanie 

tego gatunku zboża uprawianego w bez seradeli 16 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 80 szt./m
2
,  140-150 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 13 maja 2015 r. W celu odchwaszczenia soi 

stosowano zabiegi mechaniczne zgodne ze schematem doświadczenia. Zbiór soi wykonano 28 

września 2015 r. 

 Omówienie wyników 

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

wzrostowi i rozwojowi roślin soi. Po siewie spadły 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 bardzo mała ilość 

opadów w lipcu spowodował sine skrócenie kwitnienia roślin i bardzo słabe zawiązywanie 

strąków.  

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

wpływ miał przebieg pogody w okresie wegetacji. Obie uwzględnione w doświadczeniu 

odmiany Annushka i Augusta nie zależnie od sposobu pielęgnacji plonowały  na zbliżonym 

poziomie (tab. 6). Nieco większy plon zanotowano na obiekcie na którym do pielęgnacji soi 

zastosowano 4-krotnie pielnik szczotkowy. Zebrane plony nasion soi były również  

zmniejszone  stratami nasion i strąków w czasie zbioru. Straty nasion są spowodowane przede 

wszystkim dużym zachwaszczeniem i bardzo nisko osadzonymi sturakim na roślinach soi. 



Zastosowane sposoby pielęgnacji miały stosunkowo mały wpływ na wielkość nasion 

soi. Nieco większe nasiona  obie oceniane odmiany wytwarzała na obiekcie gdzie 

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

zastosowano 4 krotne bronowanie  oraz na kontroli.. Ponadto obie oceniane odmiany 

charakteryzowała zbliżona wielkość nasion.  

Ze względu na występująca  w okresie wegetacji susze  obie oceniane odmiany 

charakteryzowały bardzo zbliżone cechy morfologiczne.  Wytwarzały bowiem zbliżona liczbę 

nasion , węzłów  i masę nasion na roślinie oraz liczbę nasion w strąku.. Spowodowane to było 

podobną  ilością pędów bocznych wytwarzanych przez te odmiany.  Obie odmiana pierwszy 

strąk na pędzie osadzały  nisko i na podobnej wysokości. 

 

Tabela 6. Plon nasion i masa tysiąca nasion  soi w zależności od sposobu pielęgnacji  

Plon nasion Masa 1000 nasion (g) Sposoby pielęgnacji 

Annushka  Augusta Annushka Augusta 

A - kontrola 0,36 0,37 124,7 123,6 

B – 4- bonowanie 0,40 0,41 128,0 122,6 

C-bronowanie 

+opiełacz 

0,41 0,42 129,6 125,3 

D – bronowanie 

+pielnik szczotkowy 

0,48 0,46 129,1 128,7 

E – pielnik szczotkowy 0,54 0,5 130,6 130,3 

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  zastosowanie 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 35% (49% dla odmiany 

Annushka i 22% dla odmiany Augusta),  wykorzystanie bronowania wraz z pielnikiem 

szczotkowym średnio o 47%. 

Najmniej skuteczną metodą była pielęgnacja z zastosowaniem 4-krotnego bronowania                         

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

oraz     dwukrotne zastosowanie bronowania z wykorzystaniem dodatkowo opielacza. Metody 

te ograniczały zachwaszczenie w łanie soi średnio o  14% (w odmianie Annushka i odmianie 



Augusta odpowiednio o 11 i 17%). Należy dodać, że świeża i sucha masa chwastów w 

uprawie soi odmiany Augusta była większa niż w uprawie soi odmiany Annushka. 

Dominującymi gatunkami chwastów w łanie soi niezależnie od odmiany i sposobu 

pielęgnacji były: tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), komosa biała (Chenopodium 

album), gwiazdnica pospolita (Stellaria media) oraz mlecz kolczasty (Sonchus asper).  

Największą liczbę chwastów zanotowano na obiekcie, na których nie stosowano 

mechanicznej pielęgnacji. W łanie obu odmian soi  zanotowano około 160 sztuk na 1 m
2
. Na 

obiektach odchwaszczanych mechanicznie, liczba gatunków niepożądanych była znacznie 

mniejsza i średnio dla obu odmian wynosiła: 79 sztuk przy pielęgnacji z zastosowaniem 

bronowania, 65 sztuk przy zastosowaniu bronowania i opielacza, 40 przy pielęgnacji 

pielnikiem szczotkowym z bronowaniem oraz 56 sztuk po zastosowaniu pielnika 

szczotkowego. Najmniejszą ilość gatunków niepożądanych zanotowano w zasiewach soi 

odmiany Annushka, po zastosowaniu  dwukrotnego bronowania i dwukrotnie pielnika 

szczotkowego (31 sztuk na 1 m
2
 łanu). 

W zasiewach roślin strączkowych rozpoznano łącznie 28 gatunków chwastów. 

Największa różnorodność gatunkowa charakteryzowała łan, w których nie stosowano 

żadnych zabiegów pielęgnacyjnych – średnio dla obu odmian 17 gatunków, zaś najmniejsza 

na obiektach pielęgnowanych pielnikiem szczotkowym – 10 gatunków oraz pielęgnowanych 

przy wykorzystaniu bronowania – 10 gatunków niepożądanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 żytni dobrego, kl. IVa. Zawartość 

przyswajalnego fosforu wynosiła (w mg na 100 g gleby) 136,5, potasu  21,4, a magnezu 4,4. 

Odczyn gleby oznaczony w 1n KCL wynosił  6,5.  Siew wykonano 24 kwietnia 2015 r. Zbiór 

roślin wykonano w fazie dojrzałości mleczno-woskowej 8 września 2015 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 

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, facelii, i gorczycy białe i gryki wykonano 4 maja, a koniczyny białej 26 

maja  2015 r. Zbiór roślin wykonano w fazie dojrzałości mleczno-woskowej 17 września 

2015 r. 

Omówienie wyników 

Na niski poziom plonowania kukurydzy w Chwałowicach bardzo silny wpływ miała 

gleba na jakiej była uprawiana (gleba lekka), mała ilość opadów w lipcu i sierpniu oraz 

wysokie temperatury powietrza w tych miesiącach (wyższe od średniej wieloletnie 

odpowiednio o 2 
o
C, 5

o
C i we wrześniu o 7 

o
C).  W tych warunkach rośliny kukurydzy w 

której były uprawiane wsiewki ograniczające zachwaszczenie znacznie wcześniej i silnie 

reagowały na brak wody, w porównaniu do kukurydzy bez wsiewki, co spowodowało iż 

bardzo wcześnie został ograniczyły a nawet zahamowany ich wzrost i rozwój. Taki przebieg 

warunków spowodował, iż kolby zawiązała tylko kukurydza uprawiana bez wsiewki. 

Większe plony świeżej  i suchej masy kukurydzy zanotowano na obiekcie kontrolnym na 

którym stosowano  pielęgnacje mechaniczną (tab. 7). Wsiewanie gryki, facelii, gorczycy biała 

i koniczyny białej spowodowały znacząca obniżkę plonu. W tym doświadczeniu najmniej 

korzystne okazało się wsiewanie gorczycy białej. W Grabowie najlepiej plonowała kukurydza 

w którą wsiewano grykę lub koniczynę białą, natomiast wsiewanie gorczycy białej 



powodowało znacząca obniżkę poziomu plonowania. Na obiekcie kontrolnym na którym nie 

stosowana pielęgnacji mechanicznej wystąpiło duże zachwaszczenie które spowodowało 

obniżenie plonu kukurydzy. 

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 podobna jak w  całych roślinach, a w Grabowie znacznie 

większa.  

 

Tabela  7. Plon zielonej i suchej masy kukurydzy w zależności od gatunku wsiewki 

Chwałowice Grabów Sposób pielęgnacji 

zielonej masy suchej masy zielonej masy suchej masy 

 kontrola 15,6 5,69 11,5 3,65 

gryka 10,7 3,50 20,2 7,37 

facelia 10,4 3,25 17,5 6,37 

gorczyca biała 8,0 2,65 16,6 6,16 

koniczyna biała 13,3 4,54 19,2 7,35 

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.  W Chwałowicach  kolbę wytworzyły tylko rośliny na obiekcie 

kontrolnym. W Grabowie kolba  stanowiła znacznie większy  udział w strukturze rośliny niż 

w Chwałowicach  a gatunek wsiewki nie miał istotnego wpływu na rozwój kolby.  W 

Grabowie liczba kolb na roślinie kukurydzy na wszystkich obiektach była bardzo zbliżona.  

W Grabowie ziarno w strukturze kolby kukurydzy  uprawiane z wsiewkami gatunkami 

wsiewki stanowiło znacznie większy udział niż na obiekcie kontrolnym, a gatunek wsiewki 

miał stosunkowo mały wpływ na zaziarnienie  kolby. Długość kolby jej średnica  oraz liczba 

ziaren na kolbie roślin kukurydzy  była określona Grabowie, a w Chwałowicach  tylko na 

obiekcie kontrolnym.  Gatunek wsiewki miał stosunkowo mały wpływ na długość,  średnicę 

kolby i liczbę ziaren na kolbie. Natomiast, najmniejsze kolby wytwarzała kukurydza na 

obiekcie kontrolnym.   W Grabowie rośliny kukurydzy wyżej osadzały kolbę i osiągały 

większą wysokość niż rośliny kukurydzy w Chwałowicach. Ponadto w Grabowie gatunek 

wsiewki miał niewielki wpływ na te cechy.  

 

 



W Grabowie gatunek uprawiany jako wsiewki różnicował świeżą i suchą masę oraz 

liczebność chwastów. Największe zachwaszczenie stwierdzono na obiektach kontrolnych, na 

których kukurydza uprawiana była bez wsiewki. Wsiewki ograniczyły świeżą masę chwastów 

średnio o 72,3%, natomiast suchą – o 75,8%. Najbardziej konkurencyjna w stosunku do masy 

chwastów była gorczyca biała, a najmniej - gryka. Pod względem liczebności, najwięcej 

chwastów zanotowano w łanie kukurydzy uprawianej bez wsiewki (120 szt.·m-2
). Wsiewki 

zredukowały liczebność chwastów średnio o 69,7%, przy czym najbardziej konkurencyjna 

była gorczyca biała, gdzie zanotowano 32 szt.·m-2 
w łanie, a najmniej – koniczyna biała – 40 

szt. · m-2
.  

W zasiewach kukurydzy rozpoznano łącznie 31 gatunków chwastów. Różnorodność 

gatunkowa była największa na obiekcie kontrolnym, gdzie zanotowano 22 gatunki, a 

najmniejsza w łanie kukurydzy z wsiewką gryki (10 gatunków). Na wszystkich obiektach 

wykazano większy udział chwastów jednoliściennych, (około 60% taksonów) niż 

dwuliściennych. Dominującym gatunkiem była chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-

galli), której liczebność wynosiła średnio 28 szt.·m-2
. Stwierdzono również znaczny udział 

innego gatunku ciepłolubnego palusznika krwawego (Digitaria sanguinalis). Z roślin 

dwuliściennych dominowała komosa biała (Chenopodium album). 

W Chwałowicach gatunek wsiewki również różnicował świeżą i suchą masę oraz 

liczebność chwastów, ale bardzo duży wpływ miały też warunki pogodowe i glebowe. 

Największą świeżą i suchą masę chwastów zanotowano w łanie kukurydzy z wsiewką 

koniczyny białej, a nieco mniejsze – w łanie z gryką. Podobny poziom zachwaszczenia 

charakteryzował czysty zasiew kukurydzy i łan z wsiewką gorczycy, natomiast najmniejszą 

masę chwastów zanotowano na obiekcie z wsiewką facelii.  

Większą liczebność chwastów wykazano w zasiewach kukurydzy uprawianej z 

wsiewkami (średnio 188 szt.·m-1
) niż w siewie czystym (95 szt.·m-1

). Najwięcej gatunków 

niepożądanych stwierdzono w łanie kukurydzy z wsiewką gryki (210 szt.·m-1
), a najmniej – z 

wsiewką facelii (155 szt.·m-1
). Także różnorodność gatunkowa chwastów była większa w 

uprawach kukurydzy z wsiewkami (średnio 15 gatunków) niż siewie czystym kukurydzy (11 

gatunków).     

W zasiewach kukurydzy rozpoznano łącznie 26 gatunków chwastów. W łanie bez 

wsiewek jak i z wsiewkami  dominowały gatunki jednoliścienne, które stanowiły średnio 

78,9% wszystkich chwastów. W największym nasileniu wystąpiła chwastnica jednostronna 

(Echinochloa crus-galli) (średnio 81 szt.·m-1
). Stwierdzono także duży udział wiechliny 



rocznej (Poa annua), włośnicy zielonej (Setaria viridis) oraz perzu (Elymus repens). Z 

gatunków dwuliściennych dominowała komosa biała (Chenopodium album).    

 

 

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) 35,6, potasu  21,4, a magnezu 4,4. Odczyn gleby 

oznaczony w 1n KCL wynosił  6,5.  Nawożenia mineralnego nie stosowano.  Siew kukurydzy,  

24 kwietnia, fasoli tyczkowej i wyki 30  kwietnia, siew słonecznika 18 maja 2015 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  

fasoli tyczkowej  wykonano 4 maja, a słonecznika  26 maja, 2015 r. Zbiór roślin wykonano w 

fazie dojrzałości mleczno-woskowej 17 września 2015 r. 

Omówienie wyników 

W Chwałowicach  większe plony świeżej  i suchej masy kukurydzy, zanotowano gdy 

była uprawiana ze słonecznikiem lub wyką siewną, a najmniejsze gdy uprawiano ją z fasolą 

tyczkową (tab.  8). W Grabowie najlepsze plony zanotowano gdy kukurydza była uprawiana 

ze słonecznikiem, natomiast poziom plonowania kukurydzy wysiewanej z wyka lub fasola był 

bardzo zbliżony. 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 obu miejscach prowadzenie doświadczenia była 

znacznie większa niż  w całych roślinach. W Grabowie znacznie większą zawartość tego 

składnika zanotowano w roślinach rosnących współrzędnie ze słonecznikiem.  Spośród 

gatunków uprawianych współrzędnie z kukurydza największa zawartością suchej masy w 

okresie zbioru charakteryzowała się wyka jara.  

W obu doświadczeniach słonecznik uprawiany współrzędnie z  kukurydza wpływał 

korzystanie  na rozwój kolby, (największy udział kolby w  roślinie.  Ponadto w Grabowie 

kolba stanowiła nieco 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 nieco większy niż w  Grabowie. Ponadto uprawiana 

ze wszystkimi gatunkami roślin kukurydza zawiązała ziarno na kolbach. 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 i większej liczbie ziaren odznaczały się 

kolby kukurydzy uprawianej ze słonecznikiem.  W Grabowie rośliny kukurydzy nieco wyżej 

osadzały kolbę i osiągały większą wysokość niż rośliny kukurydzy w Chwałowicach. Ponadto 

w Grabowie gatunek rośliny uprawianej współrzędnie miał nie wielki wpływ na te cechy, a w 

Chwałowicach najniższe rośliny wytwarzała kukurydza uprawiana z fasolą. 

Ocena wartości pokarmowej biomasy kukurydzy uprawianej współrzędnie z różnymi 

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

 

Tabela 8. Plon zielonej i suchej masy kukurydzy i rośliny uprawianej współrzędnie 

Chwałowice Grabów Sposób uprawy 

zielonej masy suchej masy zielonej masy suchej masy 

 kontrola 15,0 6,02 15,4 5,19 

słonecznik 15,9 6,84 18,9 7,05 

wyka siewna 15,2 6,38 17,3 5,86 

fasola tyczkowa 14,0 5,85 16,7 5,68 

średnio     

 
 

Uprawa współrzędna kukurydzy z różnymi gatunkami roślin uprawnych (słonecznik, 

wyka i fasola tyczkowa) w Chwałowicach wpływała stan zachwaszczenia łanu. Największą 

świeżą i suchą masę chwastów stwierdzono w uprawie kukurydzy z fasolą tyczkową, a tylko 

nieco mniejszą na obiekcie na którym kukurydzę uprawiano bez rośliny strączkowej lub 



słonecznika. Bardziej konkurencyjne w stosunku do chwastów były łany kukurydzy ze 

słonecznikiem i wyką, gdzie świeża masa chwastów została zredukowana odpowiednio o 52 i 

32%, a sucha masa – o 49 i 26% w porównaniu do czystego zasiewu kukurydzy.  

Liczebność chwastów we współrzędnych zasiewach kukurydzy z badanymi gatunkami 

roślin uprawnych była mało zróżnicowana. Najmniej gatunków niepożądanych wykazano w 

łanie kukurydzy uprawianej ze słonecznikiem (106 szt.·m-2
), natomiast pozostałe zasiewy 

charakteryzowały się podobną liczebnością chwastów (120-132 szt.·m-2
)  

Różnorodność gatunkowa flory segetalnej była podobna we wszystkich uprawach. 

Łącznie stwierdzono występowanie 21 gatunków chwastów, w tym 4 gatunków 

jednoliściennych i 17 dwuliściennych. Niezależnie od sposobu uprawy bardziej liczne były 

gatunki jednoliścienne, które stanowiły średnio 85,7% wszystkich chwastów. Najliczniej 

występowały: chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), palusznik krwawy 

(Digitaria sanguinalis) i włośnica sina (Setaria pumila). Z gatunków dwuliściennych 

natomiast dominowała komosa biała (Chenopodium album).   

W Grabowie gatunek uprawiany współrzędnie z kukurydza wpływał na świeżą i suchą 

masę oraz liczebność chwastów. Największym zachwaszczeniem charakteryzował się łan 

kukurydzy bez gatunku uprawianego współrzędnie, w którym zanotowano największą świeżą 

i suchą masę chwastów. Uprawa kukurydzy ze słonecznikiem, fasolą tyczkową i wyką siewną 

przyczyniła się do znacznego ograniczenia świeżej (średnio o 70,6%) oraz suchej (średnio o 

74,3%) masy chwastów. Najbardziej konkurencyjny był łan kukurydzy ze słonecznikiem, a 

najmniej – z wyką siewną. Liczebność chwastów w zasiewach kukurydzy z badanymi 

gatunkami roślin uprawnych była podobnie zróżnicowana. Najmniej gatunków 

niepożądanych występowało w łanie kukurydzy uprawianej ze słonecznikiem (40 sztuk·m-2
), 

natomiast najwięcej w uprawie z wyką oraz na obiekcie kontrolnym (średnio 68 sztuk·m-2
) .  

Różnorodność gatunkowa flory segetalnej była podobna na wszystkich obiektach. 

Łącznie stwierdzono występowanie 24 gatunków chwastów, w tym 5 gatunków 

jednoliściennych i 19 dwuliściennych. Największą różnorodnością gatunkową chwastów 

charakteryzował się łan kukurydzy bez gatunku uprawianego współrzędnie oraz kukurydzy  

uprawianej z wyką (po 17 gatunków), natomiast najuboższy był łan kukurydzy ze 

słonecznikiem (12 gatunków). Najliczniej występującymi gatunkami chwastów, niezależnie 

od uprawy były: komosa biała (Chenopodium album), tasznik pospolity (Capsella bursa-

pastoris), zaś z gatunków jednoliściennych dominowała chwastnica jednostronna 

(Echinochloa crus-galli) oraz palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis). 



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: Ambrisini (KWS), Silvestre (KWS), Smolitop (HR 

Smolice), Ricardino (KWS) 

- 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 pszennego dobrego. 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 28 kwietnia,  zbiór 27 

sierpnia 2015 r.  

Omówienie wyników 

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

zastosowany system produkcji, a na stosunkowo niski poziom plonowania mała ilość opadów 

w lipcu i sierpniu (tab. 9). Znacznie lepiej plonowała kukurydza  uprawiana w systemie 

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

integrowanym największy plonu suchej masy zapewniała uprawa odmiany Silvestre, 

Smolitop, Ricardino, a w integrowanym Ricardino. 

 

Tabela 9. 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 

Ambrisini 45,4 35,5 17,2 14,4 

Silvestre 50,9 37,9 19,7 15,0 

Smolitop 53,3 37,9 20,9 15,0 

Ricardino 49,5 44,7 20,8 18,0 

średnio 49,8 39,0   



Znacznie lepiej plonowała kukurydza  uprawiana w systemie ekologicznym, a średnie 

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

największy plonu suchej masy zapewniała uprawa odmiany Silvestre, Smolitop, Ricardino, a 

w integrowanym Ricardino. 

Większą zawartością suchej masy w  kolbach odznaczała się kukurydzy uprawiana w 

systemie integrowanym, natomiast w całych roślinach  zawartość była zbliżona. Natomiast 

niezależnie od sytemu produkcji więcej suchej masy w całych roślinach  i kolbach zawierała 

odmiana Ricardino. Zawartość suchej masy w kolbach kukurydzy była znacznie większa niż 

w całych roślinach.  

Struktura roślin kukurydzy była mało różnicowana system produkcji. Mniejszym 

udziałem kolby w strukturze rośliny, niż pozostałe odmiany charakteryzowała się odmian 

Silvestre niezależnie od sytemu jakim była uprawiana. 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. Więcej ziaren na 

kolbie wytwarzały rośliny kukurydzy uprawiane systemem ekologicznym niż integrowanym, 

natomiast długość i średnica kolby  były zbliżone.  Zastosowany system uprawy stosunkowo 

słabo wpływał  na wysokość osadzenia kolby, a także wysokość roślin. Nie zależnie od 

systemu produkcji spośród ocenianych odmian najniżej kolby osadzała odmiana Ambrisini, 

natomiast najwyższe były rośliny odmiany Ricardino.  

 

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  14 kwietnia,  zbiór 20 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. 10). Spośród ocenianych gatunków największe plony świeżej i suchej masy zapewniała 

uprawa grochu i bobiku, natomiast najmniejsze łubinu wąskolistnego. Samokończąca 

odmiana bobiku, plonowała na niższym poziomie niż odmiana o tradycyjnym typie wzrostu, 

natomiast samokończąca odmian wyki Ina zapewniała wyższy plon  niż odmiana Hanka o 

tradycyjnym typie wzrostu. Oceniane odmiany łubinu wąskolistnego  nie zalezie od typu 

wzrostu oraz odmiany grochu nie zależnie od  fory  ulistnienia plonowały na zbliżonym 

poziomie.  

  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 i wyki odmiana tradycyjna Hanka  

zawierała mniej suchej masy niż odmiana o tradycyjnym ulistnieniu odmiana Klif, natomiast 

samokończące i tradycyjne odmiany łubinu wąskolistnego i bobiku   charakteryzowała bardzo  

zbliżona ilość tego składnika.  

 

Tabela 10. Plon zielonej i suchej masy roślin strączkowych  

gatunek odmiana Plon zielonej 

masy (t/ha) 

Zawartość 
suchej masy 

Plon suchej 

masy (t/ha) 

Bobas (t) 50,4 18,2  9,2 bobik 

Granit (s) 48,0 18,4 8,8 

Klif (t) 30,6 28,2 8,7 groch 

Medal (w) 31,3 23,2 7,3 

Bojar (t) 20,8 17,9 3,7 łubin 

wąskolistny Regent (s) 20,0 19,6 3,9 

Mister (t) 28,2 18,1 5,1 łubin żółty 

Taper (s) - -  

 Hanka (t) 20,9 22,8 4,8 wyka siewna 

Ina (s) 24,3 25,1 6,1 



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 obu 

odmian łubinu wąskolistnego. Samokończące odmiany łubinu wąskolistnego Regent i wyki 

Ina zawiązywały więcej strąków na roślinie niż odmiany tradycyjne tych gatunków , 

natomiast tradycyjna  odmiana bobiku i grochu zawiązywały więcej  strąków.  Rośliny  

tradycyjnej odmiany, bobiku i wyki oraz  grochu  wytwarzały zdecydowanie dłuższe pędy, 

niż pozostałe odmiany. 

 Największe zachwaszczenie zanotowano w łanie łubinu żółtego i łubinu 

wąskolistnego, natomiast  o połowę mniejsze wystąpiło  w łanie  bobiku, a najmniejsze zaś w 

zasiewach wyki siewnej. Najmniej konkurencyjna w stosunku do chwatów była 

samokończąca odmiana łubinu wąskolistnego Regent, w łanie której zanotowano największą 

świeżą i suchą masę chwastów. Duże zachwaszczenie wykazano także w wąsolistnej 

odmianie grochu Turnia. Znacznie mniejsze i podobne zachwaszczenie zanotowano w obu 

odmianach bobiku Kasztelan. Natomiast najbardziej konkurencyjna w stosunku do chwastów 

była wyka siewna, zwłaszcza tradycyjna odmiana Hanka w zasiewie której wykazano 

najmniejszą świeżą i suchą masę chwastów.  

Dominującymi gatunkami chwastów w zasiewach roślin strączkowych były, 

gwiazdnica pospolita (Stellaria media) i komosa biała (Chenopodium album) i ostrożeń polny 

Cirsium arvense. Z gatunków jednoliściennych duży udział stanowiła Echinochloa crus-galli. 

Największą liczbę chwastów ogółem zanotowano w zasiewach obu odmian łubinu 

wąskolistnego.  Natomiast najmniejszą liczebnością gatunków niepożądanych wykazano w  

łanie tradycyjnej odmiany wyki Hanka (37,5 szt.).  W zasiewach roślin strączkowych 

rozpoznano łącznie 2 gatunki chwastów. Największa różnorodność gatunkowa 

charakteryzowała zasiewy  onu odmian grochu  (21 gatunków) oraz odmianę Bojar łubinu 

wąskolistnego (22 gatunki).     

 

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 

Obserwacje prowadzono w runi wielogatunkowej odnawianej metodą pełnej uprawy 

roli (orka, obiekt A) i po spulchnieniu wierzchniej warstwy gleby (gruber, obiekt B) w 

siedlisku trwałego użytku zielonego, w drugim roku użytkowania.  

Ustępowanie szlachetnych gatunków traw i roślin bobowatych drobnonasiennych z 

runi użytków zielonych prowadzi do spadku plonowania i pogorszenia wartości pokarmowej 

runi oraz rozwoju chwastów i ziół. Zdegradowana ruń użytku zielonego wymaga odnowienia 

mieszanką wartościowych roślin bobowatych z trawami. Zabieg ten poprawia wydajność i 

jakość paszy, zwiększa wyjadanie runi pastwiska. Renowację użytku zielonego przeprowadza 

się różnymi metodami wykonując np. orkę starej runi po której następuje  wysiew mieszanki 

bobowato-trawiastej lub przeprowadzając podsiew mieszanki bobowato-trawiastej po 

wcześniejszym częściowym mechanicznym zniszczeniu starej runi w celu osłabienia 

konkurencyjność roślin w stosunku do zasianej mieszanki. 

Omówienie wyników 

W drugim roku pełnego użytkowania (2015 r.), w pierwszym odroście runi mieszanki 

odnowionej metodą pełnej uprawy (A) i podsiewie po powierzchniowym zniszczeniu starej 

runi na głębokość 5 cm broną talerzową (B - gruber) uzyskano istotnie większy poziom plonu 

zielonej masy niż na trwałym użytku zielonym (TUZ) (tab. 11). Zwyżkę plonu zielonki o 34% 

zanotowano na obiekcie odnowionym metodą pełnej uprawy, a o 45% - w runi podsianej 

mieszanką bobowato-trawiastą po powierzchniowym zniszczeniu starej runi na głębokość 5 

cm broną talerzową (B) w stosunku do runi kontrolnej zdegradowanego użytku zielonego 

(TUZ). W pierwszym odroście runi zielona masa roślin bobowatych i traw nie była istotnie 

zróżnicowana. Natomiast zielona masa występujących ziół i chwastów była podobna w 



porównywanych sposobach renowacji. Wynosiła ona od 0,77 t·ha
-1

 na obiekcie odnawianym 

metodą pełnej uprawy (A) do 3,15 t·ha
-1

 na trwałym użytku zdegradowanym (TUZ, obiekt 

kontrolny).  

W kombinacji z podsiewem mieszanki bobowato-trawiastej po zniszczeniu starej runi 

na głębokość 5 cm broną talerzową (B) stwierdzono istotnie większy plon suchej masy w 

stosunku do uzyskanego na obiektach z pełną uprawą roli (A) i trwałym użytku zielonym 

(obiekt kontrolny (tab. 64). Sucha masa roślin bobowatych, traw oraz masa ziół i chwastów w 

runi podsianej mieszanką (obiekt A i B) i na obiekcie kontrolnym (TUZ) były zbliżone. 

 

Tabela 11. Plon zielonej i suchej masy mieszanki, roślin bobowatych, traw oraz ziół i 

2chwastów (t·ha
-1

) 

Zielona masa (t·ha
-1

) Sucha masa (t·ha
-1 

) 

   Mieszanka 

Obiekt 

badawczy 

Razem  bobowa

te 

trawa 

chwasty 

razem bobowa

te 

trawa 

chwasty 

I odrost runi 

A 

B 

TUZ 

NIR 

(α=0,05) 

22,91 

30,60 

21,12 

 

10,51 

9,47 

10,82 

4,17 

 

r.n. 

12,66 

18,18 

13,80 

 

r.n. 

0,77 

1,57 

3,15 

 

r.n. 

4,49 

6,34 

3,95 

 

1,82 

1,72 

1,98 

0,63 

 

r.n 

2,49 

3,74 

2,58 

 

r.n. 

0,27 

0,62 

0,73 

 

r.n. 

II odrost runi 

A 

B 

TUZ 

NIR 

(α=0,05) 

9,15 

11,99 

12,47 

 

r.n. 

6,81 

8,03 

5,45 

 

r.n. 

1,45 

2,69 

4,39 

 

2,64 

0,89 

1,26 

2,63 

 

1,52 

2,20 

2,79 

3,10 

 

r.n. 

1,62 

2,01 

1,20 

 

0,69 

0,36 

0,51 

1,21 

 

0,49 

0,23 

0,28 

0,69 

 

r.n. 

III odrost runi 

A 

B 

TUZ 

NIR 

(α=0,05) 

2,76 

2,82 

1,73 

 

r.n. 

2,13 

1,91 

0,35 

 

r.n. 

0,41 

0,58 

0,84 

 

0,42 

0,21 

0,37 

0,55 

 

r.n. 

0,73 

0,82 

0,38 

 

r.n. 

0,60 

0,64 

0,08 

 

0,504 

0,115 

0,127 

0,188 

 

r.n. 

0,013 

0,050 

0,120 

 

0,075 

Suma roczna 

A 

B 

TUZ 

NIR 

(α=0,05) 

34,81 

45,47 

35,34 

 

9,74 

18,42 

20,78 

9,97 

 

r.n. 

14,52 

21,46 

19,03 

 

9,51 

1,86 

3,24 

6,33 

 

3,12 

7,44 

9,82 

7,43 

 

1,99 

3,95 

4,58 

1,91 

 

2,55 

2,97 

4,32 

3,98 

 

r.n. 

0,52 

0,93 

1,54 

 

0,913 

 

W drugim odroście runi plon zielonej masy mieszanki oraz roślin bobowatych 

drobnonasiennych występujących w łanie runi nie różnił się w porównywanych obiektach. 

Istotnie większy był plon zielonej masy traw i chwastów na obiekcie kontrolnym (TUZ) niż w 



runi po renowacji metodą pełnej uprawy (obiekt A) i po powierzchniowym zniszczeniu starej 

runi (obiekt B). Przeprowadzenie renowacji nie gwarantowało zwyżki plonu suchej masy 

mieszanki i nie obniżyło też plonu chwastów w drugim odroście runi. Istotnie najwyższy plon 

roślin bobowatych drobnonasiennych charakteryzował ruń odnowioną metodą podsiewu 

mieszanki po zniszczeniu starej runi na głębokość 5 cm kompaktową broną talerzową (obiekt 

B). Na zdegradowanym użytku zielonym (obiekt kontrolny) uzyskano najwyższy plon suchej 

masy traw.  

Długotrwała susza letnia wpłynęła niekorzystnie na plony runi z porównywanych 

obiektów badawczych w trzecim odroście, które kilkakrotnie mniejsze w porównaniu do 

uzyskanych w pierwszym odroście. Niski poziom plonowania charakteryzował zwłaszcza ruń 

zdegradowanego użytku zielonego (obiekt kontrolny). W trzecim odroście runi uzyskano 

podobny poplon zielonej masy mieszanki, roślin bobowatych i chwastów na porównywanych 

obiektach badawczych. W tym pokosie najwyższy plon zielonej masy traw dał zdegradowany 

użytek zielony (obiekt kontrolny), natomiast najmniejszy obiekt odnowiony metodą pełnej 

uprawy (obiekt A). Renowacja użytku zielonego porównywanymi metodami spowodowała 

wzrost plonu roślin bobowatych i obniżyła polon chwastów w trzecim odroście runi, nie miała 

jednak wpływu na wielkość plonów suchej masy mieszanki i traw. 

Najwyższy roczny plon zielonej i suchej masy uzyskano po odnowieniu runi metodą 

podsiewu mieszanki bobowato-trawiastej po wcześniejszym zniszczeniu starej runi na 

głębokość 5 cm kompaktową broną talerzową (obiekt B). Na tym obiekcie badawczym 

uzyskano też istotnie lepszy plon zielonej masy traw i suchej masy roślin bobowatych. 

Zdegradowany trwały użytek zielony (obiekt kontrolny) charakteryzowała największą roczna 

zielona i sucha masa chwastów . 

W pierwszym odroście runi porównywanych obiektów badawczych dominowały 

trawy. Największy udział tych roślin (62%) zanotowano na obiekcie odnowionym metodą 

podsiewu po uprzednim zniszczeniu starej runi na głębokość 5 cm kompaktową broną 

talerzową (obiekt B) i w runi zdegradowanego użytku zielonego – gdzie stanowiły około 66% 

plonu runi (obiekt kontrolny). Rośliny bobowate najlepsze warunki dla wzrostu i rozwoju 

znalazły w runi odnowionej metodą pełnej uprawy (obiekt A), a ich udział w runi wynosił 

28%, 72% i 75% odpowiednio w pierwszym, drugim i trzecim odroście runi. Natomiast na 

trwałym użytku zielonym roślin bobowatych było zaledwie 16%. W runi obiektu kontrolnego 

w pierwszym odroście udział chwastów był niewielki i wynosił około 18%). Znacznie 

mniejsze zachwaszczenie zaobserwowano w runi odnowionej metodą pełnej uprawy (obiekt 



A) i w kombinacji z podsiewem mieszanki po zniszczeniu starej runi broną talerzową (obiekt 

B), gdzie chwasty stanowiły tylko 6 do 10% runi. 

W drugim i trzecim odroście na obiektach odnowionych metodą pełnej uprawy (obiekt 

A) oraz po powierzchniowym zniszczeniu starej runi broną talerzową (obiekt B) w runi 

dominowały rośliny bobowate, a ich udział kształtował się na poziomie od 72 do 81% plonu. 

Największy udział traw w tych odrostach zaobserwowano na trwałym użytku zielonym. Ten 

obiekt był też najbardziej zachwaszczony (22 do 30%). W runi odnowionej metodą pełnej 

uprawy (obiekt A) i podsianej mieszanką po wcześniejszym płytkim zniszczeniu starej runi 

(obiekt B) udział procentowy chwastów był podobny. 

W pierwszym odroście na 1m
2 

runi odnowionej metodą pełnej uprawy (obiekt A) 

występowały 3 gatunki ziół i 1 gatunek chwastów dwuliściennych. Najliczniej 

reprezentowany był mniszek pospolity (33 szt. 1m
2
) i krwawnik pospolity 8 szt. 1m

2
. Z frakcji 

chwastów stwierdzono wyłącznie gwiazdnicę pospolitą. Na tym obiekcie badawczym nie 

stwierdzono obecności żadnych chwastów jednoliściennych. Łącznie bioróżnorodność na tym 

obiekcie badawczym obejmowała 51 szt. ziół i chwastów. 

W pierwszym odroście w runi podsianej mieszanką bobowato-trawiastą po zruszeniu 

wierzchniej warstwy gleby broną talerzową (obiekt B) stwierdzono łącznie 5 gatunków 

niepożądanych, w tym były 3 gatunki ziół (mniszek pospolity, krwawnik pospolity i babka 

zwyczajna) i 2 gatunki chwastów dwuliściennych (gwiazdnica pospolita, przetacznik polny. Z 

ziół najliczniej reprezentowany był mniszek pospolity (41,5 roślin na 1 m
2 

runi). Łącznie na 1 

m
2
 tego zasiewu występowały 53,5 szt. ziół i chwastów.  

W pierwszym odroście runi obiektu kontrolnego (TUZ) różnorodność gatunków flory 

segetalnej obejmowała 5 gatunków ziół, a spośród nich najwięcej było mniszka pospolitego 

(55 roślin na 1m
2
). Poza tym z grupy chwastów dwuliściennych rozpoznano 5 gatunków: 

gwiazdnicę pospolitą (16 szt. na 1 m
2
), bodziszek kosmaty (11 szt. na 1 m

2
), rdest ptasi, 

jaskier ostry i mlecz kolczasty. Łącznie w pierwszym odroście runi trwałego użytku zielonego 

(obiekt kontrolny) zanotowano 10 gatunków flory segetalnej. Trzeci odrost runi odnowionej 

metodą pełnej uprawy (obiekt A) zasiedlało 6 gatunków ziół i 2 gatunki chwastów. Najwięcej 

było mniszka pospolitego (95,5 sztuk·1 m
2
) i babki zwyczajnej z frakcji ziół liczącej łącznie 

118,0 sztuk·1 m2. Pozostałe gatunki ziół i chwastów występowały w niewielkiej ilości i były 

mało konkurencyjne dla zasianej mieszanki.  

Większą bioróżnorodność w pierwszym odroście zaobserwowano w runi 

zdegradowanego trwałego użytku zielonego niż w runi odnawianej metodą pełnej uprawy 

(obiekt A) i poprzez podsiew po wcześniejszym powierzchniowym zniszczeniu starej runi 



kompaktową broną talerzową (gruber) (obiekt B). Mała masa i liczebność ziół i chwastów 

występujących w runi obiektów poddanych renowacji (obiekt A i B) świadczy o ich małej 

konkurencyjności w stosunku do zasianej mieszanki.  

W runi drugiego odrostu odnawianego metodą pełnej uprawy (obiekt A) wystąpiły 4 

gatunki ziół i 2 gatunki chwastów. Najwięcej było mniszka posp. (128,5 szt. 1 m
2
) i babki 

lancetowatej i zwyczajnej (razem 16,5 szt. 1 m
2
) z frakcji ziół liczącej łącznie 148 szt. 1 m

2
. 

Pozostałe gatunki ziół i chwastów występowały w niewielkiej ilości, i z tego względu okazały 

się mało konkurencyjne dla zasianej mieszanki bobowato-trawiastej. Gwiazdnica pospolita 

stanowiła 90% wszystkich chwastów występujących na tym obiekcie badawczym. W drugim 

odroście w porównaniu z pierwszym odrostem w runi odnowionej metodą pełnej uprawy 

pojawił się jeden nowy gatunek ziół (kurzyślad polny) i nowy gatunek chwastów – 

piaskowiec macierzankowy, a liczba wszystkich stwierdzonych roślin ziół i chwastów 

wzrosła na tym obiekcie trzykrotnie z 51 do 163  szt. 1 m
2
.  

W drugim odroście runi podsianej mieszanką bobowato-trawiastą po wcześniejszym 

powierzchniowym zniszczeniu starej runi (obiekt B) stwierdzono obecność dwóch nowych 

gatunków niepożądanych: szczawiu tępolistnego i kurzyśladu polnego w porównaniu z 

pierwszym odrostem. Różnorodność flory segetalnej ogółem obejmowała 176,75 roślin ziół i 

chwastów na 1 m
2
, w tym wystąpiło 6 gatunków ziół i 3 gatunki chwastów. W drugim 

odroście runi znacznie zwiększyła się populacja mniszka pospolitego (127 szt. na m
2
), 

krwawnika posp. (14,5) i babki zwyczajnej (11 szt. na 1 m
2
) w zestawieniu z pierwszym 

odrostem runi. Udział procentowy, zielona i sucha masa ziół i chwastów były niewielkie i 

podobne do uzyskanych w poprzednim odroście runi.  

Na trwałym użytku zielonym, w drugim odroście runi rozpoznano 10 gatunków ziół i 

chwastów (łącznie 136,5·roślin 1 m
2
), z frakcji ziół najczęściej występowały mniszek 

pospolity (94 szt. na 1 m
2
) i krwawnik pospolity (9,5 szt. na 1 m

2
). Z chwastów 

dwuliściennych najliczniej reprezentowana była gwiazdnica pospolita (19,5 sztuk·1 m
2
). 

Generalnie na tym obiekcie badawczym stwierdzono o 36% większe zachwaszczenie ziołami 

i chwastami w stosunku do pierwszego odrostu runi. Rozpoznano tu trzy nowe gatunki 

chwastów: kurzyślad polny, mlecz polny i pięciornik rozłogowy nie występujące dotychczas 

na tym obiekcie badawczym. Wartościowe gatunki roślin bobowatych i traw były wypierane z 

runi trwałego użytku zielonego przez zioła i chwasty których zielona i sucha masa była 

większa niż na pozostałych obiektach badawczych. 

 



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 mniejszy niż z odmianą Klif. 

2. Udział nasion grochu w plonie  mieszanek był o około 20 % 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.  Wsiewka seradeli miała niewielki wpływ na plon zielonej i suchej masy pszenżyta 

ozimego i  jarego zbieranych w okresie dojrzałości mleczno-woskowej oraz plon ziarna 

obu uwzględnionych w doświadczeniach gatunków. 

4. Zanotowano bardzo 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.  

5. W drugim roku po renowacji trwałego użytku zielonego stwierdzono wyższy poziomu 

plonowania zielonej i suchej masy oraz udział w runi roślin bobowatych w stosunku do 

stwierdzonych na zdegradowanym użytku zielonym (obiekt kontrolny). Bioróżnorodność 

w runi poddanej renowacji była ograniczona zwłaszcza na obiekcie odnawianym metodą 

pełnej uprawy z głęboką orką (obiekt A). Mieszanka bobowato-trawiasta zasiana na 

obiektach poddanych renowacji (obiekt A i B) okazała się konkurencyjna dla chwastów i 

ograniczała ich wzrost i rozwój o czym świadczy mały udział tej frakcji roślin w runi.  

6. Podsiew zdegradowanego użytku zielonego powinien być wykonany mniej destrukcyjną 

dla środowiska glebowego metodą czyli po wcześniejszym powierzchniowym 

zniszczeniu starej runi na głębokość 5 cm (gruber, obiekt B). Świadczy o tym wyższy 

poziom plonowania, oraz zbliżona lub mniejsza liczba gatunków niepożądanych 

występujących w runi tego obiektu w porównaniu do odnawiania runi metodą pełnej 

uprawy (obiekt A).  

7. Spośród ziół i chwastów w runi odnowionej metodą pełnej uprawy (obiekt A) i po 

powierzchniowym zniszczeniu na głębokość 5 cm starej runi (obiekt B) oraz na trwałym 

użytku zielonym najliczniej reprezentowany był mniszek lekarski, krwawnik pospolity i 

gwiazdnica pospolita.  



8.  W Chwałowicach wsiewanie gryki, facelii, gorczycy biała i koniczyny białej 

spowodowały znacząca obniżkę plonu, a najmniej korzystne okazało się wsiewanie 

gorczycy białej.  W Grabowie najlepiej plonowała kukurydza w którą wsiewano grykę 

lub koniczynę białą, natomiast wsiewanie gorczycy białej powodowało znacząca obniżkę 

poziomu plonowania. Na obiekcie kontrolnym na którym nie stosowana pielęgnacji 

mechanicznej wystąpiło duże zachwaszczenie które spowodowało obniżenie plonu 

kukurydzy 

9. W Chwałowicach  większe plony świeżej  i suchej masy kukurydzy, zanotowano gdy 

była uprawiana ze słonecznikiem lub wyką siewną, a najmniejsze gdy uprawiano ją z 

fasolą tyczkową. W Grabowie najlepsze plony zanotowano gdy kukurydza była 

uprawiana ze słonecznikiem, natomiast poziom plonowania kukurydzy wysiewanej z 

wyka lub fasola był bardzo zbliżony. Największy udział w łącznym plonie stanowiła 

kukurydza uprawiana z wyką siewną, a zwłaszcza w Chwałowicach,  a znacznie mniejszy  

ze słonecznikiem.    

10. Znacznie lepiej plonowała kukurydza  uprawiana w systemie ekologicznym, a średnie 

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

największy plonu suchej masy zapewniała uprawa odmiany Silvestre, Smolitop, 

Ricardino, a w integrowanym Ricardino. 

11. Większą zawartością suchej masy w  kolbach odznaczała się kukurydzy uprawiana w 

systemie integrowanym, natomiast w całych roślinach zawartość była zbliżona. 

Natomiast niezależnie od sytemu produkcji więcej suchej masy w całych roślinach  i 

kolbach zawierała odmiana Ricardino. Zawartość suchej masy w kolbach kukurydzy była 

znacznie większa niż w całych roślinach.  

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

grochu i bobiku, natomiast najmniejsze łubinu wąskolistnego.   Samokończąca odmiana 

bobiku, plonowała na niższym poziomie niż odmiana o tradycyjnym typie wzrostu, 

natomiast samokończąca odmian wyki Ina zapewniała wyższy plon  niż odmiana Hanaka o 

tradycyjnym typie wzrostu . Oceniane odmiany łubinu wąskolistnego  nie zalezie od typu 

wzrostu oraz odmiany grochu nie zależnie od  fory  ulistnienia plonowały na zbliżonym 

poziomie.  

 

 

 



Zalecenia dla praktyki 

Wyniki czteroletnich badań wskazują, że uprawa obecnie dostępnych odmian soi w 

warunkach ekologicznych, bez stosowania ręcznego zwalczania chwastów jest nieuzsadniona. 

Spowodowane jest to występowaniem silnego wtórnego zachwaszczenia które mocno 

ogranicza wzrost, rozwój i plonowanie soi.  

W załączeniu – instrukcja upowszechnieniowa – Uprawa kukurydzy w systemie 

ekologicznym (Jerzy Księżak, Mariola Staniak, Jolanta Bojarszczuk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


