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YIELDING OF TWO SPELT VARIETIES DEPENDING ON SOWING DATE AND 
SOWING RATE IN CENTRAL WIELKOPOLSKA CONDITIONS 

 

Summary 
 

Field trials have been carried out in experimental station Swadzim belonged to Pozna� University of Live Sciences to find 
out optimum sowing date and sowing rate of two spelt varieties. The influence of two sowing dates (1st and 3rd decade of Oc-
tober) at amount of 200, 300 and 400 kg of  spikelets.ha-1 has been evaluated on yield and yield components of two varieties  
Bauländer i Schwabenkorn. It was shown, that in conditions of Wielkopolska region, var. Schwabenkorn has yielded 1,6 
dt.ha-1 (6,23%) higher compared with var. Bauländer. Both varieties reacted in different way to delayed sowing date from 
1st to 3rd decade of October. Lower yielding variety Bauländer did not react with significant changes of yield, where var. 
Schwabenkorn yielded significantly less and yield decrease amounted up to 6,4 dt.ha-1. Optimum sowing rate for both varie-
ties was 400 kg spikelets.ha-1. Within tested range of sowing rate, increase by 1 kg.ha-1 caused 1,85 kg grain.ha-1 higher yield 
for var. Bauländer and 2,20 for var. Schwabenkorn respectively. 
 
 

PLONOWANIE DWÓCH ODMIAN OZIMYCH ORKISZU PSZENNEGO W ZALE�NO�CI 
OD TERMINU I ILO�CI WYSIEWU W WARUNKACH �RODKOWEJ WIELKOPOLSKI 

 

Streszczenie 
 

W latach 1998-2000 w stacji do�wiadczalnej ZDD Swadzim nale��cej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
przeprowadzono badania nad wskazaniem optymalnego terminu i g�sto�ci siewu dla dwóch odmian ozimych orkiszu 
pszennego. W do�wiadczeniach oceniano wpływ wysiewu orkiszu w I i III dekadzie pa�dziernika w ilo�ciach 200, 300 i 400 
kg kłosków.ha-1 na plon i komponenty plonowania odmian Bauländer i Schwabenkorn. Wykazano, �e w warunkach 
�rodkowej Wielkopolski odmiana Schwabenkorn plonowała o 1,6 dt.ha-1 (6,23%) wy�ej ni� Bauländer. Badane odmiany 
ró�nie reagowały na opó�nianie siewu z I do III dekady pa�dziernika. Ni�ej plonuj�ca odmiana Bauländer nie reagowała 
istotnymi zmianami plonu na opó�nienie siewu, natomiast Schwabenkorn plonowała istotnie ni�ej, a spadek plonu wyniósł 
6,4 dt.ha-1. Najkorzystniejszym dla plonowania obu odmian orkiszu okazał si� wysiew 400 kg kłosków.ha-1. W granicach 
badanych ilo�ci wysiewu zwi�kszenie normy o 1 kg.ha-1 prowadziło do przyrostu plonu o 1,85 kg ziarna.ha-1 dla odmiany 
Bauländer oraz o 2,20 kg ziarna.ha-1 dla odmiany Schwabenkorn. 
 
 
1. Wst�p 
 
 Orkisz pszenny jest zbo�em o du�ej tradycji uprawy i 
konsumpcji w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a znany jest 
w Europie od ponad 3000 lat.  W Polsce zbo�e to 
u�ytkowano ju� w epoce neolitu. Jeszcze na przełomie XIX 
i XX wieku areał uprawy orkiszu był wi�kszy ni� innych 
pszenic chlebowych. Obecnie powierzchnia jego uprawy w 
Europie wynosi około 18 tys. hektarów i skoncentrowana 
jest głównie w gospodarstwach ekologicznych [2, 5, 15, 
23]. Z kolei w Polsce, według danych szacunkowych, 
uprawia si� około 200-300 hektarów orkiszu i 
zainteresowanie tym zbo�em ro�nie z roku na rok [24]. 
Podobnie jak w innych krajach, takich jak Niemcy, Austria, 
Szwajcaria, znajduje on swoje miejsce głównie w 
gospodarstwach ekologicznych. Zbo�e to wyró�nia 
mo�liwo�� stosowania ekstensywnych warunków uprawy, 
wynikaj�ca z jego niewielkich wymaga� �rodowiskowych i 
agrotechnicznych. Jak wykazali Castagna i in. [3] oraz 
Rimle i in. [17], w mniej sprzyjaj�cych warunkach uprawy 
maleje ró�nica w plonowaniu pomi�dzy pszenic� 
zwyczajn� a orkiszem, natomiast w wilgotnych i zimnych 
rejonach orkisz plonuje nawet wy�ej ni� pszenica 
zwyczajna. Z powy�szych wzgl�dów zbo�e to jest bardzo 
cenne dla rolnictwa ekologicznego [7, 10] oraz do uprawy 
na terenach o podwy�szonych wymaganiach ekologicznych 

(tereny okalaj�ce uj�cia wód, otuliny parków narodowych 
itp.). 
 Ponowne rozpowszechnianie orkiszu w Polsce znajduje 
si� na pocz�tkowym etapie. St�d w literaturze brak jest 
informacji o optymalnym, dla aktualnie dost�pnych odmian 
orkiszu, poziomie poszczególnych czynników 
agrotechnicznych. Do grupy podstawowych czynników 
agrotechnicznych decyduj�cych o wzro�cie i plonowaniu 
ro�lin, zalicza si� najcz��ciej odmian�, termin, gł�boko�� i 
g�sto�� siewu oraz  nawo�enie azotem. 
 Celem przeprowadzonych bada� było wskazanie 
optymalnego terminu oraz ilo�ci wysiewu dla dwóch 
ozimych odmian orkiszu pszennego. 
 W hipotezie badawczej zało�ono, �e wysoko�� 
uzyskiwanych plonów ziarna orkiszu zwi�zana jest z 
genotypem ale równie� z warunkami uprawy 
modyfikowanymi przez takie czynniki agrotechniczne jak 
termin siewu oraz ilo�ci wysiewu. 
 
2. Materiał i metody 
 
 W stacji do�wiadczalnej ZDD Swadzim, nale��cej do 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w latach 1998-
2000 przeprowadzono badania nad wskazaniem 
optymalnego terminu i g�sto�ci siewu dla dwóch odmian 
ozimych orkiszu pszennego. Do�wiadczenia zało�ono w 
układzie split-split-plot w 4 powtórzeniach polowych. 
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 Jako czynnik I rz�du rozlosowano termin siewu: 
wczesny – 1-sza dekada pa�dziernika i pó�ny – 3-cia 
dekada pa�dziernika, czynnikiem II rz�du była odmiana 
ozima orkiszu: Bauländer i Schwabenkorn, z kolei 
czynnikiem III rz�du była norma wysiewu: 200, 300, 400 
kg kłosków na hektar. 
 Gleba pól do�wiadczalnych, wg klasyfikacji PTG [11] 
nale�y do gleb płowych typowych, wytworzonych z 
piasków gliniastych lekkich, płytko zalegaj�cych na glinie 
lekkiej. Według klasyfikacji bonitacyjnej zaliczono j� do 
klasy IVa, natomiast według przydatno�ci rolniczej do 
kompleksu 5 (�ytni dobry). 
 Orkisz uprawiano stosuj�c nawo�enie obornikiem w 
dawce 150q.ha-1. Wielko�� poletek przy zało�eniu 
do�wiadcze� wynosiła 1,5 m x 6 m = 9,0 m2 z czego do 
zbioru przeznaczano 8,4 m2.  
 Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej stosuj�c 
analiz� wariancji dla do�wiadcze� czynnikowych 
ortogonalnych w układzie split-split-plot [6]. Istotno�� 
zró�nicowania wyników okre�lono testem  Fishera na 
poziomie ufno�ci P = 0,95. Analizy wariancji uzupełniono 
analiz� regresji liniowej. 
 
3. Wyniki i dyskusja 
 
 Jak pokazuj� badania prowadzone na 22 genotypach, 
formy orkiszu pszennego charakteryzuje du�a zmienno�� 
cech morfologicznych ro�lin i kłosów oraz produkcyjno�ci 
[18]. 
 W badaniach własnych liczba wytworzonych �d�beł 
przez ro�liny orkiszu pszennego zmieniała si� pod 
wpływem terminu siewu oraz szczególnie mocno na skutek 
badanych g�sto�ci siewu. Odmiany uczestnicz�ce w 
do�wiadczeniu nie ró�niły si� pod wzgl�dem tej cechy. 
Opó�nianie siewu skutkowało istotnym ograniczeniem 

liczby �d�beł wytwarzanych przez ro�liny. Szczególnie 
siln� reakcj� zaobserwowano u odmiany Schwabenkorn, u 
której opó�nienie siewu z 1-wszej do 3-ciej dekady 
pa�dziernika prowadziło do zmniejszenia liczby �d�beł o 
28,9 szt.m-2, podczas gdy u Bauländer spadek ten wyniósł 
16 szt.m-2 (tab. 1). 
 Wraz z rosn�c� g�sto�ci� siewu powi�kszała si� liczba 
�d�beł wytworzonych na 1m2 (tab. 2). Przyrost ten wyniósł 
0,7 �d�bła na ka�dy kilogram wysianego materiału 
siewnego w granicach badanych norm wysiewu, tj. od 200 
do 400 kg.ha-1 (tab. 3). Wynik ten nie potwierdza 
wcze�niejszych doniesie� wskazuj�cych, �e u tego gatunku 
reguł� jest małe rozkrzewianie si� ro�lin pochodz�cych z 
siewów zag�szczonych i odwrotnie, orkisz siany rzadko 
rozkrzewia si� silniej. Jest to gatunek prymitywny o silnej 
samoregulacji łanu, st�d nie zawsze obserwuje si� du�e 
zmiany w obsadzie kłosów przy ró�nicowaniu ilo�ci 
wysiewu. W gospodarstwach ekologicznych warto jednak 
stosowa� siewy zag�szczone z uwagi na ograniczanie 
rozwoju chwastów [4, 8]. 
 
 Orkisz ma mniejszy potencjał plonowania ni� pszenica 
zwyczajna, co wynika m.in. z mniejszej liczby ziarniaków 
w kłosie. Cecha ta nie mo�e by� kompensowana wi�ksz� 
g�sto�ci� siewu. Plony ozimych odmian orkiszu w 
dziewi�cioletnich badaniach prowadzonych w Swadzimiu 
koło Poznania były zmienne w latach i dla odmiany 
Bauländer wahały si� od 12,6 do 47,5 dt.ha-1, natomiast dla 
odmiany Schwabenkorn od 11,5 do 48,2 dt.ha-1 [22]. 
Wskazuje to na du�� zale�no�� plonowania tych odmian od 
przebiegu warunków pogodowych. W badaniach czeskich 
prowadzonych w rejonie Nitry plony ziarna odmiany 
Bauländer były znacznie wy�sze i osi�gały a� 6,06 t.ha-1, 
ust�puj�c pszenicy zwyczajnej o 7,8% [10]. 

 
Tab. 1. Liczba �d�beł orkiszu w zale�no�ci od odmiany i terminu siewu (szt..m-2) 
Table 1. Number of spelt ears per m2 depended on variety and sowing date 
 

Termin siewu A 
Sowing date A 

Odmiana B 
Variety B  

I dekada pa�dziernika 
1st decade of October 

III dekada pa�dziernika 
3rd decade of October 

�rednia 
Mean 

Bauländer 424,0 408,0 416,0 
Schwabenkorn 434,6 405,7 420,1 
�rednia 429,3 406,9 - 
NIR = LSD 1,11 r.n. 

NIR = LSD A x B = 5,07 
 
Tab. 2. Liczba �d�beł orkiszu w zale�no�ci od odmiany i ilo�ci wysiewu (szt..m-2) 
Table 2. Number of spelt ears per m2 depended on variety and sowing rate 
 

Ilo�� wysiewu C 
Sowing rate C  

Odmiana B 
Variety B 

200 300 400 
Bauländer 339,0 412,2 496,9 
Schwabenkorn 365,7 405,4 489,3 
�rednia 352,3 408,8 493,1 
NIR = LSD 2,04 

NIR = LSD B x C = 2,88 
 
Tab. 3. Równanie regresji dla liczby �d�beł orkiszu w zale�no�ci od ilo�ci wysiewu 
Table 3. Regression equation for number of spelt ears depended on swing rate 
 

Równanie regresji  
Regression equation 

Współczynnik determinacji R2 

Determination ratio R2 

y = 0,704x + 136,47   0,9872 
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Rys. 1. Plon ziarna orkiszu w zale�no�ci od odmiany i terminu siewu (dt.ha-1) 
Fig. 1. Spelt grain yield depended on variety and sowing date (dt.ha-1) 
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Rys. 2. Plon ziarna orkiszu w zale�no�ci od odmiany i ilo�ci wysiewu (dt.ha-1) 
Fig. 2. Spelt grain yield depended on variety and sowing rate (dt.ha-1) 
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 Plonowanie ro�lin orkiszu w omawianych do�wiadcze-
niach zmieniało si� istotnie pod wpływem wszystkich ba-
danych czynników (tab. 4), a ponadto udowodniono współ-
działanie odmian i terminu siewu (rys. 1), odmian i g�sto�ci 
siewu (rys. 2) oraz terminu i g�sto�ci siewu (rys. 3). 
 Korzystniejszy był wcze�niejszy siew, wykonany w 
pierwszej dekadzie pa�dziernika, przy którym zebrano 
�rednio 28 dt.ha-1 ni� siew w trzeciej dekadzie pa�dziernika, 
kiedy zebrano 24,9 dt.ha-1. Okazuje si�, �e pszenica orkisz 
nie ró�ni si� pod tym wzgl�dem od pszenicy zwyczajnej, 
dla której optymalny termin siewu w Wielkopolsce ko�czy 
si� 5 pa�dziernika [1]. W literaturze zaleca si� dokonanie 
siewu form ozimych orkiszu pszennego od połowy 
wrze�nia do pocz�tku listopada [16, 23]. W badaniach 
własnych wysiewaj�c orkisz wcze�niej uzyskiwano wi�ksz� 
o 22,1 szt..m-2 liczb� kłosów na jednostce powierzchni oraz 
wi�ksz� o 3,7 szt. liczb� ziarn w kłosie. Natomiast masa 
1000 ziarn nie zmieniała si� istotnie na skutek zmiany 
terminu siewu, zaobserwowano jednak tendencj� do 
wytwarzania wi�kszego ziarna przy pó�niejszym siewie, co 
mo�e wynika� ze współzale�no�ci pomi�dzy trzema 
omawianymi komponentami plonu. 
 Odmiana Schwabenkorn okazała si� wy�ej plonuj�c� 
ni� Bauländer, a ró�nica w plonach wyniosła �rednio 1,6 
dt.ha-1. U tej odmiany wszystkie składowe plonu osi�gały 
wy�sze warto�ci, przy czym ró�nicy w MTZ nie potwier-
dzono statystycznie. W innych badaniach prowadzonych 
przez Sulewsk� [19] w latach 1997–2000, dotycz�cych 
optymalizacji nawo�enia orkiszu, wy�ej plonuj�c� była 
odmiana Bauländer. 
 Probst [16] jako optymaln� g�sto�� podaje od 160 do 
200, a nawet 250 kłosków.m-2. 
 W przeprowadzonych badaniach zwi�kszanie ilo�ci 
wysiewu prowadziło do istotnego wzrostu plonu ziarna, 
który wyniósł 2,3 dt.ha-1 przy zmianie ilo�ci wysiewu z 200 
do 300 kg kłosków.ha-1 oraz 1,7 dt.ha-1 przy wzro�cie ilo�ci 

wysiewu z 300 do 400 kg kłosków.ha-1. Składow� plonu, 
która głównie zadecydowała o tym była liczba kłosów na   
1 m2, rosn�ca wraz ze zwi�kszaniem ilo�ci wysiewu. 
Natomiast liczba ziaren w kłosie oraz MTZ istotnie 
zmniejszały swoje warto�ci przy ka�dym wzro�cie normy 
wysiewu. 
 Porównywane odmiany ró�nie reagowały na opó�nianie 
siewu. Ni�ej plonuj�ca odmiana Bauländer nie reagowała 
spadkiem plonu na opó�nienie siewu, natomiast 
Schwabenkorn w takich warunkach plonowała istotnie ni�ej 
– �rednio o 6,4 dt.ha-1 (rys. 1). 
 Odmiany uczestnicz�ce w badaniach wykazywały 
podobn� reakcj� na zwi�kszanie ilo�ci wysiewu (rys. 2). 
Jednak u wy�ej plonuj�cej odmiany - Schwabenkorn ka�dy 
wzrost g�sto�ci siewu prowadził do istotnej zwy�ki plonu 
ziarna, a uzyskane ró�nice były wi�ksze ni� stwierdzone dla 
odmiany Bauländer, u której z kolei, istotny przyrost plonu 
wykazano jedynie przy wzro�cie normy wysiewu z 200 do 
300 kg.ha-1, natomiast dalszy wzrost ilo�ci wysiewu 
podtrzymywał t� tendencj�, jednak ró�nica wzgl�dem plonu 
uzyskanego przy wysiewie 200 kg.ha-1 nie zostało 
statystycznie potwierdzona.  
 Plony ziarna obu odmian jako funkcje wzrostu g�sto�ci 
siewu opisuj� równania regresji (tab. 5), które wskazuj�, �e 
w granicach badanych g�sto�ci siewu wzrost normy 
wysiewu o 1 kg.ha-1 prowadził do przyrostu plonu o 1,85 kg 
ziarna.ha-1 dla odmiany Bauländer oraz o 2,20 kg ziarna.ha-1 
dla odmiany Schwabenkorn.  
 Niezale�nie od terminu siewu zwi�kszanie ilo�ci 
wysiewu prowadziło do wzrostu plonu ziarna. Istotne 
ró�nice wyst�piły jednak tylko przy wzro�cie normy 
wysiewu z 300 do 400 szt.m2 przy siewie 
przeprowadzonym w I dekadzie pa�dziernika oraz przy 
wzro�cie g�sto�ci siewu z 200 do 300 szt.m2 przy siewie 
wykonanym w III dekadzie pa�dziernika (rys. 3). 

 
Tab. 4. Plon ziarna orkiszu oraz jego składowe 
Table 4. Spelt grain yield and its components 
 

Czynnik 
Factor 

Poziom czynnika 
Factor level 

Plon ziarna 
Grain yield 

dt.ha-1 

Liczba kłosów 
Number of ears 

szt..m-2 

Liczba ziarn w kłosie 
Number of grains in ear 

MTZ* 
TKW* 

g 
I dekada pa�dziernika 
1st decade of October 

28,0 372,8 12,2 30,6 

III dekada pa�-
dziernika 
3rd decade of October 

24,9 350,7 15,9 31,9 

 
Termin siewu 
Sowing date  

NIR = LSD 2,84 18,06 1,34 r.n. 
Bauländer 25,7 355,9 13,4 30,2 
Schwabenkorn 27,3 367,6 14,7 32,3 

Odmiana  
Variety 

NIR = LSD 1,29 8,21 r.n. 0,13 
200 24,4 302,1 16,2 32,2 
300 26,7 353,2 14,2 31,1 
400 28,4 430,0 11,8 30,5 

Ilo�� wysiewu 
Sowing rate  
kg.ha-1 

NIR = LSD 1,88 2,35 1,22 0,33 
MTZ*; TKW* - masa 1000 ziaren; thousand kernels weight 
 
Tab. 5. Równania regresji dla plonu ziarna orkiszu w zale�no�ci od odmiany i ilo�ci wysiewu 
Table 5. Regression equations for spelt grain yield depended on variety and sowing rate 
 

Odmiana 
Variety 

Równanie regresji  
Regression equation 

Współczynnik determinacji R2 

Determination ratio R2 
Bauländer y = 0,0185x + 20,15 0,9807 
Schwabenkorn y = 0,022x + 20,67 0,9973 
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Rys. 3. Plon ziarna orkiszu w zale�no�ci od terminu i ilo�ci wysiewu (dt.ha-1) 
Fig. 3. Spelt grain yield depended on sowing date and sowing rate (dt.ha-1) 
 
Tab. 6. Liczba kłosów orkiszu na w zale�no�ci od odmiany i terminu siewu (szt.1 m-2) 
Table 6. Number of spelt ears per 1 m2 depended on variety and sowing date (pcs.1 m-2) 
 

Terminy siewu A – Sowing dates A Odmiana B 
Variety B I dekada pa�dziernika 

1st decade of October 
III dekada pa�dziernika 
3rd decade of October 

Bauländer 362,0 349,8 
Schwabenkorn 383,5 351,6 
NIR = LSD AxB 11,53 

 
Tab. 7. Liczba kłosów orkiszu w zale�no�ci od odmiany i ilo�ci wysiewu (szt.1 m-2) 
Table 7. Number of spelt ears depended on variety and sowing rate (pcs.1 m-2) 
 

Ilo�� wysiewu C – Sowing rate C Odmiana B 
Variety B 200 300 400 
Bauländer 290,3 351,8 425,7 
Schwabenkorn 313,9 354,5 434,3 
NIR = LSD B x C 25,41 

 
Tab. 8. Liczba kłosów orkiszu w zale�no�ci od terminu i ilo�ci wysiewu (szt.1 m-2) 
Table 8. Number of spelt ears depended on sowing date and sowing rate (pcs.1 m-2) 
 

Ilo�� wysiewu C – Sowing rate C Termin siewu A 
Sowing date A 200 300 400 
I dekada pa�dziernika 
1st decade of October 

313,2 362,8 442,4 

III dekada pa�dziernika 
3rd decade of October 

291,1 343,5 417,6 

NIR = LSD A x C  21,32 
 
Tab. 9. Liczba ziaren w kłosie w zale�no�ci od odmiany i terminu siewu (szt.) 
Table 9. Number of grains in ear depended on variety and sowing date  
 

Termin siewu A – Sowing dates A Odmiana B 
Variety B I dekada pa�dziernika 

1st decade of October 
III dekada pa�dziernika 
3rd decade of October 

Bauländer 10,5 13,9 
Schwabenkorn 16,3 15,5 
NIR = LSD AxB 1,95 
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Tab. 10. Liczba ziaren w kłosie w zale�no�ci od odmiany i ilo�ci wysiewu (szt.) 
Table 10. Number of grains in ear depended on variety and sowing rate (pcs) 
 

Ilo�� wysiewu C – Sowing rate C Odmiana B 
Variety B 200 300 400 
Bauländer 14,7 14,2 11,3 
Schwabenkorn 17,8 14,2 12,2 
NIR = LSD B x C 1,28 

 
Tab. 11. Masa 1000 ziaren w zale�no�ci od odmiany i terminu siewu (g) 
Table 11. Thousand kernels weight depended on variety and sowing date (g) 
 

Termin siewu A – Sowing date A Odmiana B 
Variety B I dekada pa�dziernika 

1st decade of October 
III dekada pa�dziernika 
3rd decade of October 

Bauländer 29,4 31,1 
Schwabenkorn 31,8 32,8 
NIR = LSD AxB 0,94 

 
Tab. 12. Masa 1000 ziaren (g) w zale�no�ci od odmiany i ilo�� wysiewu 
Table 12. Thousand kernels weight (g) depended on variety and sowing rate 
 

Ilo�� wysiewu C – Sowing rate C Odmiana B 
Variety B 200 300 400 
Bauländer 31,0 30,0 29,7 
Schwabenkorn 33,3 32,3 31,2 
NIR = LSD B x C 0,97 

 
 
 Liczba kłosów na 1 m2, jak� uzyskano w 
przeprowadzonych do�wiadczeniach była ni�sza ni� 
uzyskana w innych badaniach Sulewskiej [20] 
prowadzonych na mikropoletkach, gdzie obsada kłosów 
odmiany Bauländer wynosiła w zale�no�ci od gł�boko�ci 
siewu od 476 (gł�boko��    2 cm) do 491 szt.m2 (gł�boko�� 
6 cm). 
 Przeprowadzona analiza wariancji wskazała wiele 
istotnych interakcji pomi�dzy badanymi czynnikami w 
oddziaływaniu na składowe plonu.  
 Liczba kłosów na 1 m2 obu odmian była wy�sza przy 
wcze�niejszym siewie, z tym, �e u wy�ej plonuj�cej 
odmiany Schwabenkorn jej spadek na skutek opó�nienia 
terminu siewu był zdecydowanie wi�kszy (31,9 szt.m-2) ni� 
u odmiany Bauländer, dla której ró�nica ta wyniosła 12,2 
szt.m-2 (tab. 6). 
 Obie odmiany podobnie reagowały wzrostem liczby 
kłosów na jednostce powierzchni na zwi�kszanie normy 
wysiewu (tab. 7). U odmiany Bauländer wzrost ilo�ci 
wysiewu z 200 do 300 kg kłosków.ha-1 prowadził do 
przyrostu o 61,5 kłosów na 1m2, a u odmiany 
Schwabenkorn o 40,6. Dalsze zwi�kszanie normy wysiewu 
prowadziło do wzrostu obsady kłosów o 73,9 i 79,8 szt.m2 
odpowiednio u odmian Bauländer i Schwabenkorn.  
 W obu badanych terminach siewu zwi�kszanie g�sto�ci 
prowadziło do istotnego wzrostu liczby kłosów na 1 m2 
(tab. 8). Silniejsza reakcja wyst�piła przy zwi�kszeniu 
normy wysiewu z 300 do 400 kg kłosków.ha-1 (przyrost o 
79,6 szt.m2 w I dekadzie oraz o 74,1 szt.m2 w III dekadzie 
pa�dziernika) ni� przy zwi�kszeniu wysiewu z 200 do 300 
kg.ha-1 (przyrost o 49,6 szt.m2 w I dekadzie oraz o 52,4 
szt.m2 w III dekadzie pa�dziernika).  
 Liczba ziarn w kłosach badanych odmian zmieniała si� 
w zale�no�ci od terminu siewu (tab. 9). Opó�nianie siewu u 

odmiany Bauländer prowadziło do wzrostu liczby ziarn w 
kłosie, podczas gdy u wy�ej plonuj�cej odmiany 
Schwabenkorn skutkiem tego był nieistotny jej spadek. U 
obu badanych odmian wyst�pił spadek liczby ziarn w kłosie 
pod wpływem zwi�kszanej normy wysiewu (tab. 10). 
Najwi�kszy spadek o 3,6 szt. odnotowano u odmiany 
Schwabenkorn przy wzro�cie ilo�ci wysiewu z 200 do 300 
kg.m2, z kolei najmniejszy, nieistotny, u odmiany Bauländer 
–      0,5 szt równie� w tym samym zakresie g�sto�ci siewu. 
 Kolejna składowa plonu – masa 1000 ziaren u obu 
odmian uczestnicz�cych w do�wiadczeniu zwi�kszała si� 
na skutek opó�niania terminu siewu (tab. 11). Wi�kszy 
przyrost masy 1000 ziaren wyst�pił u odmiany Bauländer     
(1,7 g) ni� u Schwabenkorn (1,0 g). Natomiast wzrost ilo�ci 
wysiewu z 200 do 300 kg.ha-1 oraz z 300 do 400 kg.ha-1 
prowadził do spadku MTZ, odpowiednio o 1,0 g i 0,3 g u 
odmiany Bauländer oraz o 1,0 g i 1,1 g u odmiany 
Schwabenkorn (tab. 12). 
 
 W innych badaniach nad orkiszem, prowadzonych w 
UP w Poznaniu masa 1000 ziarniaków była wysoka i w 
zale�no�ci od genotypu i przebiegu warunków pogodowych 
w latach wahała si� od 31,1 g do 53,8 g [21]. �rednia masa 
ziarniaków orkiszu, wyra�ona mas� tysi�ca ziaren jest 
wi�ksza ni� u pszenicy zwyczajnej [13] i według 
Moudrý’ego i Strasila [14] ró�nica ta wynosi około 20%. 
Najwi�ksz� MTZ (53 g) Moudrý [13] uzyskał dla odmiany 
Rouquin. W tych samych badaniach odmiana Ostro 
zakwalifikowana została do grupy o najni�szej MTZ. 
Jednak w innych badaniach Moudrý’ego [12] masa 1000 
ziarn odmiany Ostro nale�ała do jednej z najwy�szych. 
Zatem wydaje si�, �e wpływ genotypu na warto�� tej cechy 
jest zdecydowanie mniejszy ni� �rodowiska. Cytowany 



H. Sulewska, W. Koziara, K. Panasiewicz, G. Ptaszy�ska „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2008, Vol. 53(4) 91

autor równie� stwierdza, �e jest to cecha zmienna, zale�na 
od warunków pogodowych w czasie wzrostu. 
4. Wnioski 
 
 Na podstawie wyników przeprowadzonych bada� 
wyprowadzono nast�puj�ce wnioski: 
1. W warunkach �rodkowej Wielkopolski odmiana 

Schwabenkorn plonowała o 1,6 dt.ha-1 (6,23%) wy�ej 
ni� Bauländer.  

2. Badane odmiany ró�nie reagowały na opó�nianie siewu 
z I do III dekady pa�dziernika. Ni�ej plonuj�ca odmiana 
Bauländer nie reagowała istotnymi zmianami plonu na 
opó�nienie siewu, natomiast Schwabenkorn plonowała 
istotnie ni�ej i spadek plonu osi�gn�ł 6,4 dt.ha-1. 

3. Najkorzystniejszym dla plonowania obu odmian orkiszu 
okazał si� wysiew 400 kg kłosków.ha-1. W granicach 
badanych ilo�ci wysiewu zwi�kszenie normy wysiewu o 
1 kg.ha-1 prowadziło do przyrostu plonu o 1,85 kg 
ziarna.ha-1 dla odmiany Bauländer oraz o 2,20 kg 
ziarna.ha-1 dla odmiany Schwabenkorn. 
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