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CEL BADAŃ 

Celem badań była ocena wybranych właściwości gleby oraz opracowanie możliwości 

zmniejszenia zachwaszczenia łanu orkiszu, jęczmienia jarego i pszenicy zwyczajnej poprzez 

stosowanie wsiewek międzyplonowych w gospodarstwie ekologicznym, w połączeniu z 

oceną na poziomie genetycznym wysiewanego rodu orkiszu jarego i pszenicy zwyczajnej oraz 

określenie ich odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną.  

 

METODYKA BADAŃ 

W roku 2011 na glebie brunatnej właściwej na podłożu pylastym przeprowadzono 

ścisłe doświadczenie polowe w gospodarstwie ekologicznym Chwałowice należącym do 

ODR w Radomiu. W doświadczeniu prowadzonym w trzech powtórzeniach badano ród 

orkiszu jarego A10 udostępniony przez prof. dr hab. Józefa Tyburskiego z UWM w 

Olsztynie. Ze względu na niskie plony ziarna rodu A12 uzyskane w roku 2010 zrezygnowano 

z jego wysiewu i zastąpiono go pszenicą zwyczajną odmiany Tybalt i jęczmieniem jarym 

odmiany Antek, zwiększając tym samym liczbę poletek z 24 do 36. Przed siewem zbóż 

wniesiono 15 ton kompostu sporządzonego z obornika. Orkisz (w ilości 300 kg∙ha
-1

), 

jęczmień jary (156 kg∙ha
-1

) i pszenicę zwyczajną (205 kg∙ha
-1

) wysiewano 4 kwietnia w 

rozstawie rzędów około 12 cm. Wielkość poletek wynosiła 2,30x8,25m= 19,0 m
2
. Wiosną w 



fazie 4 liści roślin zbożowych wsiano trzy wsiewki międzyplonowe: seradelę pastewną 

(Emena) w ilości 40 kg∙ha
-1

, koniczynę czerwoną odmiany Dajana (20 kg∙ha
-1

) i koniczynę 

białą odmiany Haifa (15 kg∙ha
-1

). Obiekt kontrolny stanowiły poletka, na których zboża 

uprawiano w siewie czystym.  

Ocenę zachwaszczenia łanu zbóż jarych przeprowadzono ok. 2 tygodnie przed 

zbiorem metodą ilościowo-wagową. Z powierzchni próbnych wyznaczonych ramką o bokach 

1m x 0,5m w dwóch losowo wybranych miejscach każdego poletka oznaczono skład 

gatunkowy, liczbę oraz świeżą i powietrznie suchą masę nadziemnych części chwastów. 

Zawartość białka ogólnego, glutenu i skrobi w ziarnie oraz wartość wskaźnika 

sedymentacji Zeleny’ego oznaczono za pomocą techniki w bliskiej podczerwieni przy użyciu 

spektrometru Omega Analizer Grain. 

Analizy chemicznych właściwości gleby wykonano na próbach pobranych z każdego 

poletka z warstwy 0 – 20 cm w dwóch terminach: 6.04 i 5.09. Obejmowały one: pH w KCl 

(PN-ISO 10390:1997), azot amonowy i azotanowy metodą dwustopniowej destylacji 

Kjeldahla, P2O5 (PN-R-04023:1996), K2O (PN-R-04022:1996+Az1:2002), Mg (PN-R-

04020:1994+Az1:2004), Ca (KQ/PB-52), a także węgiel organiczny oznaczony metodą 

Tiurina.  

 

RAPORT Z BADAŃ 

 

Wybrane właściwości gleby 

 Wartość pH gleby badana w 1 mol KCl po zakończeniu wegetacji roślin zbożowych 

na ogół zwiększała się w porównaniu z pomiarem wiosennym (tab. 1). Natomiast obecność 

wsiewek międzyplonowych miała zróżnicowany wpływ na tę cechę. W jęczmieniu jarym 

międzyplony nieznacznie zmniejszyły pH gleby w porównaniu z uprawą tego zboża w siewie 

czystym. W orkiszu spadek wartości tej cechy stwierdzono jedynie w obiekcie z koniczyną 

białą, w pszenicy zwyczajnej zaś w obiekcie z koniczyną czerwoną. Porównując 

poszczególne obiekty wykazano, iż najwyższym pH charakteryzowała się gleba w warunkach 

uprawy jęczmienia jarego w siewie czystym. 

 W drugim terminie oceny, zawartości fosforu, potasu, magnezu i wapnia w glebie 

były mniejsze niż w terminie wiosennym. Uprawa jęczmienia jarego z wsiewkami 

międzyplonowymi, w porównaniu z obiektem kontrolnym, zmniejszyła zawartość 

poszczególnych składników w glebie. Wyjątek stanowiła zawartość magnezu w próbce gleby 

pochodzącej z kombinacji z koniczyną czerwoną. Odmienne wyniki uzyskano w glebie 



pobranej spod pszenicy orkiszowej. We wszystkich kombinacjach z wsiewkami 

międzyplonowymi stwierdzono większe zawartości potasu i magnezu i jednocześnie mniejsze 

zawartości fosforu w glebie aniżeli w uprawie orkiszu w siewie czystym. Zawartość wapnia 

natomiast była zróżnicowana. Pod wpływem obecności koniczyny białej stwierdzono 

zmniejszenie zawartości tego składnika, w obiekcie z koniczyną czerwoną zaś wykazano jego 

wzrost. W uprawie pszenicy zwyczajnej międzyplony korzystnie wpłynęły na zawartość 

ocenianych składników. Wyjątek stanowiła seradela pastewna, której wysiew zmniejszył w 

porównaniu z obiektem kontrolnym zawartość potasu i magnezu w glebie.   

Analizy wykonane w próbkach gleby pobranych po zbiorze roślin uprawnych 

wykazały, iż zawartość azotu amonowego w glebie kształtowała się na podobnym poziomie 

jak w terminie wiosennym. Jednocześnie stwierdzono niewielkie zróżnicowanie zawartości 

tego składnika w zależności od gatunku wysiewanego zboża i rośliny międzyplonowej. 

Oceniając natomiast ilość azotu azotanowego, na ogół notowano spadek zawartości tej formy 

azotu w porównaniu z glebą pobraną w terminie wiosennym. Wyjątek stanowiły próbki 

pochodzące z uprawy jęczmienia jarego i pszenicy zwyczajnej z wsiewkami koniczyny 

czerwonej oraz z uprawy orkiszu w siewie czystym i z wsiewką koniczyny białej.  

Obecność międzyplonów miała zróżnicowany wpływ na kształtowanie się zawartości 

azotu azotanowego w glebie. W uprawie jęczmienia jarego we wszystkich kombinacjach z 

wsiewkami międzyplonowymi stwierdzono wzrost koncentracji tego składnika w porównaniu 

z obiektem kontrolnym bez wsiewek. Podobne zależności stwierdzono w warunkach uprawy 

orkiszu z wsiewką koniczyny białej oraz pszenicy zwyczajnej z wsiewką koniczyny 

czerwonej. W pozostałych kombinacjach z wsiewkami międzyplonowymi zawartość azotu 

azotanowego była mniejsza niż w obiekcie kontrolnym. 

Analiza próbek glebowych pobranych po zbiorze jęczmienia jarego i orkiszu wykazała 

tendencję zmniejszenia zawartości węgla organicznego i próchnicy w glebie w porównaniu z 

próbkami pobranymi w terminie wiosennym. Różnice te dotyczyły zarówno kombinacji z 

wsiewkami międzyplonowymi, jak i obiektów kontrolnych bez wsiewek. Natomiast w 

uprawie pszenicy zwyczajnej w drugim terminie oceny gleby stwierdzono wyraźny wzrost 

zawartości próchnicy w odniesieniu do terminu wiosennego. 

Obecność międzyplonów wywarła zróżnicowany wpływ na zawartość węgla 

organicznego i próchnicy w glebie. W uprawie jęczmienia jarego wsiewki międzyplonowe 

zwiększyły, zaś w uprawie pszenicy zwyczajnej zmniejszyły koncentrację badanych 

składników w glebie, w porównaniu z wariantem kontrolnym bez wsiewek. Natomiast w 



uprawie pszenicy orkiszowej spadek zawartości węgla organicznego i próchnicy stwierdzono 

w obiektach z koniczyną białą i koniczyną czerwoną. 

 

Tab. 1. Wybrane właściwości chemiczne gleby  

Wyszczególnienie 

Jęczmień jary Pszenica orkisz Pszenica zwyczajna 

Termin oznaczeń Termin oznaczeń Termin oznaczeń 

I II I II I II 

pH w 1 mol KCl 5,55 

A.    6,02  

B.    5,69 

C.    5,47 

D.    5,39 

5,56 

A.    5,68 

B.    5,84 

C.    5,51 

D.    5,90 

5,71 

A.    5,83 

B.    5,96 

C.    5,94 

D.    5,77 

P2O5 

mg·1000g
-1

 gleby 
134 

A.     136 

B.     118 

C.     121 

D.     116 

136 

A.     138 

B.     126 

C.     121 

D.     137 

156 

A.     131 

B.     156 

C.     157 

D.     147 

K2O 

mg·1000g
-1

 gleby 
183 

A.     140 

B.     110 

C.     127 

D.     103 

181 

A.     133 

B.     160 

C.     143 

D.     167 

187 

A.     150 

B.     140 

C.     180 

D.     157 

Mg 

mg·1000g
-1

 gleby 
48 

A.       54 

B.       46 

C.       36 

D.       56 

55 

A.       43 

B.       50 

C.       57 

D.       48 

53 

A.       45 

B.       43 

C.       56 

D.       59 

Ca  

mg·1000 ml
-1

 gleby 
436 

A.     503 

B.     428   

C.     428 

D.     400  

453 

A.     446 

B.     446 

C.     409 

D.     503 

596 

A.     465 

B.     540 

C.     484 

D.     465 

N-NH4
 

mg·1000g
-1

 gleby 
2,8 

A.      2,5 

B.      2,2 

C.      2,5 

D.      3,6 

3,3 

A.      3,0 

B.      3,6 

C.      2,8 

D.      2,8 

2,5 

A.      2,5 

B.      3,0 

C.      2,5 

D.      3,0 

N-NO3
 

mg·1000g
-1

 gleby 
10,9 

A.      4,7 

B.      9,2 

C.      7,5 

D.    12,0 

8,1 

A.      8,6 

B.      6,4 

C.    22,6 

D.      5,8 

9,8 

A.      7,5 

B.      5,8 

C.      6,4 

D.    10,3 

C org. 

% 
1,97 

A.    0,89 

B.    1,04 

C.    1,01 

D.    0,95 

1,91 

A.    0,86 

B.    0,96 

C.    0,68 

D.    0,60 

1,11 

A.    1,26 

B.    1,07 

C.    1,16 

D.    0,90 

Próchnica 

% 
3,40 

A.    2,64 

B.    3,09 

C.    3,00 

D.    2,82 

3,30 

A.    2,56 

B.    2,85 

C.    2,02 

D.    1,78 

1,91 

A.    3,74 

B.    3,18 

C.    3,45 

D.    2,67 

A* – obiekt kontrolny bez wsiewki;   B – wsiewka seradeli pastewnej; C – wsiewka 

koniczyny białej; D – wsiewka koniczyny czerwonej 

 

 



Plon i wybrane elementy struktury plonu porównywanych zbóż jarych 

Uzyskane w warunkach przeprowadzonego doświadczenia plony ziarna 

porównywanych zbóż należy uznać za niskie. Niezależnie od gatunku wsiewki 

międzyplonowej najsłabiej plonowała pszenica orkisz rodu A 10 (tab. 2). Plony ziarna 

wyniosły średnio 16,9 dt∙ha
-1

 i stanowiły odpowiednio 83% i 42,0% plonów jęczmienia 

jarego i pszenicy zwyczajnej. Największe plony słomy wydała pszenica zwyczajna odmiany 

Tybalt. Średnio, niezależnie od wsiewki międzyplonowej, wyniosły one 66,0 dt∙ha
-1

 i różniły 

się istotnie w porównaniu z orkiszem i jęczmieniem jarym odpowiednio o 24,5% i 87,0%. 

 

Tab. 2. Plon i wybrane elementy struktury plonu porównywanych zbóż 

Wyszczególnienie 
Jęczmień 

jary  

Pszenica 

orkisz 

Pszenica 

zwyczajna 
NIR 0,05 

Plon ziarna (g·m
-2

) 203,2 169,2 402,2 77,27 

Plon ziarna (dt·ha
-1

) 20,3 16,9 40,2 7,73 

Plon słomy (dt·ha
-1

) 35,3 53,0 66,0 15,4 

Wysokość roślin (cm) 59,8 97,1 79,0 4,78 

Liczba źdźbeł na 1m
2 

275 529 430 97 

Liczba kłosów na 1 m
2 

213 503 389 109 

Liczba źdźbeł nieprodukcyjnych na 1 m
2 

62 26 41 r.n. 

Długość kłosa (cm) 7,6 7,4 6,6 0,66 

Liczba kłosków produkcyjnych w kłosie
 

20,9 9,8 14,1 0,70 

Liczba kłosków nieprodukcyjnych w kłosie
 

1,8 3,7 1,8 1,09 

Liczba kłosków ogółem w kłosie
 

22,7 13,5 15,9 0,71 

Liczba ziaren w kłosie 20,3 14,8 31,2 2,12 

Masa ziaren z kłosa (g) 1,00 0,45 1,08 0,083 

MTZ (g) 49,1 29,1 34,8 1,84 

 

Oceniane elementy strukturalne decydujące o plonie ziarna były istotnie 

zróżnicowane. Najwięcej źdźbeł na 1 m
2
 tworzyły rośliny pszenicy orkisz rodu A 10, przy 

czym zaledwie 4,9% z nich stanowiły źdźbła nieprodukcyjne. W efekcie obsada kłosów 

orkiszu na 1 m
2
 wyniosła 503 sztuki i była istotnie większa w porównaniu z jęczmieniem 

jarym i pszenicą jarą odpowiednio o 136,2% i 29,3%. Najmniejszą obsadę źdźbeł, wynoszącą 

średnio 275 szt.∙m
-2

, stwierdzono w łanie jęczmienia jarego odmiany Antek, z czego aż 22,5% 

stanowiły źdźbła nieprodukcyjne. Ponadto jęczmień jary tworzył najdłuższe kłosy, z 



największą liczbą kłosków ogółem w kłosie i jednocześnie największym udziałem kłosków 

produkcyjnych (średnio 92,1%). Również masa 1000 ziaren jęczmienia jarego była istotnie 

większa w porównaniu z pozostałymi zbożami (średnio od 41,1% do 68,7%). Odwrotne 

zależności stwierdzono dla pszenicy orkisz. Wprawdzie kłosy orkiszu osiągały długość 

zbliżoną do jęczmienia jarego, odznaczały się jednak mniejszą o 40,5% liczbą kłosków 

ogółem, z których aż 27,4% stanowiły kłoski nieprodukcyjne. W rezultacie liczba i masa 

ziaren w przeliczeniu na 1 kłos, a także masa 1000 ziaren orkiszu były istotnie mniejsze w 

porównaniu z pozostałymi zbożami. Najbardziej dorodne kłosy tworzyła pszenica zwyczajna. 

Zarówno liczba, jak i masa ziaren w przeliczeniu na 1 kłos tego zboża były istotnie większe w 

porównaniu z pszenicą orkiszową odpowiednio o 110,8% i 140,0%, w odniesieniu do 

jęczmienia jarego zaś różnice te wyniosły odpowiednio 53,7 % i 45%. 

 W przeprowadzonym doświadczeniu nie stwierdzono istotnego wpływu wsiewek 

międzyplonowych na wielkość plonu ziarna i elementy plonowania porównywanych zbóż 

jarych (tab. 3).  

 

Tab.3. Plon i wybrane elementy struktury plonu porównywanych zbóż w zależności od 

gatunku wsiewki międzyplonowej 

Wyszczególnienie 

Wsiewka międzyplonowa 

NIR 0,05 
Obiekt 

kontrolny  

bez wsiewki 

Seradela 

pastewna 

Koniczyna 

czerwona 

Koniczyna 

biała 

Plon ziarna (g·m
-2

) 235,2 265,2 271,7 260,7 r.n. 

Plon ziarna (dt·ha
-1

) 23,5 26,5 27,2 26,1 r.n. 

Plon słomy (dt·ha
-1

) 49,4 49,4 53,6 53,3 r.n. 

Wysokość roślin (cm) 79,1 77,7 78,9 78,9 r.n. 

Liczba źdźbeł na 1m
2 

413 443 393 396 r.n. 

Liczba kłosów na 1 m
2 

344 382 358 389 r.n. 

Liczba źdźbeł nieprodukcyjnych na 1 m
2 

69 61 35 7 r.n. 

Długość kłosa (cm) 7,1 7,3 7,3 7,1 r.n. 

Liczba kłosków produkcyjnych w kłosie
 

15,0 14,7 15,2 14,8 r.n. 

Liczba kłosków nieprodukcyjnych w kłosie
 

2,5 2,5 2,4 2,4 r.n. 

Liczba kłosków ogółem w kłosie
 

17,5 17,2 17,6 17,2 r.n. 

Liczba ziaren w kłosie 21,8 21,9 23,2 21,5 r.n. 

Masa ziaren z kłosa (g) 0,83 0,84 0,88 0,82 r.n. 

MTZ (g) 37,3 37,5 38,2 37,6 r.n. 

 



 Obecność wsiewek międzyplonowych, w porównaniu z obiektem kontrolnym, 

nieznacznie zwiększyła liczbę kłosów na jednostce powierzchni oraz masę 1000 ziaren. W 

efekcie plony ziarna uzyskane z kombinacji z wsiewkami międzyplonowymi były od 11,1% 

do 15,7% większe niż w wariancie kontrolnym. Należy przy tym podkreślić, iż najlepsze 

efekty uzyskano w obiekcie, w którym wysiewano koniczynę czerwoną - przyrost plonu 

nastąpił tu przede wszystkim poprzez zwiększenie liczby i masy ziaren w kłosie oraz masy 

1000 ziaren.  

 

Jakość ziarna porównywanych zbóż jarych 

Wartości badanych cech decydujących o jakości ziarna porównywanych zbóż różniły 

się istotnie (tab. 4). Niezależnie od wsiewki międzyplonowej, najwięcej białka i glutenu 

zawierało ziarno pszenicy orkiszowej. W porównaniu z pszenicą zwyczajną odznaczało się 

ono również większą wartością wskaźnika sedymentacji Zeleny’ego i jednocześnie mniejszą 

zawartością skrobi. Natomiast ziarno jęczmienia jarego gromadziło najmniej białka. 

 

Tab. 4. Wybrane cechy jakościowe ziarna porównywanych zbóż 

 

Wyszczególnienie Jęczmień 

jary 

Pszenica 

orkisz 

Pszenica 

zwyczajna 
NIR 0,05 

Zawartość białka (%) 10,0 16,6 12,2 1,20 

Zawartość glutenu (%) - 35,0 24,8 3,00 

Zawartość skrobi (%) - 50,9 52,0 0,88 

Wsp. sedymentacji Zeleny’ego (ml) - 61,3 38,5 6,20 

Wilgotność (%) - 12,2 12,7 0,08 

  

Wysiewany gatunek rośliny międzyplonowej nie miał istotnego wpływu na 

kształtowanie się cech jakościowych ziarna zbóż jarych (tab. 5). Wykazano natomiast 

tendencję zmniejszenia wskaźnika sedymentacji Zeleny’ego oraz zawartości białka i glutenu 

w ziarnie pochodzącym z kombinacji z wsiewkami międzyplonowymi w porównaniu z 

uprawą w siewie czystym.  

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 5. Wybrane cechy jakościowe ziarna porównywanych zbóż w zależności od gatunku 

wsiewki międzyplonowej 

 

Wyszczególnienie 

Wsiewka międzyplonowa 

NIR 0,05 
Obiekt 

kontrolny-

bez wsiewki 

Seradela 

pastewna 

Koniczyna 

czerwona 

Koniczyna 

biała 

Zawartość białka (%) 13,6 12,4 12,7 13,0 r.n. 

Zawartość glutenu (%) 30,8 29,0 29,8 30,0 r.n. 

Zawartość skrobi (%) 51,3 51,7 51,5 51,4 r.n. 

Wsp. sedymentacji Zeleny’ego (ml) 51,7 47,9 50,1 49,7 r.n. 

Wilgotność (%) 12,5 12,5 12,4 12,5 r.n. 

 

 

Liczba oraz świeża i powietrznie sucha masa wsiewek i chwastów w łanie 

porównywanych zbóż jarych 

 Najmniejszą liczbę wsiewek międzyplonowych i jednocześnie najmniejszą świeżą i 

powietrznie suchą masę ich części nadziemnych stwierdzono w łanie pszenicy orkiszowej, 

jednak uzyskane różnice w odniesieniu do pozostałych zbóż były statystycznie nieistotne (tab. 

6).  

  

Tab. 6. Liczba oraz świeża i powietrznie sucha masa wsiewek i chwastów w łanie 

porównywanych zbóż 

 

Wyszczególnienie Jęczmień 

jary 

Pszenica 

orkisz 

Pszenica 

zwyczajna 
NIR 0,05 

Liczba wsiewek na 1 m
2 

214,4 177,0 188,0 r.n. 

Świeża masa wsiewek (g·m
-2

) 327,4 209,2 350,0 r.n. 

Powietrznie sucha masa wsiewek (g·m
-2

) 64,5 42,6 68,2 r.n. 

Liczba chwastów dwuliściennych (szt.·m
-2

) 120,5 88,1 77,8 31,0 

Liczba chwastów jednoliściennych (szt.·m
-2

) 47,2 36,1 32,2 r.n. 

Liczba chwastów ogółem (szt.·m
-2

) 167,7 124,2 110,0 30,7 

Świeża masa chwastów (g·m
-2

) 598,0 369,4 299,4 201,3 

Powietrznie sucha masa chwastów (g·m
-2

)
 

154,2 106,4 89,4 51,25 

 

Poziom zachwaszczenia ocenianych zbóż był zróżnicowany. Najmniej konkurencyjne 

wobec chwastów były rośliny jęczmienia jarego, o czym świadczy istotnie większa liczba 

chwastów dwuliściennych i ogółem zasiedlających łany tego zboża w porównaniu z orkiszem 



i pszenicą zwyczajną. Podobnie świeża i powietrznie sucha masa części nadziemnych 

chwastów towarzyszących jęczmieniowi były istotnie większe niż w obiektach obsiewanych 

pozostałymi zbożami. Natomiast najmniej zachwaszczone były poletka z pszenicą zwyczajną. 

Prawdopodobnie wynikało to stąd, iż w łanie tej rośliny stwierdzono jednocześnie największą 

świeżą i powietrznie suchą masę wsiewek.  

 Niezależnie od gatunku zboża, największą liczbę, a także świeżą i powietrznie suchą 

masę wsiewek uzyskano w warunkach uprawy zbóż jarych z wsiewką koniczyny czerwonej 

(tab. 7). Istotnie mniejsze wartości badanych cech stwierdzono w kombinacji z seradelą 

pastewną, a następnie z koniczyną białą.  

 Obecność wsiewek międzyplonowych w postaci seradeli pastewnej i koniczyny 

czerwonej skutecznie ograniczało liczbę i masę chwastów rosnących w łanie porównywanych 

zbóż jarych, chociaż uzyskane różnice w odniesieniu do uprawy w siewie czystym były 

statystycznie nieistotne. Najlepsze efekty stwierdzono w kombinacji z koniczyną czerwoną. 

Liczba chwastów ogółem i ich świeża masa były mniejsze w porównaniu z obiektem 

kontrolnym odpowiednio o 34,2% i 32,8%. Natomiast najbardziej zachwaszczone były 

poletka obsiewane koniczyną białą. Świeża masa chwastów w tym obiekcie była większa niż 

na poletkach kontrolnych średnio o 8,9%, w porównaniu z obiektem z koniczyną czerwoną 

różnica ta wyniosła aż 62,0%. 

 

Tab. 7. Liczba oraz świeża i powietrznie sucha masa wsiewek i chwastów w łanie 

porównywanych zbóż w zależności od gatunku wsiewki międzyplonowej 

 

Wyszczególnienie 

Wsiewka międzyplonowa 

NIR 0,05 
Obiekt 

kontrolny  

bez wsiewki 

Seradela 

pastewna 

Koniczyna 

czerwona 

Koniczyna 

biała 

Liczba wsiewek na 1 m
2 

- 151,4 325,8 102,2 89,9 

Świeża masa wsiewek (g·m
-2

) - 185,8 608,7 92,0 282,0 

Powietrznie sucha masa wsiewek (g·m
-2

) - 45,7 108,9 20,7 53,89 

Liczba chwastów dwuliściennych (szt.·m
-2

) 102,8 93,3 64,6 121,2 39,5 

Liczba chwastów jednoliściennych (szt.·m
-

2
) 

47,3 33,6 34,2 38,9 
r.n. 

Liczba chwastów ogółem (szt.·m
-2

) 150,1 126,9 98,8 160,1 39,2 

Świeża masa chwastów (g·m
-2

) 470,8 389,3 316,5 512,6 r.n. 

Powietrznie sucha masa chwastów (g·m
-2

)
 

131,2 101,1 93,0 141,5 r.n. 

 



 W łanie jęczmienia jarego, niezależnie od gatunku wsiewki międzyplonowej, 

rozpoznano łącznie 45 gatunków chwastów (tab. 8). Aż 35 taksonów należało do klasy 

dwuliściennych. Wśród nich najliczniej były reprezentowane mlecz polny i komosa biała, 

stanowiące około połowy wszystkich chwastów dwuliściennych. Spośród gatunków 

jednoliściennych największą liczebnością odznaczał się perz właściwy. Jego udział w 

zbiorowisku chwastów jednoliściennych oceniono na ponad 65%. 

Obecność wsiewek koniczyny czerwonej i seradeli pastewnej zmniejszyła liczebność 

chwastów dwuliściennych w porównaniu z obiektem kontrolnym odpowiednio o 44,0% i 

11,8%. Odwrotną tendencję stwierdzono w wariancie z koniczyną białą (wzrost o 29,1%). 

Jednocześnie we wszystkich obiektach z wsiewkami międzyplonowymi, w porównaniu z 

uprawą jęczmienia w siewie czystym, odnotowano zwiększenie udziału taksonów 

jednoliściennych, zwłaszcza perzu właściwego.  

Zbiorowisko chwastów w łanie pszenicy orkisz tworzyły łącznie 33 gatunki (tab. 9). 

Chwasty dwuliścienne były reprezentowane przez 27 taksonów, stanowiących 70,9% ogólnej 

liczby chwastów. Niezależnie od wsiewki międzyplonowej, najliczniej występowały mlecz 

polny, komosa biała, fiołek polny i gwiazdnica pospolita, z gatunków jednoliściennych zaś 

zdecydowanie największym udziałem w zbiorowisku odznaczał się perz właściwy. 

Wymienione taksony należy uznać za gatunki dominujące, ponieważ stanowiły łącznie ponad 

70% całego zbiorowiska chwastów. 

Wysiew roślin międzyplonowych miał zróżnicowany wpływ na liczebność chwastów 

dwuliściennych. W obiektach z seradelą pastewną i koniczyną białą na ogół obserwowano 

nieznaczne nasilenie występowania poszczególnych taksonów. W rezultacie liczba chwastów 

dwuliściennych w tych obiektach wzrosła w porównaniu z wariantem kontrolnym 

odpowiednio o 11,8% i 15,1%. Odwrotne zależności stwierdzono w obiekcie z koniczyną 

czerwoną, w którym liczba chwastów dwuliściennych była mniejsza niż w obiekcie 

kontrolnym o 12,7%. 

Obecność wsiewek międzyplonowych wyraźnie zmniejszyła liczbę chwastów 

jednoliściennych. W porównaniu z uprawą orkiszu w siewie czystym różnice te wyniosły 

średnio od 43,8% w wariancie z koniczyną białą do 58,3% w obiekcie z seradelą pastewną. 

Tak duże różnice wynikają przede wszystkim z ograniczenia występowania perzu 

właściwego.  

 

 

 



Tab.8. Liczba i skład gatunkowy chwastów na 1 m
2 

w łanie jęczmienia jarego 
 

 

Lp. Gatunek chwastu 

Obiekt 

kontrolny  

bez wsiewki 

Seradela 

pastewna 

Koniczyna 

czerwona 

Koniczyna 

biała 
Średnio 

CHWASTY DWULIŚCIENNE 

1. Mlecz polny 34,7 33,0 27,7 49,0 36,1 

2. Komosa biała 22,3 27,0 16,0 28,7 23,5 

3. Żółtlica drobnokwiatowa 13,0 4,0 1,7 8,0 6,7 

4. Bniec biały 9,7 5,3 2,0 7,7 6,2 

5. Gwiazdnica pospolita 8,0 4,7 5,7 11,7 7,5 

6. Łoczyga pospolita 7,3 6,0 3,3 11,3 7,0 

7. Wyka drobnokwiatowa 5,0 3,0 3,7 9,7 5,4 

8. Maruna bezwonna 5,0 3,0 0,3 6,0 3,6 

9. Fiołek polny 4,3 8,3 1,3 8,3 5,6 

10. Szarota błotna 3,7 0,0 0,0 1,0 1,2 

11. Ostrożeń polny 3,0 0,3 0,0 0,3 0,9 

12. Chaber bławatek 1,7 1,0 2,7 3,3 2,2 

13. Niezapominajka polna  1,7 0,3 0,7 2,0 1,2 

14. Przetacznik polny 1,3 2,0 0,0 0,0 0,8 

15. Rdest ptasi 1,3 0,3 0,7 1,0 0,8 

16. Rdest powojowaty 1,0 3,0 1,3 0,7 1,5 

17. Przymiotno kanadyjskie 1,0 2,0 0,3 0,0 0,8 

18. Bodziszek drobny 1,0 0,3 0,7 4,3 1,6 

19. Poziewnik szorstki 0,7 1,7 0,0 2,0 1,1 

20. Przetacznik perski 0,7 0,3 2,7 3,3 1,8 

21. Tobołki polne 0,7 0,0 0,0 0,7 0,4 

22. Szarłat szorstki 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 

23. Babka zwyczajna 0,3 1,7 0,3 1,3 0,9 

24. Krzywoszyj polny 0,3 1,0 0,0 1,0 0,6 

25. Przytulia czepna 0,3 0,3 0,3 1,0 0,5 

26. Jasnota różowa 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 

27. Koniczyna czerwona 0,0 2,3 0,0 0,0 0,6 

28. Sporek polny 0,0 1,0 0,3 1,0 0,6 

29. Iglica pospolita 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 

30. Wyka ptasia 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 

31. Tasznik pospolity 0,0 0,3 0,3 0,7 0,3 

32. Mak polny 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 

33. Rdest szczawiolistny 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 

34. Mlecz zwyczajny 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 

35. Powój polny 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 

Dwuliścienne razem 129,0 113,8 72,3 166,6 120,4 

CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE 

36. Perz właściwy 21,3 22,3 41,7 38,7 31,0 

37. Owies głuchy 6,0 3,7 8,0 7,3 6,3 

38.  Chwastnica jednostronna 1,3 3,7 0,0 4,7 2,4 

39. Kupkówka pospolita 1,3 0,0 2,7 0,0 1,0 

40. Włośnica sina 0,7 2,3 1,7 4,3 2,3 

41. Żyto zwyczajne 0,7 0,0 0,3 0,0 0,3 

42. Życica trwała 0,0 10,0 0,0 2,7 3,2 

43. Tymotka łąkowa 0,0 0,0 3,0 0,0 0,8 



44. Miotła zbożowa 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 

45. Włośnica zielona 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 

Jednoliścienne razem 31,3 42,0 54,7 58,3 47,3 

Chwasty ogółem 160,3 155,8 129,7 224,9 167,7 

 

 

Tab.9. Liczba i skład gatunkowy chwastów na 1 m
2 

w łanie orkiszu jarego 
 

 

Lp. Gatunek chwastu 

Obiekt 

kontrolny  

bez wsiewki 

Seradela 

pastewna 

Koniczyna 

czerwona 

Koniczyna 

biała 
Średnio 

CHWASTY DWULIŚCIENNE 

1. Mlecz polny 26,7 37,0 14,0 33,3 27,8 

2. Komosa biała 16,7 13,3 16,3 20,7 16,8 

3. Fiołek polny 9,7 1,7 1,3 2,0 3,7 

4. Gwiazdnica pospolita 8,7 16,7 7,0 3,3 8,9 

5. Przetacznik perski 3,3 2,3 3,0 2,0 2,7 

6. Bodziszek drobny 3,3 0,3 6,0 3,3 3,2 

7. Wyka drobnokwiatowa 2,3 2,3 4,7 3,3 3,2 

8. Łoczyga pospolita 2,0 4,0 4,3 2,7 3,3 

9. Rdest szczawiolistny 2,0 3,7 1,3 0,7 1,9 

10. Maruna bezwonna 2,0 2,0 2,0 0,3 1,6 

11. Żółtlica drobnokwiatowa 1,7 1,0 0,3 1,0 1,0 

12. Rdest powojowaty 1,3 0,3 0,7 0,3 0,7 

13. Poziewnik szorstki 1,0 2,0 1,0 1,0 1,3 

14. Przytulia czepna 1,0 0,0 0,3 0,3 0,4 

15. Bniec biały 0,7 1,7 7,0 15,3 6,2 

16. Chaber bławatek 0,7 1,0 2,7 0,3 1,2 

17. Sporek polny 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 

18. Tobołki polne 0,3 1,7 0,0 0,3 0,6 

19. Niezapominajka polna  0,3 1,3 1,7 2,3 1,4 

20. Babka zwyczajna 0,3 0,7 0,0 0,7 0,4 

21. Przetacznik polny 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 

22. Krzywoszyj polny 0,0 0,7 0,3 0,0 0,3 

23. Ostrożeń polny 0,0 0,7 0,0 3,0 0,9 

24. Kurzyślad polny 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 

25. Tasznik pospolity 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 

26. Psianka czarna 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 

27. Rdest ptasi 0,0 0,0 0,0 1,7 0,4 

Dwuliścienne razem 85,0 95,0 74,2 97,8 88,0 

CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE 

28. Perz właściwy 54,3 20,7 19,3 29,7 31,0 

29. Włośnica sina 2,0 3,0 3,0 1,7 2,4 

30.  Chwastnica jednostronna 1,3 0,0 0,0 0,0 0,3 

31. Owies głuchy 1,0 1,0 4,7 1,3 2,0 

32. Miotła zbożowa 0,7 0,0 0,0 0,3 0,3 

33. Włośnica zielona 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 

Jednoliścienne razem 59,3 24,7 27,0 33,3 36,1 

Chwasty ogółem 144,3 119,7 101,2 131,1 124,1 

 

 



 W łanie pszenicy zwyczajnej stwierdzono występowanie 39 gatunków segetalnych 

(tab. 10). Wśród nich 4 taksony należały do klasy jednoliściennych i stanowiły łącznie 29,2% 

ogólnej liczby chwastów. Największym udziałem w zbiorowisku odznaczały się mlecz polny, 

komosa biała, gwiazdnica pospolita, żółtlica drobnokwiatowa i łoczyga pospolita, z chwastów 

jednoliściennych zaś najliczniej był reprezentowany perz właściwy. Gatunki te, niezależnie 

od wysiewanej rośliny międzyplonowej, stanowiły łącznie 74,1% całego zbiorowiska 

chwastów.  

Uprawa pszenicy zwyczajnej z wsiewką seradeli pastewnej i koniczyny czerwonej 

zmniejszyła liczebność odpowiednio 10 i 9 taksonów dwuliściennych oraz wyeliminowała z 

łanu od 6 do 9 gatunków. W efekcie liczba chwastów dwuliściennych w tych obiektach była 

mniejsza w porównaniu z wariantem kontrolnym od 24,8% do 50,4%. Koniczyna biała 

natomiast nie miała większego wpływu na liczbę chwastów dwuliściennych, bowiem 

zmniejszenie udziału jednych było równoważone wzrostem liczebności innych gatunków.  

Wysiew roślin międzyplonowych wyraźnie ograniczył występowanie perzu 

właściwego, średnio od 36,1% do 74,6% w porównaniu z uprawą pszenicy zwyczajnej w 

siewie czystym. Najlepsze efekty pod tym względem uzyskano w kombinacji z koniczyną 

czerwoną. 

 

Tab.10. Liczba i skład gatunkowy chwastów na 1 m
2 

w łanie pszenicy jarej 
 

 

Lp. Gatunek chwastu 

Obiekt 

kontrolny  

bez wsiewki 

Seradela 

pastewna 

Koniczyna 

czerwona 

Koniczyna 

biała 
Średnio 

CHWASTY DWULIŚCIENNE 

1. Mlecz polny 37,0 8,0 11,0 22,7 19,7 

2. Komosa biała 14,7 13,7 11,7 12,0 13,0 

3. Gwiazdnica pospolita 6,3 15,0 2,7 11,3 8,8 

4. Bniec biały 5,0 3,0 2,3 3,7 3,5 

5. Żółtlica drobnokwiatowa 5,0 1,7 0,0 16,0 5,7 

6. Fiołek polny 5,0 1,0 3,3 3,7 3,3 

7. Wyka drobnokwiatowa 4,0 1,0 3,3 1,7 2,5 

8. Łoczyga pospolita 3,0 7,3 4,3 7,7 5,6 

9. Poziewnik szorstki 2,3 0,3 0,3 0,3 0,8 

10. Bodziszek drobny 2,0 7,0 0,0 2,7 2,9 

11. Maruna bezwonna 1,7 2,7 0,3 2,7 1,9 

12. Przetacznik perski 1,7 1,0 2,3 2,0 1,8 

13. Chaber bławatek 1,3 1,0 1,0 4,3 1,9 

14. Przetacznik polny 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

15. Babka zwyczajna 0,7 1,3 0,0 0,0 0,5 

16. Tasznik pospolity 0,7 0,3 0,0 0,0 0,3 

17. Rdest ptasi 0,7 0,0 0,0 3,0 0,9 

18. Szarota błotna 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 



19. Niezapominajka polna  0,3 1,0 1,0 1,0 0,8 

20. Ostrożeń polny 0,3 1,0 0,7 0,0 0,5 

21. Krzywoszyj polny 0,3 0,0 2,0 0,3 0,7 

22. Psianka czarna 0,3 0,0 0,0 0,7 0,3 

23. Jasnota różowa 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 

24. Przytulia czepna 0,0 2,3 0,0 0,3 0,7 

25. Rdest powojowaty 0,0 1,0 0,3 1,3 0,7 

26. Rdest szczawiolistny 0,0 1,0 0,3 0,0 0,3 

27. Mak polny 0,0 0,3 0,0 0,7 0,3 

28. Kurzyślad polny 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 

29. Wyka wąskolistna 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 

Dwuliścienne razem 94,3 70,9 46,8 99,1 77,8 

CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE 

36. Perz właściwy 49,0 31,3 11,3 22,7 28,6 

37. Włośnica sina 1,3 2,3 0,0 0,0 0,9 

38.  Owies głuchy 1,0 0,3 5,7 2,3 2,3 

39. Chwastnica jednostronna 0,0 0,0 1,3 0,0 0,3 

Jednoliścienne razem 51,3 33,9 18,3 25,0 32,1 

Chwasty ogółem 145,6 104,8 65,1 124,1 109,9 

 

 

WNIOSKI 

1. Niezależnie od gatunku wysiewanego zboża, wsiewki międzyplonowe z koniczyny 

czerwonej i seradeli pastewnej ograniczały liczbę chwastów ogółem oraz świeżą i 

powietrznie suchą masę chwastów przed zbiorem zbóż jarych, w odniesieniu do 

koniczyny białej i obiektu kontrolnego bez wsiewek. Najlepsze efekty uzyskano w 

pszenicy jarej odmiany Tybalt uprawianej z wsiewką koniczyny czerwonej.  

2. Koniczyna czerwona wsiewana w pszenicę orkisz i pszenicę zwyczajną skutecznie 

konkurowała z roślinami perzu właściwego, zmniejszając jego liczebność odpowiednio o 

65% i 77%. 

3. Wsiewki międzyplonowe nie miały istotnego wpływu na plon ziarna zbóż jarych. 

Niemniej jednak wystąpiła tendencja wyższego plonowania na obiektach z wsiewkami 

międzyplonowymi średnio od 11% do 16% w porównaniu z obiektem kontrolnym. 

4. Ród A10 orkiszu jarego cechuje się ziarnem o wysokich parametrach jakościowych, 

znacznie przewyższających pszenicę zwyczajną i jęczmień jary. 

5. W uprawie orkiszu jarego wsiewki międzyplonowe, w porównaniu z obiektem 

kontrolnym, zwiększyły zawartość potasu i magnezu w glebie, zmniejszając jednocześnie 

zawartość fosforu. Ponadto w obiektach z seradelą pastewną następowało zwiększenie 

zawartości węgla organicznego i próchnicy w warstwie uprawnej gleby w porównaniu z 

pozostałymi wariantami doświadczenia.  



6. W glebie po jęczmieniu jarym wszystkie wsiewki międzyplonowe zwiększyły zawartość 

azotu azotanowego, a także węgla i próchnicy w odniesieniu do uprawy w siewie 

czystym, jednocześnie stwierdzono spadek zawartości fosforu, potasu i wapnia. 

7. W pszenicy zwyczajnej obecność wsiewek międzyplonowych była czynnikiem 

ograniczającym zawartość węgla organicznego i próchnicy w glebie. Dodatkowo w 

obiekcie z seradelą pastewną nastąpiło zmniejszenie koncentracji magnezu, potasu i azotu 

azotanowego w glebie. 

 

Genetyczna ocena odporności badanej pszenicy 

 

Choroby grzybowe takie jak mączniak prawdziwy, rdza źdźbłowa, brunatna i żółta są 

groźnymi chorobami pszenicy. Choroby te występują w wielu rejonach świata. Straty plonu 

pszenicy powodowane przez te choroby wynoszą od 5% do 15%. W latach sprzyjających 

rozwojowi tych grzybów, straty są znacznie wyższe i mogą przekraczać nawet 40% plonu 

ziarna.  

Ograniczenie strat zbóż powodowanych przez mączniaka prawdziwego i rdzę 

brunatną, zwłaszcza w produkcji ekologicznej, można osiągnąć poprzez właściwie ułożone 

płodozmiany, odpowiedni dobór gatunków i odmian do uprawy, uprawę zasiewów 

mieszanych i stosowanie mieszanin odmian o różnym stopniu odporności na te patogeny oraz 

przez integrowane systemy uprawy i ochrony roślin. Na podstawie licznych badań 

przeprowadzonych w Polsce stwierdzono, że w  umiejętnie dobranych mieszaninach odmian 

jęczmienia jarego i pszenicy jarej redukcja mączniaka prawdziwego może sięgać 60-70%, w 

porównaniu z poziomem występowania tej choroby na odmianach-komponentach w siewie 

czystym.  

Najskuteczniejszą jednak metodą kontrolowania i ograniczania skutków chorób 

grzybowych jest wprowadzenie do uprawy odmian z genetycznie uwarunkowaną 

odpornością. Ponieważ większość wykorzystywanych wcześniej w hodowli genów 

odporności jest nieefektywna przeciwko występującym populacjom patogenów, dlatego też 

istnieje konieczność poszukiwania nowych źródeł odporności lub kombinacji kilku genów, 

które byłyby efektywne przeciwko istniejącym populacjom tych patogenów co jest 

szczególnie ważne w ekologicznych systemach uprawy, w których nie można stosować 

syntetycznych środków ochrony roślin.  



Celem pracy była identyfikacja genów odporności na mącznika prawdziwego Pm1a i 

Pm6 oraz genów odporności na rdze brunatną Lr9 i Lr10 w rodzie A10 orkiszu oraz odmianie 

pszenicy zwyczajnej Tybalt z wykorzystaniem markerów DNA. 

 

Materiał i metody 

Przedmiotem badań były: ród A10 orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.) oraz 

odmiana pszenicy zwyczajnej Tybalt. 

Liście orkiszu pobrano z roślin rosnących w doświadczeniu polowym. Po pobraniu 

liści tkankę natychmiast zamrożono. DNA izolowano za pomocą zestawu GeneMATRIX 

Plant & Fungi DNA Purification Kit (EURX) zgodnie z procedurą załączoną przez 

producenta. Stężenie DNA określono za pomocą elektroforezy na 1,5% żelu agarozowym 

przez porównanie z molekularnym wzorcem masy (MassRuler DNA Ladder Mix, Fermentas). 

Następnie próbki doprowadzono do jednakowego stężenia DNA 20 ng/µl. Uzyskany DNA 

wykorzystany został do amplifikacji metodą STS-PCR. 

Analizy STS-PCR 

PCR przeprowadzano na termocyklerze grandientowym T Profesional Biometra. 

Identyfikacji genu Lr9 dokonano włączając do reakcji parę starterów SCS5550-F (TGC GCC 

CTT CAA AGG AAG) i SCS5550-F (TGC GCC CTT CTG AAC TGT AT). 

Do identyfikacji genu Lr10 zastosowano dwie pary starterów. Pierwsza z nich Lrk10-

6-F (AAG ATC AAG AGG TAC CAC TGC ) i Lrk10-6-R (TGG AAC CCG AGA AAC 

CGT CC ) wykorzystana została do preamplifikacji. Natomiast para starterów: Lrk10D1 

(GAA GCC CTT CGT CTC ATC TG) i Lrk10D2 (TTG ATT CAT TGC AGA TGA GAT 

CAC G) pozwoliła na amplifikację właściwego produktu. 

Do identyfikacji genu Pm1a zastosowano startery: C638-L (5’ 

GCGGTGACTAACACATATGA-3’) i C638-R (5’-GCGGTGACTAGACATCTTGT -3’)  

Do identyfikacji genu Pm6 zastosowano startery: NAU/STSBCD135-1L (5’-

ATTTGGATGAGGCAAAGGTG-3’) i NAU/STSBCD135-1R  (5’-

TCTGCTGGTCCTCTGATGTG-3’). 

Amplifikacja DNA przebiegała w cyklach: wstępna denaturacja DNA - 5’ w 94 °C, 40 

cykli: denaturacja - 30’’ - 94°C, annealing - 30’’ – 54°C-60°C, elongacja - 1’ - 72°C z 

końcową inkubacją 7’ w 72°C. Uzyskane podczas reakcji produkty i marker wielkości Gene 

Ruler 100 bp DNA Ladder (Fermentas) rozdzielano na 1,5% żelu agarozowym zawierającym 

0,01% EtBr w 1x stężonym buforze TBE. Otrzymane wzory rozdziałów obserwowano na 

transiluminatorze i archiwizowano za pomocą systemu DigiGenius (SynGene). 



Wyniki badań 

Po włączeniu do reakcji PCR starterów SCS5550-F i SCS5550-F nie stwierdzono w badanych 

formach produktów amplifikacji o wielkości 550pz wskazujących na obecność genu 

odporności na rdzę brunatną Lr9. Produkt o tej wielkości obserwowany był jedynie w linii 

kontrolnej zawierającej analizowany gen. W celu identyfikacji genu odporności na rdzę 

brunatną Lr10 uzyskane DNA z rodu A10 i odmiany Tybalt poddano amplifikacji ze 

starterami Lrk10-6-F i Lrk10-6-R oraz Lrk10D1 i Lrk10D2. Produkt o wielkości 282pz 

obserwowano w linii kontrolnej oraz odmianie pszenicy zwyczajnej. Nie stwierdzono tego 

produktu w badanym rodzie orkiszu.  

Po włączeniu do reakcji PCR starterów C638-L i C638-R nie uzyskano produktów 

amplifikacji o wielkości 550pz w badanym rodzie i odmianie, co wskazuje na brak genu 

Pm1a w tych formach.  

W wyniku przeprowadzonych analiz z wykorzystaniem markerów STS-PCR nie 

stwierdzono obecności genów Pm6 w badanych formach, gdyż po włączeniu do reakcji PCR 

starterów NAU/STSBCD135-1L i NAU/STSBCD135-1R nie stwierdzono fragmentów DNA o 

wielkościach 300pz i 350pz  wskazujących na obecność genu Pm6.  

 

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA ROLNIKÓW 

Celem niniejszego zadania badawczego było uzyskanie odpowiedzi czy wsiewki 

międzyplonowe roślin motylkowych drobnonasiennych zmniejszają zachwaszczenie w łanie 

orkiszu jarego, jęczmienia jarego i pszenicy zwyczajnej przed zbiorem w gospodarstwie 

ekologicznym oraz określenie wpływu wsiewek międzyplonowych na zmiany wybranych 

właściwości gleby. Drugim celem przeprowadzonych badań była ocena rodu A10 orkiszu 

jarego i pszenicy zwyczajnej odmiany Tybalt na poziomie genetycznym i określenie ich 

odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną.  

Ze względu na krótki okres prowadzenia badań polowych i laboratoryjnych uzyskane 

wyniki nie pozwalają na wyciągnięcie ostatecznych wniosków. Niemniej jednak można 

sformułować wstępne zalecenia dla rolników wysiewających w gospodarstwach 

ekologicznych ród A10 orkiszu jarego, a także odmianę pszenicy zwyczajnej Tybalt i 

jęczmienia jarego Antek.  

W uprawie orkiszu jarego wszystkie wsiewki międzyplonowe skutecznie konkurowały 

z chwastami jednoliściennymi zasiedlającymi łan tego zboża. W pszenicy zwyczajnej 

obecność wsiewek międzyplonowych (zwłaszcza koniczyny czerwonej i seradeli pastewnej) 



ograniczała liczbę chwastów ogółem. Na uwagę zasługuje fakt, iż wsiewki międzyplonowe w 

orkiszu i pszenicy zwyczajnej wyraźnie zmniejszyły występowanie perzu właściwego. W 

największym stopniu jego liczbę ograniczała koniczyna czerwona. Z kolei uprawa jęczmienia 

jarego z wsiewkami międzyplonowymi nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w postaci 

zmniejszenia liczby i masy chwastów. Wprawdzie wsiewki seradeli pastewnej i koniczyny 

czerwonej ograniczyły występowanie chwastów dwuliściennych, wzrósł jednak udział 

taksonów jednoliściennych  

Wsiewki międzyplonowe zwiększały plony ziarna porównywanych zbóż jarych 

średnio od 11% do 16%, jednocześnie następowało nieznaczne pogorszenie jakości ziarna. 

Ród A10 orkiszu jarego cechuje się ziarnem o wysokich parametrach jakościowych. 

Zawierało ono istotnie więcej białka, glutenu i miało większy wskaźnik sedymentacji 

Zeleny’ego (ml) w porównaniu z pszenicą zwyczajną.  

Oceniając wpływ wsiewek międzyplonowych na właściwości chemiczne gleby nie 

uzyskano jednoznacznych wyników. W uprawie orkiszu jarego w obiektach z seradelą 

pastewną następowało zwiększenie zawartości węgla organicznego i próchnicy w warstwie 

uprawnej gleby w porównaniu z pozostałymi wariantami doświadczenia. W glebie po 

jęczmieniu jarym wszystkie wsiewki międzyplonowe zwiększyły zawartość węgla i 

próchnicy, w pszenicy zwyczajnej zaś wysiew międzyplonów był czynnikiem ograniczającym 

zawartość węgla organicznego i próchnicy.   

 

Łan orkiszu jarego ród A10 



 

Wsiewka seradeli pastewnej w jęczmieniu jarym 

 

 

Wsiewka koniczyny czerwonej w orkiszu jarym 


