
T. Piskier, K. S�awi�ski „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2012, Vol. 57(4)65

Tomasz PISKIER *, Kazimierz S�AWI�SKI ** 

*Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa 
**Katedra Agroin�ynierii, 
Politechnika Koszali�ska  
ul. Rac�awicka 15-17, 75-620 Koszalin 
e-mail: piskier@poczta.onet.pl 
 
 

REACTION OF HYBRID RYE TO NO-TILLAGE CULTIVATION 
 

Summary 
 

In the years of 2010 and 2011, on the farm in Bobrowniki near S�upsk, a field experiment was carried out on soil with a 
granulometry of strong clayey sand, where the reaction of hybrid rye to the application of two cultivation systems was com-
pared. The application of a no-tillage system, where the Cultus aggregate manufactured by Väderstad was the basic culti-
vating tool, did not cause any essential differences in the quantity of the yield and in the selected elements of its structure. 
The average yield of seeds obtained for the two years of the research was 7.70 t·ha-1 and it was lower than the one obtained 
in tillage cultivation by 1.5%. The stock of ears in the area unit was larger on the objects with no-tillage cultivation by 
1.5%. The ears from the objects with no-tillage cultivation were longer by 0.6%. The mass of the grain in the ear and the 
quantity of grains in the ear was larger on the objects with no-tillage cultivation by ca. 2.5%, while the mass of one thou-
sand of seeds was greater by 0.9%. 
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REAKCJA �YTA HYBRYDOWEGO NA UPRAW� BEZORKOW� 
 

Streszczenie 
 

W latach 2010-2011 w gospodarstwie rolnym w Bobrownikach ko�o S�upska na glebie o sk�adzie granulometrycznym piasku 
gliniastego mocnego przeprowadzono do�wiadczenie �anowe, w którym porównywano reakcj� �yta hybrydowego na zasto-
sowanie dwóch systemów uprawy roli. Zastosowanie systemu bezorkowego, w którym podstawowym narz�dziem uprawo-
wym by� agregat Cultus firmy Väderstad, nie powodowa�o istotnych ró�nic w wielko�ci plonu i wybranych elementach jego 
struktury. Plon nasion uzyskany �rednio dla dwóch lat bada� wyniós� 7,70 t·ha-1, i by� mniejszy od uzyskanego na uprawie 
orkowej o 1,5%. Obsada k�osów na jednostce powierzchni by�a wi�ksza na obiektach uprawianych orkowo o 1,5%. K�osy 
pochodz�ce z obiektów uprawianych bezorkowo by�y d�u�sze o 0,6%. Na obiektach bezorkowych, w porównani z systemem 
orkowym, wy�sza by�a masa ziarna z k�osa, ilo�� ziaren w k�osie (o oko�o 2,5%) oraz masa tysi�ca ziaren ( o 0,9%). 
S�owa kluczowe: �yto; k�osy; plon; uprawa bezorkowa; uprawa konwencjonalna; narz�dzia uprawowe; badania polowe 
 
 
1. Wst�p 
 
 Bezorkowa uprawa roli jest systemem rolniczym coraz 
cz��ciej stosowanym w du�ych gospodarstwach rolnych 
[6], poddawana jest równie� badaniom w �cis�ych do�wiad-
czeniach polowych [1, 3, 5]. Badania skupiaj� si� na dwóch 
g�ównych nurtach: zmianach zachodz�cych w �rodowisku 
glebowym oraz reakcji ro�lin na zastosowanie uprawy bez-
orkowej. Jak dowodz� liczne badania, reakcja testowanych 
ro�lin jest uzale�niona od wielu dodatkowych czynników 
(nawo�enia, cech gatunkowych ro�lin, warunków klima-
tycznych itd.), st�d jednoznaczne okre�lenie wp�ywu upra-
wy bezorkowej jest do�� trudne a uzyskiwane wyniki cz�-
sto s� rozbie�ne [2, 4]. Stosuj�c uproszczon� upraw� roli 
Lepiarczyk i wsp. [4] oraz Biskupski i wsp. [1] stwierdzili 
istotne zmniejszenie wielko�ci plonu pszenicy ozimej i 
j�czmienia jarego. Podstawka-Chmielewska [5] potwierdza 
takie obserwacje jedynie w przypadku j�czmienia jarego w 
pierwszej rotacji czteroletniego zmianowania. W drugiej 
rotacji istotne zmniejszenie wielko�ci plonu ziarna dotyczy-
�o pszenicy, w uprawie j�czmienia nie notowano negatyw-
nych wp�ywów uprawy bezorkowej. Lepiarczyk i St�pniak 
[4] w uprawie bezorkowej j�czmienia jarego wykazali, i� 
wielko�� uzyskiwanego plonu mo�e by� mniejsza lub wi�k-
sza od uzyskiwanego na uprawie tradycyjnej w zale�no�ci 
od lat bada�. Podobnym zale�no�ciom podlegaj� elementy 
struktury plonu, np. Lepiarczyk i St�pniak [4], stwierdzili, 

�e uprawa bezorkowa nie powoduje istotnych zmian w ma-
sie ziarna uzyskiwanego z k�osa, obsadzie k�osów, liczbie 
ziaren w k�osie. Mo�e jednocze�nie powodowa� zmniejsze-
nie lub zwi�kszenie masy tysi�ca ziaren (w zale�no�ci od 
lat bada�). Podstawka-Chmielewska i wsp. [5], stwierdzaj� 
natomiast zmniejszenie obsady k�osów na obiektach 
uprawianych bezorkowo przy jednoczesnym braku wp�ywu 
na mas� tysi�ca ziaren pszenicy ozimej i j�czmienia jarego. 
Kilkuletnie badania przeprowadzone przez Piskiera [6], 
zwracaj� uwag�, �e o wielko�ci ró�nic w plonowaniu psze-
nicy ozimej uprawianej w systemie bezorkowym, w znacz-
nym stopniu mo�e decydowa� jako�� wykonania uprawy 
bezorkowej, w tym zastosowany sprz�t. 
 
2. Warunki i metody bada� 
 
 Jednoczynnikowe do�wiadczenie �anowe przeprowa-
dzono w latach 2010-2011 w Bobrownikach ko�o S�upska. 
	yto hybrydowe odmiany Visello uprawiano na glebie o 
sk�adzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego, 
IVa klasy bonitacyjnej w stanowisku po rzepaku ozimym. 
Uprawa po�niwna nie by�a zró�nicowana i zosta�a wykona-
na na ca�ym polu agregatem Terrano, który wspó�pracowa� 
z ci�gnikiem Fendt Vario 930 (230KM). Nawo�enie jesien-
ne wynosi�o N – 33 kg·ha-1, P2O5  - 69 kg·ha-1, K2O – 69 
kg·ha-1, wiosn� zastosowano nawo�enie pog�ówne w dawce 
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64 kg·ha-1 N. Drug� dawk� pog�ówn� zastosowano na po-
cz�tku strzelania w 
d
b�o i wynosi�a ona 64 kg·ha-1 N. 
 Uprawa przedsiewna by�a wykonana zgodnie z metody-
k� bada� jako orkowa lub bezorkowa. Siew �yta, w ilo�ci 
174 szt. nasion kie�kuj�cych na metr kwadratowy, wykona-
no w drugiej dekadzie wrze�nia siewnikiem Rapid 
RDA600S, zbiór przeprowadzono w fazie dojrza�o�ci pe�-
nej. 
Uk�ad do�wiadczenia: 
A – uprawa orkowa (kontrola) – podorywka agregatem 
Terrano, orka siewna na 20-22 cm p�ugiem Gregoire Bes-
son (9 skibowy), plus wa� wg��bny, 
B – uprawa bezorkowa – podorywka agregatem Terrano, 
upraw przedsiewna agregatem TopDown 400 na g��boko�� 
20-22 cm.  
 Analizy i oznaczenia wykonano na reprezentatywnych 
próbach ro�lin pobieranych z ka�dego �anu w 20 powtórze-
niach (��cznie 40 prób). Ka�da próba mia�a powierzchni� 
1m2. W poszczególnych próbach okre�lono ilo�� k�osów 
(pomiar bezpo�redni), d�ugo�� k�osa (pomiar bezpo�redni 
na 250 k�osach), mas� ziarna z k�osa i ilo�� ziaren w k�osie 
(oznaczenie wykonano na k�osach u�ytych do pomiaru d�u-
go�ci, policzono ziarna i okre�lono ich mas�, wynik podzie-
lono przez 250), mas� tysi�ca ziaren (z ziaren pochodz�-
cych z ka�dego poletka pobrano 4 próby po 400 ziaren ka�-
da, okre�lono ich mas� a wynik przeliczono na mas� tysi�ca 
ziaren). Mas� plonu okre�lono wa��c ziarno i s�om� z po-
szczególnych poletek, wynik przeliczono na ha. 
 Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wy-
korzystaniem modelu analizy wariancji. Istotno�� ró�nic 
okre�lono wed�ug testu t-Studenta na poziomie � = 0,05. 
 
3. Wyniki bada� i dyskusja 
 
 Obsada k�osów na jednostce powierzchni jest traktowa-
na jako jedna z wa�niejszych cech decyduj�cych o wielko-
�ci uzyskiwanego plonu. Na plantacji �yta hybrydowego 
waha�a si� ona w przedziale od oko�o 498 szt.·m-2 w roku 
2010 do oko�o 550 szt.·m-2 w roku 2011. Obie warto�ci 
stwierdzono na uprawie bezorkowej. �rednio dla dwóch lat 
bada� obsada k�osów stwierdzona na obiektach uprawia-
nych bezorkowo wynios�a przeci�tnie 524 szt.·m-2 i by�a 
wi�ksza od warto�ci stwierdzonych na obiektach uprawia-
nych orkowo o 1,5%. Ró�nica ta nie zosta�a potwierdzona 
statystycznie (tab. 1). Brak ró�nic w obsadzie k�osów wy-

wo�any upraw� bezorkow� stwierdzili w swoich badaniach 
m.in. Lepiarczyk i St�pniak [4] oraz Lepiarczyk i wsp. [3]. 
Zmniejszenie obsady k�osów na obiektach uprawianych 
bezorkowo otrzymali natomiast Frant i Bujak [2], oraz Pod-
stawka-Chmielewska i wsp. [5] w pierwszej rotacji zmia-
nowania. 
 D�ugo�� k�osa podlega�a istotnym zmianom w poszcze-
gólnych latach bada�. Ró�nice te mimo ich potwierdzenia 
statystycznego zawiera�y si� w granicach ± 2-3%. W roku 
2010, k�osy uzyskane z ro�lin pochodz�cych z pól uprawia-
nych bezorkowo by�y d�u�sze od k�osów pochodz�cych 
z ro�lin z pól uprawianych orkowo o 3,2%, natomiast w ro-
ku 2011 by�y krótsze o 2,1%. Przeprowadzaj�c analiz� sta-
tystyczn� �rednio dla analizowanych lat bada� nie stwier-
dzono istotnego wp�ywy badanych systemów uprawy roli 
na d�ugo�� k�osa (tab. 1). Frant i Bujak [2] w swoich bada-
niach stwierdzili, �e zastosowanie uprawy bezorkowej po-
woduje skrócenie k�osów pszenicy ozimej. 
 Masa ziarna z k�osa (g) by�a istotnie ró�nicowana przez 
porównywane systemy jedynie w roku 2010. K�osy pocho-
dz�ce z ro�lin uprawianych na poletkach przygotowanych 
w sposób bezorkowy by�y d�u�sze o 6,5%. Przeci�tnie w la-
tach 2010-2011 z jednego k�osa ro�lin pochodz�cych 
z uprawy orkowej uzyskiwano 1,71 g ziarna, z k�osa po-
chodz�cego natomiast z uprawy bezorkowej 1,76 g ziarna. 
Warto�� ta jest wi�ksza zaledwie o 2,6% (tab. 1). Masa 
ziarna z k�osa okre�lana by�a równie� w badaniach np. 
Franta i Bujaka [2], Lepiarczyka i wsp. [3] oraz Lepiarczy-
ka i St�pniaka [4]. Autorzy ci nie stwierdzili jednak istot-
nych ró�nic badanej cech w nast�pstwie zastosowania 
uprawy bezorkowej.  
 Ilo�� ziaren w k�osie podlega�a podobnym zale�no�ciom 
jak masa ziarna z k�osa (tab. 1). Ró�nice w ilo�ci ziaren w 
k�osie potwierdzono jedynie w badaniach przeprowadzonych 
w roku 2010. Przeci�tna ilo�� ziaren w k�osie �yta uprawia-
nego na systemie bezorkowym wynosi�a oko�o 50,8 szt. i by-
�a wi�ksza od stwierdzonej na kontroli o 5,3%. W roku 2011 
ró�nice w wielko�ci badanej cech nie przekroczy�y 1%. 
�rednio dla dwóch lat bada� ilo�� ziaren wyst�puj�cych 
w k�osie by�a wi�ksza na poletkach uprawianych bezorkowo 
zaledwie o 2,5%, ró�nica ta nie zosta�a potwierdzona staty-
stycznie. Frant i Bujak [2], Lepiarczyk i wsp. [3] oraz Le-
piarczyk i St�pniak [4] w przeprowadzonych badaniach do-
wodz�, �e zastosowanie uprawy bezorkowej nie powoduje 
istotnego zmniejszenia ilo�ci ziaren w k�osie pszenicy. 

 
 
Tab. 1. Wp�yw systemów uprawy roli na wybrane elementy struktury plonu �yta hybrydowego 
Table 1. Influence of soil cultivation systems on the selected elements of the structure of the hybrid rye yield 
 

Technologia uprawy i lata bada� 
2010 2011 �rednio 2010-2011 Badana cecha 

Uprawa 
orkowa 

Uprawa  
bezorkowa 

Uprawa 
orkowa 

Uprawa  
bezorkowa 

Uprawa 
orkowa 

Uprawa  
bezorkowa 

Obsada k�osów [szt.·m-2] 501,6 497,88 531,2 550,2 516,4 524,04 
NIR � 0,05 r.n.i. r.n.i. r.n.i. 

D�ugo�� k�osa [cm] 7,86 8,11 7,24 7,09 7,55 7,60 
NIR � 0,05 0,222* 0,169* r.n.i. 

Masa ziarna z k�osa [g] 1,69 1,80 1,73 1,71 1,71 1,76 
NIR � 0,05 0,092* r.n.i. r.n.i. 

Ilo�� ziaren w k�osie [szt.] 48,20 50,75 39,90 39,54 44,05 45,15 
NIR � 0,05 2,276* r.n.i. r.n.i. 

Masa 1000 nasion [g] 34,94 35,45 43,08 43,24 39,01 39,35 
NIR � 0,05 r.n.i. r.n.i. r.n.i. 

r.n.i.- ró�nica nieistotna statystycznie 
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Tab. 2. Wp�yw systemów uprawy roli na wielko�� plonu �yta hybrydowego 
Table 2. Influence of soil cultivation systems on the hybrid rye yield quantity 
 

Technologia uprawy i lata bada� 
2010 2011 �rednio 2010-2011 Badana cecha 

Uprawa 
orkowa 

Uprawa  
bezorkowa 

Uprawa 
orkowa 

Uprawa  
bezorkowa 

Uprawa 
orkowa 

Uprawa  
bezorkowa 

Plon ziarna [t·ha-1] 7,74 7,57 7,89 7,82 7,81 7,70 
NIR � 0,05 r.n.i. r.n.i. r.n.i. 

Plon s�omy [t·ha-1] 6,72 7,12 5,65 5,85 6,19 6,48 
NIR � 0,05 r.n.i. r.n.i. r.n.i. 

r.n.i.- ró�nica nieistotna statystycznie 
 
 Masa tysi�ca ziaren waha�a si� od oko�o 35 g w roku 
2010 do 43 g w roku 2011. Ró�nice wyst�puj�ce w po-
szczególnych latach jak i �rednio dla dwóch badanych lat 
nie przekracza�y warto�ci 1,5% i nie zosta�y potwierdzone 
statystycznie (tab. 1). Brak ró�nic w masie tysi�ca ziaren 
wywo�anych zastosowaniem uprawy bezorkowej, wykazali 
w swoich pracach równie� Podstawka-Chmielewska i wsp. 
[5], Frant i Bujak [2] oraz Lepiarczyk i wsp. [3]. W bada-
niach Biskupskiego i wsp. [1] oraz Lepiarczyka i St�pniaka 
[4] dowiedziono, �e zastosowanie uprawy bezorkowej po-
wodowa�o zmniejszenie masy tysi�ca ziaren. Zale�no�� ta 
nie wyst�powa�a jednak rokrocznie i cz��ciej dotyczy�a 
pszenicy ozimej ni� j�czmienia jarego. 
 Wielko�� plonu ziarna �yta hybrydowego nie by�a w i-
stotny sposób ró�nicowana przez porównywane systemy 
uprawy roli. W roku 2010 wielko�� plonu ziarna uzyskana na 
obiektach uprawianych bezorkowo wynios�a 7,57 t·ha-1 i by�a 
mniejsza od stwierdzonej na uprawie orkowej o 2,2%. Po-
dobnie w roku 2011 wielko�� plonu ziarna by�a mniejsza na 
uprawie bezorkowej o 0,9%. �rednio dla lat 2010-2011, ro-
�liny uprawiane bezorkowo wyda�y plon mniejszy o 1,5% 
(tab. 2). Zmniejszenie plonu ziarna pszenicy i j�czmienia 
w nast�pstwie zastosowania uprawy bezorkowej stwierdza 
wielu badaczy [2-5]. W literaturze przedmiotu spotyka si� 
równie� doniesienia o pozytywnym wp�ywie uprawy bezor-
kowej na wielko�� plonu j�czmienia jarego w niektórych la-
tach bada� [4] lub braku jego reakcji na zastosowan� upraw� 
roli [5]. 
 Wielko�� plonu s�omy, podobnie jak wielko�� plonu 
ziarna, nie by�a w istotny sposób ró�nicowana przez badane 
systemy uprawy roli. Zauwa�ono tutaj jednak odwrotn� 
tendencj� tzn. ro�liny pochodz�ce z obiektów uprawianych 
bezorkowo, wydawa�y nieznacznie wi�kszy plon s�omy. 
Przeci�tnie dla dwóch lat bada�, wielko�� plonu s�omy ro-
�lin pochodz�cych z pola uprawianego bezorkowo by�a 
wi�ksza o 4,8%. Wielko�� plonu s�omy w badaniach Pod-
stawki-Chmielewskiej i wsp. [5] nie by�a uzale�niona od 
zastosowania uprawy bezorkowej, w badaniach przeprowa-
dzonych przez Lepiarczyka i St�pniaka [4] stwierdzono na-

tomiast zmniejszenie wielko�ci plonu s�omy w nast�pstwie 
jej stosowania. 
 Analizuj�c ró�nice w uzyskiwanych wynikach mo�na 
przypuszcza�, �e ich przyczyn� jest zastosowanie doboru 
maszyn do uprawy bezorkowej. Najwi�ksze ró�nice pomi�-
dzy badaniami w�asnymi a wynikami bada� innych autorów 
stwierdzono w przypadku zastosowania np. kultywatora 
o �apach sztywnych na g��boko�� 10-15 lub 18-20 cm. 
W �adnym z przytoczonych artyku�ów nie zastosowano 
profesjonalnych agregatów przeznaczonych do komplek-
sowej uprawy bezorkowej. 
 
4. Wniosek 
 

 Zast�pienie uprawy orkowej technologi� uprawy bezor-
kowej wykorzystuj�cej profesjonalny sprz�t nie powoduje 
(przeci�tnie w badanym okresie) negatywnych zmian 
w wielko�ci plonu ziarna oraz elementach jego struktury.  
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