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Summary 
 

Fields experiments in maize cultivation in 2002-2004 and in sorghum cultivation in 2006-2007 were conducted at the Uni-
versity of Poznan. The weeds control after weeder application was investigated. The weed control efficacy observed was mean 
57,2% in maize (number of weeds) and 55,2% (fresh matter of weeds), in sorghum 71,6% (number of weeds) and 56,6% (fresh 
matter of weeds). The maize grain yield obtained was 63,5 dt.ha-1 and fresh matter yield in sorghum was 68,1 t.ha-1. 
 
MO�LIWO�CI MECHANICZNEGO OGRANICZANIA ZACHWASZCZENIA W UPRAWIE 

KUKURYDZY I SORGA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM 
 

Streszczenie 
 

Do�wiadczenie polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 w uprawie kukurydzy i w latach 2006-2007 w uprawie sorga 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Badano skuteczno�� zwalczania chwastów po zastosowaniu mechanicznej 
piel�gnacji mi�dzyrz�dzi. Skuteczno�� zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy wynosiła �rednio 57,2% w liczbie i 55,2% 
w masie chwastów, a w sorgu 71,6% w liczbie i 56,6% w masie. Plon ziarna kukurydzy wynosił �rednio 63,5 dt.ha-1, a plon 
�wie�ej masy sorga 68,1 t.ha-1. 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
 Wiele gatunków ro�lin uprawnych w negatywny sposób 
reaguje na wyst�powanie zachwaszczenia, szczególnie te, 
które s� siane lub sadzone w szerokie mi�dzyrz�dzia. W 
pocz�tkowym okresie swojego wzrostu i rozwoju rosn� 
bardzo wolno i nie s� w stanie konkurowa� z chwastami, 
które w tym okresie rozwijaj� si� szybciej i zuba�aj� gleb� 
w substancje pokarmowe i wod�, tak bardzo potrzebn� 
ro�linom uprawnym [2]. Taka sytuacja cz�sto spotykana 
jest w uprawie kukurydzy lub sorga. Kukurydza, a 
szczególnie sorgo charakteryzuj� si� wysokimi 
wymaganiami termicznymi, co powoduje, �e ich siew 
przypada w 2-3 dekadzie kwietnia dla kukurydzy i 2-3 
dekada maja dla sorga. Nasiona sorga powinny by� 
wysiewane do dobrze ogrzanej gleby, gdy osi�gnie ona 10-
120C, gdzie jak wskazuj� ameryka�skie badania na półkuli 
północnej osi�ga si� j� mi�dzy 20 maja a 5 czerwca [7]. 
Natomiast francuscy naukowcy uwa�aj�, �e optymaln� 
temperatur� gleby w okresie siewu jest 120C co w ich 
warunkach klimatycznych przypada w pierwszych dwóch 
tygodniach maja. Analizuj�c ró�nice pomi�dzy tymi 
dwoma gatunkami co do wymaga� termicznych mo�na 
stwierdzi�, �e sorgo w Polsce siane jest ok. 2-4 tygodni 
pó�niej ni� kukurydza, ale jak podkre�la �liwi�ski i 
Brzóska w lipcu wysoko�� obydwu ro�lin jest na podobnym 
poziomie [8]. Tak pó�ne siewy oraz powolne wschody 
kukurydzy i sorga stwarzaj� bardzo dobre warunki do 
rozwoju chwastów. Ze wzgl�du na wymagania stawiane 
ro�linom uprawianym w systemie ekologicznym 
naturalnym staje si� fakt nie stosowania chemicznych 
zabiegów ograniczaj�cych zachwaszczenie. Jedn� z 
najstarszych i najpowszechniej stosowanych metod ochrony 
ro�lin przed chwastami jest wykonywanie mechanicznej 
piel�gnacji w mi�dzyrz�dziach. Jest to szczególnie 
bezpieczna metoda dla �rodowiska naturalnego, o którym 
niejednokrotnie zapominamy stosuj�c du�e ilo�� substancji 
biologicznie czynnych w ochronie ro�lin, ograniczaj�c 

zachwaszczenie. Pewnym wytłumaczeniem stosowania 
herbicydów mo�e by� fakt obni�ania si� plonów na 
plantacjach niechronionych nawet do 70,0% [1]. 
Alternatyw� stosowania dla wył�cznego chemicznego 
zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy lub sorga mo�e 
by� wykorzystanie mechanicznej piel�gnacji.  

 
2. Cel 
 
 Celem przeprowadzonych do�wiadcze� było okre�lenie 
mo�liwo�ci ograniczania zachwaszczenia w uprawie 
kukurydzy i sorga bez u�ycia herbicydów. Szukano 
odpowiedzi na ile skuteczna mo�e by� mechaniczna 
piel�gnacja mi�dzyrz�dzi w wy�ej wymienionych ro�linach 
uprawnych oraz czy ewentualnie spodziewana ni�sza 
skuteczno�� tego zabiegu mo�e spowodowa� uzyskanie 
plonów na zadowalaj�cym poziomie i tym samym 
gwarantowa� opłacalno�� ich uprawy. 

 
3. Metodyka bada� 
 
 Do�wiadczenia polowe przeprowadzono w latach 2002–
2004 w uprawie kukurydzy i 2006-2007 w uprawie sorga, 
w Zakładzie Do�wiadczalno-Dydaktycznym w Gorzeniu, 
metod� losowanych bloków w czterech powtórzeniach. 
Wykonano je na glebie płowej zaliczanej do 4-tego 
kompleksu przydatno�ci rolniczej (�ytni bardzo dobry) oraz 
klasy bonitacyjnej IIIb. Obiektami do�wiadczalnymi w obu 
do�wiadczeniach były: obiekt kontrolny, na którym nie 
wykonywano �adnych zabiegów ograniczaj�cych 
zachwaszczenie oraz dwukrotna piel�gnacja mechaniczna 
mi�dzyrz�dzi. W latach do�wiadcze� przedplonem dla sorga 
była pszenica ozima i j�czmie� jary natomiast dla kukurydzy 
ka�dego roku była pszenica ozima. Zabiegi agrotechniczne 
jakie zostały wykonane w czasie prowadzenia bada� zostały 
przeprowadzone według standardowych zalece� dla uprawy 
kukurydzy na ziarno i sorga uprawianego na kiszonk�. 
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 W latach prowadzenia bada� wyst�piła odpowiednia 
liczba gatunków chwastów (według EPPO powinny 
wyst�pi� co najmniej 4 szt.m2), co pozwoliło prawidłowo 
oceni� skuteczno�� badanych metod zastosowanych w 
do�wiadczeniu. Ocen� stanu zachwaszczenia wykonano 
corocznie na obiektach kontrolnych, jak i po 
przeprowadzeniu dwukrotnej piel�gnacji mi�dzyrz�dzi, na 
powierzchni 0,5 m2, w terminie 3 do 4 tygodni po 
zastosowaniu drugiego zabiegu piel�gnacji mechanicznej. 
Analiz� zachwaszczenia przeprowadzono wyra�aj�c j� w 
ilo�ci i masie chwastów wyst�puj�cych na obiektach 
do�wiadczalnych. Charakterystyk� przebiegu warunków 
pogodowych w poszczególnych latach prowadzenia bada� 
opracowano na podstawie pomiarów wykonanych w Stacji 
Meteorologicznej KURiR Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu z siedzib� w Swadzimiu. 
 
4. Wyniki bada� 
 
 Warunki meteorologiczne jakie wyst�piły w latach 
prowadzenia bada� były zró�nicowane (tab. 1). W 2002 
roku wyst�piły zmienne warunki wilgotno�ciowe w okresie 
wegetacji kukurydzy, co szczególnie było widoczne w lipcu 
i sierpniu, gdy� wymagania wodne dla tego gatunku nie 
zostały w pełni zaspokojone. W kolejnym roku 
prowadzenia bada� wyst�piły w pierwszych trzech 
miesi�cach uprawy kukurydzy niedogodne warunki 
wilgotno�ciowe, gdy� długotrwałe okresy półsuszy i suszy 
ograniczały jej rozwój, a obfite opady w lipcu nie były 
wstanie zrekompensowa� ni�szych opadów deszczu które 
wyst�piły w kwietniu, maju oraz czerwcu. W ostatnim roku 
prowadzenia bada� w kukurydzy, szczególnie w 
pocz�tkowym okresie wegetacji wyst�piły sprzyjaj�ce 
warunki dla prawidłowego jej rozwoju. Natomiast w 
do�wiadczeniach z sorgiem przeprowadzonych w 2006 i 
2007 roku wyst�piły dogodne warunki atmosferyczne. W 
okresie siewu i po wschodach ro�lin sorga �rednia 
temperatura była powy�ej 130C i w pełni zaspokajała 
wymagania cieplne tej ro�liny. W przypadku opadów 
deszczu równie� wyst�piły dogodne warunki, a rozkład ich 

był odpowiedni do wymaga� ro�lin sorga. Jedynie w 2007 
roku zbyt obfite deszcze po siewie sorga spowodowały 
wykształcenie si� skorupy ziemnej, przez któr� nie mogły 
si� przebi� kiełkuj�ce ro�liny sorga i spowodowało to 
mniejsz� obsad� ro�lin od zakładanej, która po wschodach 
wynosiła ok. 13 ro�lin na m2. Taki układ pogodowy jaki 
wyst�pił zarówno w uprawie kukurydzy, jak i sorga 
spowodował wyst�pienie wystarczaj�cej liczby i masy 
chwastów ró�nych gatunków, co pozwoliło oceni� 
skuteczno�� stosowania mechanicznej piel�gnacji 
mi�dzyrz�dzi. Najpowszechniej wyst�puj�cymi gatunkami 
chwastów w badaniach z kukurydz� i sorgiem w latach 
prowadzenia bada� były: komosa biała (Chenopodium 
album), fiołek polny (Viola arvensis), rdest powojowaty 
(Polygonum convolvulvus) z gatunków dwuli�ciennych 
oraz chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) z 
chwastów jednoli�ciennych. 
 Analizuj�c zachwaszczenie w uprawie kukurydzy 
mo�na stwierdzi�, �e skuteczno�� piel�gnacji mechanicznej 
mi�dzyrz�dzi była niska. W latach prowadzenia bada� 
wynosiła od 48,9% do 68,0% w stosunku do ogólnej liczby 
chwastów, i od 45,3% do 69,0% wzgl�dem ogólnej masy 
chwastów (tab. 2). Tak niska skuteczno�� miała du�y 
wpływ na uzyskany plon ziarna kukurydzy. W ka�dym 
roku, plon kukurydzy na obiekcie, gdzie zastosowano 
mechaniczn� piel�gnacj� mi�dzyrz�dzi był istotnie wy�szy 
od plonu na obiekcie kontrolnym. W 2002 roku, wyst�piło 
najmniejsze zachwaszczenie i to spowodowało uzyskanie 
zdecydowanie wy�szych plonów ziarna kukurydzy w 
stosunku do dwóch kolejnych lat bada� (tab. 4). 
Szczególnie 2004 rok charakteryzował si� bardzo du�ym 
zachwaszczeniem, co spowodowało uzyskanie bardzo 
niskiego plonu na obiekcie kontrolnym, na poziomie 8,6 
dt.ha-1. W tym samym roku, stosuj�c dwukrotnie 
mechaniczn� piel�gnacj� mi�dzyrz�dzi, uzyskano plon 51,4 
dt.ha-1 i nale�y podkre�li�, �e przy niskiej skuteczno�ci 
ograniczania chwastów (poni�ej 50%) zwy�ka plonu na 
obiekcie chronionym była prawie sze�ciokrotna w stosunku 
do obiektu niechronionego. 

 
Tab. 1. Opady (mm) oraz temperatura ( 0C) w ZDD Swadzim 
Table 1. Rainfalls (mm) and temperature (0C) in Swadzim 
 

Sumy opadów 
Sum of rainfalls  

�rednie temperatury  
Mean temperatures Miesi�c 

Month 
2002 2003 2004 2006 2007 2002 2003 2004 2006 2007 

Kwiecie� – April 34 ,2  16 ,2  19,4 - - 8 ,9  8 ,6  9,7 - - 
Maj – May 45 ,7  24 ,0  49,8 57,4 77,0 16 ,8  15 ,7  12,9 13,8 15,1 
Czerwiec – June 38 ,1  40 ,4  51,3 26,9 59,6 18 ,1  19 ,2  16,1 18,7 19,3 
Lipiec – July 29 ,6  97 ,7  49,4 23,1 87,0 20 ,6  19 ,8  18,2 24,4 18,9 
Sierpie� – August 56 ,1  5 ,8  53,6 100,7 48,1 21 ,4  20 ,0  20,1 17,7 19,3 
Wrzesie� - September 15 ,8  15 ,9  32,3 22,0 33,4 14 ,1  15 ,1  14,2 17,2 13,7 
Pa�dziernik - October 89 ,3  31 ,6  45,2 - - 7,3 5 ,7  10,4 - - 
Suma opadów 
Sum of rainfalls 308 ,8  231 ,6  301,0 230,1 305,1 15,3 14 ,9  14,5 18,3 17,3 

 
Tab. 2. Skuteczno�� ograniczania liczby i �wie�ej masy chwastów w uprawie kukurydzy (%) 
Table 2. Effectiveness of weed control, number and fresh mass of weeds in maize (%) 
 

Kombinacje 
Treatments 

Liczba chwastów (skuteczno�� %) 
Number of weeds (efficacy %) 

�wie�a masa chwastów (skuteczno�� %) 
Fresh matter of weeds (efficacy %) 

 2002 2003 2004 �rednio 
Mean 2002 2003 2004 �rednio 

Mean 
2 x piel�gnacja mechaniczna 
2 x weeder 68,0 54,6 48,9 57,2 69,0 51,3 45,3 55,2 
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 W uprawie sorga podobnie jak w kukurydzy 
wyst�powały w najwi�kszym nasileniu takie same gatunki 
chwastów. W do�wiadczeniach z sorgiem uzyskano 
znacznie wy�sz� skuteczno�� ograniczania chwastów w 
stosunku do ich liczby, a w masie była ona na podobnym 
poziomie jak w uprawie kukurydzy (tab. 3). W 2006 roku 
skuteczno�� wzgl�dem liczby chwastów wynosiła 68,9%, a 
w kolejnym roku 74,4%. Natomiast w stosunku do masy 
chwastów w dwóch latach prowadzenia bada� wyst�piły 
bardzo du�e ró�nice, poniewa� w pierwszym roku 
uzyskano bardzo nisk� skuteczno�� (30,5%), a w drugim 
roku była ona na wysokim poziomie i wynosiła 82,8%. 
Pewien wpływ na tak du�e ró�nice skuteczno�ci w latach 
mógł mie� przebieg pogody, a w szczególno�ci ilo�� 
opadów deszczu. W 2006 roku w miesi�cach czerwiec i 
lipiec wyst�piły bardzo małe opady deszczu, które w 
decyduj�cy sposób działały równie� na populacj� 
chwastów. Du�e ró�nice uzyskano równie� w plonie 
�wie�ej masy sorga (tab. 5). W suchym 2006 roku zebrano 
znacznie ni�sze plony sorga niezale�nie, czy to z obiektu 
kontrolnego, czy te� chronionego w stosunku do 2007 roku. 
Przebieg pogody, jak i wyst�puj�ce chwasty pozwoliły na 
uzyskanie plonu na obiekcie, gdzie zastosowano 
mechaniczn� piel�gnacje mi�dzyrz�dzi na poziomie 49,6 
t.ha-1 w 2006 roku i 86,7 t.ha-1 w 2007 roku. 
 
 

5. Dyskusja wyników 
 

 Chwasty nierozł�cznie towarzysz� ka�dej uprawianej 
ro�linie przez człowieka. Odznaczaj� si� przy tym 
wielostronn� szkodliwo�ci� i w du�ym stopniu decyduj� o 
efektach gospodarowania [9]. Aby te efekty były jak 

najlepsze, rol� rolnika jest jak najlepiej i najskuteczniej 
chroni� swoje uprawy, aby uzyska� zadowalaj�ce plony. 
Uwarunkowania prawne oraz coraz wi�ksze 
zainteresowanie społecze�stwa �ywno�ci� ekologiczn� 
powoduje coraz cz�stsze odchodzenie od stosowania 
chemicznych metod ograniczania chwastów, szkodników 
oraz chorób powszechnie wyst�puj�cych na polach 
uprawnych. Najpowszechniejsz� metod� ograniczaj�c� 
wyst�powanie chwastów niezale�nie od zastosowanego 
sposobu, jest metoda agrotechniczno-mechaniczna. Mo�na 
taki zabieg przeprowadza� r�cznie lub mechanicznie, 
szczególnie na wi�kszych powierzchniach. Jeden z takich 
sposobów został zastosowany w do�wiadczeniach w 
uprawie kukurydzy i sorga. Ze wzgl�du na siew tych ro�lin 
w szerokie rz�dy oraz pocz�tkowy powolny rozwój tych 
ro�lin, jak najbardziej taka metoda mo�e by� zastosowana i 
w zale�no�ci od potrzeb mo�e by� wykonywana 
kilkakrotnie do momentu kiedy nie b�dziemy uszkadza� 
ro�liny uprawnej [3]. Sposób wykonywania mechanicznej 
piel�gnacji nigdy nie gwarantuje 100% skuteczno�ci 
zwalczania chwastów, poniewa� zabieg ten powinien by� 
wykonywany w taki sposób aby nie uszkadzał ro�liny 
uprawnej, a w szczególno�ci jego systemu korzeniowego. 
Tym samym chwasty wschodz�ce w bliskim s�siedztwie 
ro�liny uprawnej nie s� niszczone. W przeprowadzonych do 
tej pory badaniach wielu autorów, szczególnie w uprawie 
kukurydzy, podkre�la stosunkowo nisk� skuteczno�� 
ograniczania chwastów na poziomie 50% [4, 5, 6, 11]. T� 
teori� potwierdzaj� równie� wyniki uzyskane w badaniach 
własnych, poniewa� �rednia skuteczno�� ograniczania 
chwastów wynosiła 57,2% wzgl�dem ich liczby i 55,2% w 
stosunku ich masy (tab. 2). 

 
Tab. 3. Skuteczno�� ograniczania  liczby i �wie�ej masy chwastów w uprawie sorga (%) 
Table 3. Effectiveness of weed control, number and fresh mass of weeds in sorghum (%) 
 

Kombinacje 
Treatments 

Liczba chwastów (skuteczno�� %) 
Number of weeds (efficacy %) 

�wie�a masa chwastów (skuteczno�� %) 
Fresh matter of weeds (efficacy %) 

 2006 2007 �rednio 
Mean 2006 2007 �rednio 

Mean 
2 x piel�gnacja mechaniczna 
2 x weeder 68,9 74,4 71,6 30,5 82,8 56,6 

 
Tab. 4. Plon ziarna kukurydzy (dt.ha-1) 
Table 4. Yield of maize grain (dt.ha-1) 
 

Kombinacje / Treatments Plon ziarna / Grain yield 

 2002 2003 2004 �rednio 
Mean 

Kontrola / Control 63,7 28,5 8,6 33,6 
2 x piel�gnacja mechaniczna 
2 x weeder 

89,0 50,0 51,4 63,5 

NIR  (0,05)  - LSD (0,05) 19,98 12,22 3,38 - 

 
Tab. 5. Plon �wie�ej masy sorga (t.ha-1) 
Table 5. Fresh matter yield in sorghum (t.ha-1) 
 

Kombinacje / Treatments Plon �wie�ej masy / Fresh matter yield 

 2006 2007 �rednio 
Mean 

Kontrola  / Control 40,9 68,4 54,6 
2 x piel�gnacja mechaniczna 
2 x weeder 

49,6 86,7 68,1 

NIR  (0,05)  - LSD (0,05) r.n. 13,75 - 
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 Bardzo mało jest prac podejmuj�cych mo�liwo�� 
stosowania mechanicznej piel�gnacji w uprawie sorga. 
Prawdopodobnie uzyskiwana niska skuteczno�� tego 
zabiegu (�rednio 50%) w innych ro�linach uprawnych nie 
zach�ca rolników do stosowania tego typu ochrony i w tej 
ro�linie. W Polsce w ostatnich dwóch-trzech latach zacz�to 
uprawia� sorgo na coraz wi�kszej powierzchni. Pewnym 
mankamentem uprawy tego gatunku w naszym kraju jest to, 
�e wi�kszo�� dost�pnych obecnie odmian nie dojrzewa i 
głównie sorgo mo�e by� wykorzystywane jako ro�lina 
typowo kiszonkowa. A poniewa�, nie ma zarejestrowanych 
�adnych herbicydów, które mo�na stosowa� w Polsce w 
uprawie sorga, to jedyn� mo�liw� według prawa, metod� 
ograniczaj�c� zachwaszczenie mo�e by� mechaniczna 
piel�gnacja mi�dzyrz�dzi. W rolnictwie ekologicznym ten 
sposób ograniczaj�cy zachwaszczenie jest bardzo dobrze 
znany i powszechnie stosowany. Tym bardziej nale�y 
równie� podkre�li� brak negatywnego wpływu piel�gnacji 
mechanicznej na ro�lin� chronion�, w porównaniu z 
wieloma herbicydami, które cz�sto powoduj� wysok� 
fitotoksyczno��. Jak wykazuj� badania wykonane w 2006-
2007 roku skuteczno�� mechanicznej piel�gnacji 
mi�dzyrz�dzi w stosunku do liczby chwastów była na 
podobnym poziomie i wynosiła 68,9% i 74,4% w stosunku 
do obiektu kontrolnego. Natomiast du�e zró�nicowanie w 
skuteczno�ci wyst�piło w stosunku do ogólnej masy 
chwastów, gdy� w 2006 roku wynosiła ona tylko 30,5%, 
natomiast w 2007 82,8%. Tak du�e ró�nice mo�na 
wytłumaczy� mi�dzy innymi du�� populacj� chwastów w 
2006 w bliskim s�siedztwie ro�liny uprawnej, co du�ym 
stopniu ujawniło si� w pó�niejszym okresie wzrostu ro�lin 
sorga.  
 Skuteczno�� ograniczania wyst�powania chwastów ma 
bardzo du�y wpływ na uzyskiwane plony. Wielu autorów 
potwierdza, �e stosowanie zabiegów ograniczaj�cych 
wyst�powanie chwastów powoduje zwy�k� plonów [1, 12] 
Niektóre gatunki chwastów, takie jak np. komosa biała, 
chwastnica jednostronna, czy szarłat szorstki mog� 
powodowa� obni�enie plonu nawet do 70% [10]. Tak du�y 
negatywny wpływ zachwaszczenia na wysoko�� 
uzyskiwanych plonów skłania do ograniczania ich 
wyst�powania, co potwierdzaj� równie� badania własne 
przeprowadzone w uprawie kukurydzy i sorga. Stosuj�c 
mechaniczn� piel�gnacj� mi�dzyrz�dzi w kukurydzy 
uzyskano �rednio 63,5 dt.ha-1, co stanowiło prawie 100% 
przyrostu plonu wzgl�dem obiektu kontrolnego z którego 
zebrano 33,6 dt.ha-1 (tab. 4). W uprawie sorga przyrost 
plonu na obiekcie chronionym w stosunku do kontroli nie 
był tak du�y, jak w przypadku kukurydzy, ale �rednio z 
dwóch lat po wykonaniu mechanicznej piel�gnacji 
mi�dzyrz�dzi uzyskano wy�szy plon o ok. 13,5 t.ha-1.(tab. 
5). 
 
6. Wnioski 
 
1. Skuteczno�� chwastobójcza mechanicznej piel�gnacji 

mi�dzyrz�dzi w uprawie kukurydzy i sorga była �rednio 
na niskim poziomie. 

2. W uprawie kukurydzy w zale�no�ci od roku uzyskano 
poziom skuteczno�ci wzgl�dem liczby chwastów od 

48,9% do 68,0%, a w stosunku do masy od 45,3% do 
69,0%. 

3. Plon ziarna kukurydzy zebrany po zastosowaniu 
mechanicznej piel�gnacji był istotnie wy�szy (�rednio w 
trzech latach o ok. 90%) ni� na obiekcie kontrolnym i w 
zale�no�ci od lat kolejno, wynosił: 89,0; 50,0 oraz 51,4 
dt.ha-1. 

4. Zastosowanie mechanicznej piel�gnacji mi�dzyrz�dzi w 
sorgu powodowało uzyskanie �redniej skuteczno�ci na 
poziomie 71,6% wzgl�dem liczby chwastów i 56,6% w 
stosunku do masy. 

5. Plon �wie�ej masy sorga w latach prowadzenia bada� 
był wysoki i po zastosowaniu piel�gnacji mechanicznej 
mi�dzyrz�dzi powodował �redni przyrost ok. 25%. W 
2006 roku uzyskano plon na poziomie 49,6 t.ha-1, a w 
2007 – 86,7 t.ha-1. 
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