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Streszczenie

Jêczmieñ ma du¿e znaczenie w produkcji i wykorzystaniu zbó¿ w naszym kraju. Celem badañ by³a ocena produkcyjnoœci
jêczmienia ozimego w Polsce w zale¿noœci od stopnia intensywnoœci technologii uprawy oraz warunków glebowych. Badania
prowadzono na bazie serii doœwiadczeñ odmianowych Porejestrowego Doœwiadczalnictwa Odmianowego w ramach
Centralnego Oœrodka Badania Odmian Roœlin Uprawnych w S³upi Wielkiej, w latach 2005-2011. Uwzglêdniono 10 odmian
jêczmienia ozimego, które wystêpowa³y we wszystkich punktach doœwiadczalnych. Doœwiadczenia by³y zak³adane na trzech
kompleksach glebowo-rolniczych oraz w zró¿nicowanych klasach gleby i jej odczynie. Badania prowadzono w dwóch
technologiach, ró¿ni¹cych siê intensywnoœci¹ uprawy. Najwy¿sze plony ziarna jêczmienia ozimego (œrednio dla odmian)
uzyskano na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, a o 10% ni¿sze na glebach kompleksu ¿ytniego bardzo dobrego.
Wiêksz¹ tolerancj¹ na gorsze warunki glebowe charakteryzowa³y siê odmiany Epoque i Rosita. Odmiany: Fridericus, Karakan,
Maybrit i Lomerit mo¿na uprawiaæ na glebach o nieuregulowanym odczynie. W badaniach nie stwierdzono interakcji miêdzy
odmianami a intensywnoœci¹ technologii uprawy.
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PRODUKCYJNOŒÆ JÊCZMIENIA OZIMEGO
W POLSCE W ZALE¯NOŒCI OD INTENSYWNOŒCI

TECHNOLOGII UPRAWY
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Wprowadzenie

Produkcja jêczmienia jest wa¿nym komponentem poten-
cja³u polskiego rolnictwa. Ziarno jêczmienia jest wszech-
stronnie wykorzystywane zarówno na œwiecie, jak i w Polsce.
W kraju oko³o 75% produkcji ziarna jêczmienia przeznacza siê
na paszê, a resztê zu¿ywa przemys³ browarny i spo¿ywczy
(kasza, p³atki itp.) [3, 8]. Udzia³ jêczmienia ozimego w Polsce
w 2013 roku wynosi³ 3,2% w strukturze zasiewów zbó¿ (rys. 1).

Rys. 1. Udzia³ powierzchni uprawy jêczmienia ozimego w stru-
kturze zasiewów wed³ug województw
Fig. 1. Share of winter barley in cropping pattern of
voivodeships

W Polsce wystêpuje regionalne zró¿nicowanie produkcji
jêczmienia, uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi, agro-
technicznymi i organizacyjno-ekonomicznymi [9]. W zwi¹zku
z ociepleniem klimatu zmniejsza siê ryzyko uprawy jêczmienia
ozimego w Polsce, ponadto hodowla kreuje odmiany odpor-
niejsze na wymarzanie [3, 4]. Zalet¹ jêczmienia ozimego jest
wysoki potencja³ plonowania. Wczeœniejsze dojrzewanie tego
gatunku w porównaniu z innymi zbo¿ami ozimymi, umo¿liwia
uprawê poplonów lub stwarza mo¿liwoœæ bardziej staran-
niejszej uprawy roli, przyk³adowo pod wymagaj¹cy wczesnego
siewu rzepak ozimy. Wczesny zbiór jêczmienia ozimego roz-
poczyna tzw. „ma³e ¿niwa” i sprzyja lepszemu rozk³adowi prac
polowych, efektywniejszemu wykorzystaniu kombajnów.
Wadami jêczmienia ozimego s¹ najs³absza ze zbó¿
mrozoodpornoœæ i najwiêksza wra¿liwoœæ na kulturê gleby,
zw³aszcza odczyn i stosunki wodno-powietrzne [6, 7]. Racjo-
nalna technologia produkcji powinna polegaæ na zsynchro-
nizowaniu warunków siedliskowych z wymaganiami agro-
technicznymi jêczmienia [1, 2, 5]. O wielkoœci plonu ziarna
decyduj¹ takie czynniki jak: potencja³ plonowania odmiany,
jakoœæ gleby, klimat oraz intensywnoœæ zastosowanej techno-
logii produkcji.

Celem badañ by³a analiza reakcji odmian jêczmienia
ozimego na zró¿nicowane warunki glebowe, a tak¿e na
intensywnoœæ technologii uprawy.

Badania nad jêczmieniem ozimym prowadzono na podsta-
wie analizy Porejestrowego Doœwiadczalnictwa Odmia-
nowego prowadzonego przez Centralny Oœrodek Badania
Odmian Roœlin Uprawnych w S³upi Wielkiej, w latach 2005-
2011. Uwzglêdniono nastêpuj¹ce odmiany jêczmienia
ozimego: Rosita, Maybrit, Nickela, Lomerit, Merlot, Epoque,
Fridericus, Karakan, Scarpia, Amarena, które wystêpowa³y we
wszystkich punktach doœwiadczalnych. Doœwiadczenia by³y
zak³adane na trzech kompleksach glebowo-rolniczych:
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pszennym dobrym, ¿ytnim bardzo dobrym i ¿ytnim dobrym; na
klasach gleby: 2, 3a, 3b, 4a i 4b; na glebie o odczynie lekko
kwaœnym do obojêtnego (pH od 5,0 do 7,3).

Porównywano plonowanie odmian jêczmienia ozimego
uprawianych w dwóch technologiach, ró¿ni¹cych siê stoso-
waniem chemicznych œrodków produkcji (nawo¿enie
mineralne, œrodki ochrony roœlin). Uwzglêdniono technologiê
œrednio intensywn¹ (zbli¿on¹ do integrowanej technologii
uprawy zalecanej przez IUNG-PIB w Pu³awach) i technologiê
intensywn¹. Pierwsza technologia uprawy uwzglêdnia
zaprawianie nasion, stosowanie herbicydu i insektycydu oraz
dawki azotu dostosowanej do zasobnoœci gleby. W technologii
intensywnej dodatkowo stosuje siê 2 zabiegi fungicydowe
po³¹czone z nawo¿eniem dolistnym, antywylegacz i dawkê
azotu zwiêkszon¹ o 40 kg N·ha .

Plony ziarna w du¿ym stopniu zale¿a³y od kompleksu
glebowo-rolniczego, na którym uprawiano badane odmiany
jêczmienia ozimego (rys. 2). Najwiêksze plony ziarna (œrednio
dla odmian) uzyskano na glebach kompleksu pszennego bardzo
dobrego, a o 10% ni¿sze na glebach kompleksu ¿ytniego bardzo
dobrego. Plony ni¿sze - o 17% - otrzymano na glebach komple-
ksu ¿ytniego dobrego. Spoœród odmian, uprawianych na
glebach kompleksu pszennego dobrego najwy¿ej plonowa³y:
Scarpia, Merlot, Fridericus, na glebach kompleksu ¿ytniego
bardzo dobrego: Merlot, Fridericus, Scarpia, Rosita, a na gle-
bach kompleksu ¿ytniego dobrego: Scarpia, Merlot i Lomerit.

Spadki plonu badanych odmian wynikaj¹ce z pogarsza-
j¹cych siê warunków glebowych by³y ró¿ne. Wiêksze zni¿ki
plonów na glebach kompleksów ¿ytnich w stosunku do kom-
pleksu pszennego dobrego stwierdzono u odmian: Amarena,
Karakan, Scarpia oraz Maybrit (rys. 3). Z kolei wiêksz¹ tole-
rancj¹ na gorsze warunki glebowe charakteryzowa³y siê odmia-
ny: Rosita, Merlot, Epoque.

Du¿e zró¿nicowanie plonu ziarna jêczmienia ozimego
stwierdzono pomiêdzy uprawami prowadzonymi na ró¿nych
klasach gleby (rys. 4). Najwiêksze plony ziarna wszystkich
odmian uzyskano na glebie klasy 2, trochê ni¿sze na glebie
klasy 3a, a znaczne zmniejszenie plonów nastêpowa³o w miarê
przechodzenia z upraw¹ jêczmienia kolejno na gleby klasy 3b,
4a i 4b. Zró¿nicowanie reakcji odmian na klasy gleb wyra¿onej
plonem ziarna by³o podobne do reakcji odmian na kompleksy
glebowo-rolnicze. Wiêksz¹ tolerancj¹ na gorsze klasy gleb
charakteryzowa³y siê odmiany: Scarpia, Merlot, Fridericus.
Siln¹ ujemn¹ reakcjê na pogorszenie klasy gleby wykaza³a
odmiana Maybrit.

Reakcja jêczmienia ozimego na pH gleby w zakresie od 5,2
do 7,3 by³a znacznie s³absza ni¿ na kompleks glebowo-rolniczy
i na klasê gleby (rys. 5). Plonowanie odmian jêczmienia
ozimego uprawianych na glebie o pH mieszcz¹cym siê w za-
kresie od 5,0 do 6,0 by³o ni¿sze œrednio o 0,92 t·ha ni¿ na
glebach o pH powy¿ej 6,1. Wiêkszy spadek plonu ziarna w wa-
runkach uprawy na glebie o pH 5,0-6,0 w porównaniu z upraw¹
na glebie o pH powy¿ej 6,0 wykaza³y odmiany: Fridericus,
Karakan, Maybrit, Lomerit. Mniejsz¹ zni¿k¹ plonu w warun-
kach obni¿enia pH gleby charakteryzowa³y siê odmiany:
Epoque, Rosita i Amarena. Te odmiany nale¿y zalecaæ do
uprawy na glebach o nieuregulowanym odczynie.

W prowadzonych badaniach nie stwierdzono interakcji
miêdzy odmianami a intensywnoœci¹ technologii uprawy,
dlatego na rys. 2-5 przedstawiono wyniki jako œrednie z tych
technologii uprawy. Œrednie plony ziarna odmian uprawianych
wed³ug technologii intensywnej by³y o 1,05 t ha wy¿sze ni¿
przy technologii œrednio intensywnej na glebach kompleksu
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pszennego dobrego, o 1,04 tha wy¿sze na glebach kompleksu
¿ytniego bardzo dobrego i o 1,02 t ha wy¿sze na glebach kom-
pleksu ¿ytniego dobrego, a przyrosty te stanowi³y odpowiednio
11,70 i 13,6%. Mo¿na uwa¿aæ, ¿e reakcja jêczmienia ozimego
na intensywn¹ technologiê uprawy jest niezale¿na od jakoœci
gleby.
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Rys. 2. Plony ziarna (w ) odmian jêczmienia ozimego w za-
le¿noœci od kompleksu glebowo-rolniczego

Fig. 2. Grain yields (in ) of winter barley cultivars depen-
ding on a

Rys. 3. Zmniejszenie (%) plonu ziarna odmian jêczmienia
ozimego uprawianych na glebie kompleksu ¿ytniego bardzo
dobrego i ¿ytniego dobrego w porównaniu do kompleksu
pszennego dobrego
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soil-agricultural complex

Fig. 3. The decrease in grain yields (in %) of winter barley
cultivars on very good rye and good rye complexes as compared
to good wheat complex

Rys. 4. Plony ziarna (w t·ha ) odmian jêczmienia ozimego w za-
le¿noœci od klasy gleby

Fig. 4. Grain yields (in t·ha ) of winter barley cultivars
depending on the soil class
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WINTER BARLEY PRODUCTIVITY IN POLAND DEPENDING ON CULTIVATION
TECHNOLOGY INTENSITY

Summary

Barley is of a big importance in the total grain economy of Poland. The purpose of the research was to assess the productivity of
winter barley in Poland depending on cultivation technology intensity and soil conditions.The study was carried out on the basis of
a series of cultivar experiments of Post-Registration Experiments of the Centralny Oœodek Badania Odmian Roœlin (Research
Centre for Cultivar Testing) in S³upia Wielka, Poland in the years 2005-2011. The studies involved 10 cultivars of winter barley
growing in all the experimental points. The experiments were set up on three soil-agricultural complexes and on soils of different
classes and ph. The study was carried out using two technologies of varying intensity. The highest grain yields of winter barley
(mean from the cultivars) were obtained on the soils of very good wheat complex, while on the soils of very good rye complex, they
were by about 10% lower. Epoque and Rosita cultivars had a higher tolerance to inferior soil conditions. It was found that
Fridericus, Karakan, Maybrit, and Lomerit can be grown on the soils of unregulated pH. The studies did not show an interaction
between the cultivars and the intensity of production technology.

: intensity of cultivation technology, barley, productivity, soil conditions, early harvest - a rational use of combine
harvesters
Key words
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Rys. 5. Plony ziarna (w t·ha ) odmian jêczmienia ozimego w za-
le¿noœci od pH gleby

Fig. 5. Grain yields (in t·ha ) winter barley cultivars depending
on the soil pH
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Stopieñ wylegania roœlin jêczmienia ozimego by³ zale¿ny
od jakoœci gleby i w³aœciwoœci odmian (rys. 6). Wiêksze
wyleganie roœlin wyst¹pi³o na glebach kompleksu pszennego
dobrego. Lepsz¹ odpornoœci¹ na wyleganie roœlin charakte-
ryzowa³y siê odmiany: Nickela, Fridericus i Merlot, a najgorsz¹
odpornoœci¹ odmiany: Karakan i Rosita.

Rys. 6. Wyleganie (skala 9°) odmian jêczmienia ozimego w za-
le¿noœci od kompleksu glebowego
Fig. 6. Lodging (in the scale of 9°) of winter barley cultivars
depending on the soil complex

Masa 1000 ziaren odmian jêczmienia ozimego by³a ni¿sza
na glebach kompleksu ¿ytniego dobrego, ani¿eli na glebach
kompleksu pszennego dobrego.

Plony ziarna badanych odmian jêczmienia ozimego zale-
¿a³y od kompleksu glebowo-rolniczego. Najwy¿sze plony
ziarna (œrednio z odmian) uzyskano na glebach kompleksu
pszennego bardzo dobrego, a o 10% ni¿sze na glebach komple-
ksu ¿ytniego bardzo dobrego.

Wyznaczono grupy odmian plonuj¹cych najwy¿ej w upra-
wie na badanych kompleksach przydatnoœci rolniczej gleb.

Wiêksz¹ tolerancj¹ na gorsze warunki glebowe charaktery-
zowa³y siê odmiany Epoque i Rosita.

Odmiany Fridericus, Karakan, Maybrit i Lomerit mo¿na
uprawiaæ na glebach o pH mieszcz¹cym siê w granicach 5,0-
6,0.

W badaniach nie stwierdzono interakcji miêdzy odmianami
a intensywnoœci¹ technologii uprawy jêczmienia.
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