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WSTĘP

Na plon roślin uprawnych wpływa wiele różnorodnych czynników. 
Do najważniejszych należą: agrotechnika upraw, pogoda, a na terenach 
falistych — urzeźbienie terenu. Przez różnicowanie warunków siedliskowych 
w poszczególnych punktach terenu jego rzeźba decyduje, między innymi, 
o doborze roślin do uprawy, a w konsekwencji o wysokości plonów 
[3, 4].

Wpływ rzeźby na plony roślin zbożowych nie jest jednakowy, na 
przykład pszenica ozima jest bardziej wrażliwa na rzeźbę niż jęczmień 
jary. Większość dotychczas prowadzonych badań dotyczy bezpośredniego 
związku pomiędzy warunkami uprawy a plonem ziarna lub słomy. Wydaje 
się jednak, że istotne byłoby najpierw wydzielenie tych składników struktury 
plonu, które bezpośrednio oddziałują na plon ogólny i z;badanie wzajemnych 
zależności pomiędzy tymi składnikami a plonem ziarna i słomy. Dlatego 
praca niniejsza ma na celu określenie wpływu rzeźby i pogody na podstawowe 
składniki struktury plonów pszenicy ozimej i jęczmienia jarego oraz określenie 
zależności pomiędzy tymi składnikami a plonem ziarna i słomy.

METODYKA I WARUNKI PROWADZONYCH BADAŃ

Badania wykonano w latach 1977— 1980 w RZD Elizówka. Obejmowały 
one analizy biometryczne jęczmienia jarego odmiany Kosmos i pszenicy 
ozimej odmiany Grana. Analizy biometryczne wykonywano w ramach 
doświadczenia, którego podstawowym celem było określenie wpływu rzeźby 
falistego terenu lessowego na plon niektórych roślin uprawnych. Doświad-
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czenie było usytuowane na trzech elementach rzeźby terenu: wierzchowinie, 
zboczu o wystawie południowej i podnóżu zbocza (ryc. 1), gdzie uprawiano 
rośliny w następującym zmianowaniu : buraki cukrowe, jęczmień jary z wsiewką 
koniczyny czerwonej, koniczynę czerwoną i pszenicę ozimą. Corocznie stoso
wano taką samą uprawę roli, nawożenie i normy wysiewu. W miejscach

Ryc. 1. Usytuowanie doświadczenia na tle rzeźby terenu 
Fig. 1. Location of the experiment in the area relief

badania plonów wykonano odkrywki glebowe. Z poszczególnych poziomów 
profilu glebowego pobrano próbki do analiz. Ogólnie przyjętymi metodami 
oznaczono skład mechaniczny oraz niektóre właściwości fizyczne i chemiczne 
gleb występujących na badanych elementach rzeźby. Wilgotność gleb określono 
metodą suszarkową. Plony roślin z poletek o powierzchni 20 m 2 ( 2 x l 0 m )  
mierzono w czterech powtórzeniach na każdym elemencie rzeźby. Pomiary 
biometryczne wykonywano bezpośrednio przed zbiorami na materiale roślin
nym pobranym losowo z każdego poletka. Pojedyncza próbka obejmowała 
rośliny rosnące na 1 mb zasiewów. Wykonywano pomiary wysokości pędu 
głównego i długości kłosa głównego. Określano liczbę kłosków wykształconych 
na kłosie głównym, liczbę ziaren z kłosa głównego i z rośliny, ciężar 
ziaren z kłosa głównego i z rośliny, stopień krzewienia roślin oraz masę 
nasion, słomy i 1000 ziaren. Bezpośrednio przed zbiorem określano obsadę 
roślin na 1 m 2 zasiewów w czterech powtórzeniach na każdym elemencie
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rzeźby. Obliczenia statystyczne dotyczyły określenia wpływu rzeźby na 
wielkość plonu uprawianych roślin oraz na elementy jego struktury.

W arunki meteorologiczne w okresie badań były zróżnicowane (tab. 1). 
Przeważały okresy chłodniejsze od przeciętnych, szczególnie w miesiącach 
letnich. Więcej było również okresów obfitujących w opady, poza stosunkowo 
suchym okresem wegetacyjnym roku 1979. Szczególnie mokry był rok 1980, 
kiedy suma roczna opadów przewyższyła średnią wieloletnią o 249 mm.

Stwierdzono duże zróżnicowanie w budowie profilów glebowych wystę
pujące między poszczególnymi elementami rzeźby. Na wierzchowinie występo
wała gleba brunatna właściwa powstała z lessu. Zbocze o wystawie połud
niowej straciło całkowicie dawną pokrywę glebową. Występowała tu gleba 
silnie zmywana o niewykształconym profilu. Z podnóża zbocza powstała 
gleba namyta, deluwialna. Skład mechaniczny oraz właściwości fizyczne tych 
gleb wykazały niewielką zmienność w zależności od położenia w rzeźbie 
terenu (tab. 2, 3). Jedynie współczynnik przepuszczalności wierzchniej 
warstwy gleby na zboczu był kilkakrotnie wyższy od współczynnika odpo
wiednich warstw na wierzchowinie i podnóżu zbocza. Analiza właściwości 
chemicznych wykazała duże różnice między glebami na poszczególnych 
elementach rzeźby (tab. 4). Największą zawartość próchnicy w wierzchniej 
warstwie gleby stwierdzono na wierzchowinie, a najmniejszą na zboczu. 
W głębszych warstwach profilu najwięcej próchnicy znajdowało się w glebie 
namytej u podnóża zbocza, gdzie również najwięcej było węgla organicz
nego. Na zboczu stwierdzono największą zawartość C a C 0 3. Najmniej węglanu 
wapnia było u podnóża zbocza. Analiza pH wierzchnich warstw gleby 
wykazała na wierzchowinie odczyn lekko kwaśny, na zboczu — zasadowy, 
a u jego podnóża — obojętny. Badane gleby były zasobne w przyswajalne 
formy fosforu, przy czym najwięcej było go na zboczu. Niewystarczająca 
była natomiast zasobność w potas. Jedynie w poziomie próchnicznym na 
wierzchowinie była ona dobra. Wystąpiły wyraźne różnice w wilgotności 
gleb między poszczególnymi elementami rzeźby. Najmniejszą wilgotność 
występowała na zboczu, większa na wierzchowinie, a największa — u pod
nóża zbocza.

WYNIKI BADAŃ

Należy przypuszczać, że wielkość osiągniętego plonu rośliny jest wypad
kową udziału elementów jego struktury. Równocześnie wielkość ta jest 
wypadkową oddziaływania warunków siedliska i zdolności produkcyjnych 
danej rośliny [1, 2, 5]. W terenach falistych, istotnym elementem siedliska 
jest rzeźba terenu stwarzająca specyficzne warunki do wzrostu i rozwoju 
terenu. W arunki te są silnie modyfikowane przez zachodzące na urzeźbionych 
terenach lessowych zjawiska erozyjne. W terenach urzeźbionych o plonie
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Opady (mm) i temperatury ( C) w Elizówce

Precipitation (mm) and temperatures (' С) at Elizówka

Rok
Year

1977 1978 1979 1980

Średnia wieloletnia 
1891— 1960 

Long-term average 
1891— 1960

Miesiące opad temperatura opad temperatura opad temperatura opad temperatura opad temperatura
Months precipitation temperature precipitation temperature precipitation temperature precipitation temperature precipitation temperature

I 6,0 -2 ,3 22,9 -3 ,1 63,6 -6 ,4 7,7 -7 ,3 28,8 -4 ,2
II 60,4 0,0 31,9 -5 ,1 6,1 -6 ,5 24,2 -1 ,8 28,1 -3 ,1

III 31,4 4,9 18,3 2,9 36,2 2,2 11,1 1,3 30,4 0,8
IV 53,4 6,3 42,6 6,0 66,2 6,8 87,2 6,2 41,3 7,5
V 23,7 13,0 56,1 11,3 49,8 14,6 88,5 9,8 48,5 13,4

VI 51,6 16,6 60,3 15,4 34,2 18,9 82,6 15,5 70,0 16,9
VII 87,0 16,3 38,2 15,9 64,6 14,7 134,9 16,9 85,6 18,6

VIII 111,8 15,7 170,9 16,2 141,6 16,7 114,0 16,0 74,7 17,6
IX 59,2 10,9 131,0 ИД 27,7 13,3 55,7 12,3 44,7 13,3
X 2,9 8,8 56,1 8,6 17,4 5,9 131,7 8,3 40,9 7,3

XI 37,1 4,5 26,5 4,0 41,5 3,0 37,8 1Д 39,4 2,8
XII 23,9 -2 ,2 42,4 -4 ,5 63,7 0,7 22,6 -1 ,3 35,4 -1 ,1
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Skład mechaniczny gleb — Mechanical composition of soils

Nr odkrywki 
Elementy rzeźby 

Profile No. 
Relief elements

Głębokość
Depth

cm

Procentowa zawartość cząstek o średnicy w mm 
Percentage content of particles of diameter in mm

1—0,1 0,1—0,05 0,05—0,02 0,02—0,006 0,006—0,002 < 0,002

1 5— 15 5 11 48 22 3 11
Wierzchowina 35—45 5 9 45 23 5 13

Top 65—75 6 11 51 19 2 11
95— 105 5 10 48 24 4 9

145— 155 5 12 48 21 4 10

2 5— 15 4 12 47 23 2 12
Zbocze 35—45 5 8 46 24 4 13
Slope 65—75 2 12 47 20 5 14

3 5— 15 2 12 43 26 5 12
Podnóże zbocza 35—45 3 11 49 22 4 11

Slope foot 65—75 4 8 50 21 7 10
100— 110 3 13 53 17 5 9
160— 170 6 11 40 20 8 15
230—250 4 13 50 19 3 11
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Niektóre właściwości fizyczne gleb 
Some physical properties of soils

Nr odkrywki 
Elementy rzeźby 

Profile No. 
Relief 

elements

Głębokość
Depth

cm

Gęstość fazy 
stałej 

Specific 
density 
g/cm3

Gęstość
gleby
Bulk

density
g/cm3

Porowatość
ogólna
Total

porosity

Kapilarna pojemność wodna 
Capillary water capacity

Współczynnik 
przepuszczalności wodnej 

Coefficient of water 
permeability 

с m /s

wagowa 
by weight

objętościowa 
by volume

1 5— 15 2,64 1,42 46,21 28,62 40,59 0,000036
Wierzchowina 35—45 2,69 1,49 44,61 27,22 40,60 0,000089

Top 65—75 2,68 1,33 50,37 32,56 43,30 0,000377
95— 105 2,70 1,45 46,30 28,41 41,16 0,000207

2 5— 15 2,67 1,43 46,44 26,99 38,52 0,000169
Zbocze 35—45 2,69 1,58 41,26 24,08 38,11 0,000077
Slope 65—75 2,69 1,61 40,15 24,26, 39,08 0,000071

3 5— 15 2,64 1,47 44,32 27,93 40,97 0,000021
Podnóże zbocza 35—45 2,66 1,35 49,25 32,17 43,27 0,000360

Slope foot 65—75 2,67 1,44 46,07 29,55 42,56 0,000282



T a b e la  4

Niektóre właściwości chemiczne gleb — Some chemical properties of soils

Nr odkrywki 
Elementy rzeźby 

Profile No. 
Relief elements

Głębokość
Depth

cm

Próchnica
Humus

%

С
org.
%

CaCo3
/о PH KC1 P h h 2o

Przyswajalne formy 
Available forms 

mg/100 g

P К Mg

1 5— 15 1,82 0,95 0,00 6,1 6,6 6,45 16,60 6,8
Wierzchowina 35—45 0,28 0,11 0,00 6,2 7,0 3,40 4,98 7,0

Top 65—75 0,14 — 0,00 6,3 7,1 — — —
95— 105 0,24 — 10,58 7,5 8,0 — — —

145—155 0,20 — 11,03 7,6 8,1 — — —

2 5— 15 1,32 0,83 5,45 7,4 7,8 10,07 2,74 6,0
Zbocze 3 5 -4 5 0,23 0,10 12,15 7,5 8,0 3,14 5,56 4,6
Slope 65—75 0,25 10,49 7,6 8,1 — — —

3 5— 15 1,68 0,99 0,00 6,7 7,3 7,32 9,38 13,0
Podnóże zbocza 3 5 -4 5 0,76 0,37 0,00 7,1 7,7 3,66 3,32 8,0

Slope foot 65—75 0,65 — 0,00 7,0 7,5 — — —
100— 110 0,64 — 0,00 6,5 7,4 — — —
160— 170 0,27 — 0,00 6,4 7,2 — — —
230—250 0,17 — 8,67 7,5 8,1 — — —
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decydować będą głównie zróżnicowane warunki siedliskowe, jak również 
przebieg pogody w danym roku. Warunki meteorologiczne wpływają w spo
sób zasadniczy na lepsze lub gorsze wykształcenie poszczególnych elementów 
struktury plonu, decydujących o plonie końcowym. Dlatego w przeprowa
dzonych badaniach starano się, oprócz wpływu urzeźbienia, określić również, 
jakie jest oddziaływanie pogody na poszczególne elementy struktury plonu.

Rozpatrując strukturę plonu jęczmienia jarego (tab. 5) należy stwierdzić, 
że urzeźbienie terenu oraz pogoda miały istotny wpływ na większość 
badanych jej elementów. Wystąpiły wyraźne różnice w wysokości pędu 
głównego. Zależne one były głównie od warunków meteorologicznych 
w poszczególnych latach. Najkrótsze pędy stwierdzono w 1979 roku, 
w którym ilość opadów w okresie wegetacji była najmniejsza, a wysokie 
temperatury występowały w maju i czerwcu, tj. w okresie najintensywniejszego 
wzrostu jęczmienia. Największą wysokość roślin stwierdzono w bardzo mokrym 
1980 roku. Zależność wysokości pędu głównego od warunków meteorolo
gicznych i związanej z nim wilgotności gleby potwierdziła się także w wystę
pujących różnicach wysokości roślin między elementami rzeźby. Najniższe 
rośliny występowały na zboczu, gdzie był najmniejszy zapas wody w glebie, 
a najwyższe — na najbardziej wilgotnej glebie podnóża zbocza. Stwierdzono 
wyraźne różnice w długości kłosa głównego roślin uprawianych na różnych 
elementach rzeźby. Największą długość miały kłosy u podnóża zbocza, 
a najmniejszą na zboczu, z wyjątkiem roku 1980, kiedy najkrótsze kłosy 
były na wierzchowinie. Podobnie uzależnione od rzeźby były inne cechy 
jęczmienia: liczba kłosków wykształconych na kłosie głównym, liczba ziaren 
z rośliny, ciężar ziarna z kłosa głównego i z całej rośliny. Z reguły 
najniższe wartości tych cech występowały na zboczu, a najwyższe — u jego 
podnóża. Wyjątkiem był tu bardzo obfity w opady rok 1980, w którym wartości 
wymienionych cech na poszczególnych elementach rzeźby wyrównywały się.

Stwierdzono również istotny wpływ współdziałania rzeźby terenu i pogody 
na poszczególne elementy struktury, oprócz krzewienia produkcyjnego. 
Była to prawdopodobnie cecha odmianowa, dająca odporność roślinom na 
czynniki siedliska.

Przy uprawie pszenicy ozimej (tab. 6) rzeźba terenu wpływała istotnie 
na wysokość pędu głównego, długość kłosa głównego, liczbę kłosków 
wykształconych na kłosie głównym i krzewienie produkcyjne. We wszystkich 
latach doświadczenia najmniejszą wysokością odznaczały się rośliny uprawiane 
na zboczu. Pszenica na wierzchowinie miała podobną wysokość jak u podnóża 
zbocza. W każdym roku długość kłosa głównego na zboczu była mniejsza 
niż na dwóch pozostałych elementach rzeźby. Urzeźbienie wpływało również 
istotnie na liczbę kłosków wykształconych na kłosie głównym. Liczba 
ziaren z rośliny uzależniona była głównie od przebiegu pogody. Największą 
wartość wymienionych cech stwierdzono w najbardziej obfitym w opady 
roku 1980. We wszystkich latach, z wyjątkiem roku 1979, najwyższy
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Wpływ rzeźby terenu i warunków sezonowych na niektóre elementy struktury plonu jęczmienia jarego 
Eflect of the area relief and seasonal conditions on some summer barley yield structure elements

Rok — Year 1977 1978 1979 1980 Średnie
Average

NIR — LSD (p = 0,05)

pomiędzy 
elementami 

rzeźby 
between re
lief elements

pomiędzy
latami

between
years

we współdziałaniu: 
element x lata 
in interaction: 

relief 
elements x years

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Plon ziarna W 3,51 4,81 6,27 3,52 4,53
Grain yield z 3,37 4,64 4,09 3,67 3,94 0,86 1,06 0,73
t/ha p 3,09 5,06 5,12 3,07 4,09

Śr. 3,32 4,84 5,16 3,42 —

Plon słomy w 4,99 5,86 7,94 7,43 6,55
Straw yield z 4,12 4,49 5,27 7,08 5,24 1,31 1,52 1,10
t/ha p 5,71 6,31 9,32 6,46 6,95

Śr. 4,94 5,55 7,51 6,99 —

Wysokość pędu głównego w 81,99 78,68 66,11 88,49 78,82
Height of main shoot z 65,33 63,48 55,21 77,90 65,48 4,06 5,16 11,56
cm p 71,16 88,36 82,73 89,63 82,97

Śr. 72,83 76,84 68,02 85,34 —

Długość kłosa głównego w 7,32 6,29 6,52 7,54 6,92
Length of main ear z 6,96 5,86 6,37 7,81 6,75 0,22 0,28 0,62
cm p 7,39 6,17 7,33 8,61 7,37

Śr. 7,22 6,11 6,74 7,99 —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Liczba kłosków wykształconych na 
kłosie głównym 

Number of spikelets on main ear

W
Z
P
Śr.

23,20
21,90
23,10
22,73

22,26
19,98
21,76
21,33

21,24
20,66
22,44
21,51

22,48
23,06
24,50
23,35

22,29
21,45
22,95

0,59 0,75 1,69

Liczba ziaren z kłosa głównego W 30,04 22,56 23,42 22,63 24,66
Number of grains from main ear z 23,02 20,03 21,71 23,88 22,16 1,86 2,37 5,31

p 23,65 22,24 22,92 24,72 23,38
Sr. 25,57 21,61 22,68 23,74 —

Liczba ziaren z rośliny w 72,89 42,18 62,39 70,66 62,03
Number of grains from a plant z 64,08 38,05 61,36 74,60 59,52 — 4,87 10,90

p 71,11. 47,67 68,75 65,17 63,17
Śr. 69,36 42,63 64,17 70,14 —

Ciężar ziaren z kłosa głównego w 1,31 1,03 1,11 0,72 1,04
Grain weight from main ear z 1,03 0,93 0,99 0,92 0,97 — 0,12 0,27
g p 1,11 1,01 1,12 0,99 1,06

Śr. 1Д5 0,99 1,07 0,88 —

Ciężar ziaren z rośliny w 2,29 1,86 2,63 2,00 2,19
Grain weight from a plant z 2,33 1,69 2,63 2,56 ‘ 2,30 0,19 0,24 0,54
g p 2,28 2,16 3,01 2,19 2,41

Śr. 2,30 1,90 2,76 2,25 —

Współczynnik krzewienia 
produkcyjnego 

Coefficient of production tillering

w
z
p
Śr.

3.19 
3,22 
3,15
3.19

2,13
2,28
3,30
2,57

3,04
3.30
3.30 
3,21

3,46
3,51
3,11
3,36

2,95
3,08
3,21

— 0,56 —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Masa 1000 ziaren W 
Weight of 1000 grains Z 
g P

Śr.

38,85
31,72
36,70
35,76

41,64
42.80
40.80 
41,76

46,90
44,32
40,78
44,00

28,17
35,29
33,67
32,38

38,89
38,53
37,99

5,68 6,92 0,19

Obsada roślin przed zbiorem W 
(na 1 m2) Z 

Density of plants before harvest P 
per 1 m2 Śr.

264.00
237.00
253.00 
251,33

352.00
348.00
330.00 
343,33

322.00
296.00
328.00 
315,33

196.00
136.00
190.00
174.00

283,50
254.25
275.25

28.13 32,49 26,78

W — wierzchowina — top 
Z — zbocze — slope 
P — podnóże zbocza — slope foot 
Śr. — średnie — average
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Wpływ rzeźby terenu i warunków sezonowych na niektóre elementy struktury plonu pszenicy ozimej 
Effect of the area relief and seasonal conditions on some winter wheat yield structure elements

Rok — Year 1977 1978 1979 1980 Średnie
Average

NIR — LSD (p = 0.05)

pomiędzy
elementami

rzeźby
between

relief
elements

pomiędzy
latami

between
years

we współdziałaniu: 
element x lata 
in interaction: 

relief 
elements x years

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Plon ziarna W 5,87 5,06 2,80 3,61 4,34
Grain yield Z 3,10 4,61 1,90 4,06 3,42 0,86 0,90 0,73
t/ha P 3,55 3,24 2,42 3,04 3,01

Śr. 4,11 4,30 2,37 3,57 —

Plon słomy W 9,30 9,00 5,74 9,30 8,33
Straw yield z 5,41 5,64 2,82 6,56 5,11 1,11 1,28 0,92
t/ha p 6,72 8,45 10,06 9,22 8,61

Śr. 7,14 7,69 6,71 8,36 —

Wysokość pędu głównego W 90,49 97,74 76,65 94,83 89,93
Height of main shoot z 77,10 78,50 58,90 83,96 74,61 3,32 4,22 9,46
cm p 89,14 97,58 87,52 96,19 92,61

Śr. 85,58 91,27 74,36 91,66 —

Długość kłosa głównego w 7,13 7,83 7,33 8,01 7,57
Length of main ear z 6,23 7,33 6,82 7,32 6,92 0,26 0,33 0,75
cm p 8,06 7,91 7,43 8,06 7,86

Śr. 7,14 7,69 7,19 7,80 —



cd. tabeli 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Liczba kłosków wykształconych na 
kłosie głównym 

Number of spikelets on main ear

W
z
p
Śr.

15,01
15,49
19,05
16,52

17,46
15,79
17,90
17,05

18,38
17,32
17,79
17,83

18,11
17,73
16,49
17,44

17,24
16,58
17,81

0,77 0,99 2,21

Liczba ziaren z kłosa głównego w 32,82 32,74 35,89 42,86 36,08
Number of grains from main ear z 32,24 31,25 33,17 40,61 34,32 — — —

p 28,24 32,09 39,65 39,16 34,78
Sr. 31,10 32,03 36,24 40,88 —

Liczba ziaren z rośliny w 50,42 43,14 54,79 79,50 56,96
Number of grains from a plant z 42,81 40,12 49,12 67,63 49,92 — 17,52 —

p 40,42 45,19 58,68 73,60 54,47
Śr. 44,55 42,82 54,20 73,58

Ciężar ziarna z kłosa głównego w 1,85 1,45 1,20 1,10 1,40
Grain weight from main ear z 1,69 1,53 1,28 1,30 1,45 — — —
g p 1,28 1,18 1,07 1,06 1,15

Śr. 1,61 1,39 1,18 1,15 —

Ciężar ziarna z rośliny w 2,76 1,90 1,76 1,97 2,10
Grain weight from a plant z 2,14 1,94 1,83 2,08 2,00 — —
g p 1,78 1,71 1,61 1,60 1,67

Śr. 2,24 1,85 1,73 1,88 —

Współczynnik krzewienia 
produkcyjnego 

Coefficient of production tillering

w
z
p
Śr.

1.53
1.53 
1,71 
1,59

1,44
1,38
1,61
1,48

1,76
1,78
1,65
1,73

2,24
1,96
2,28
2,16

1,74
1,66
1,81

0,09 0,11 0,25



cd. tabeli 6
1 2 3 4 5 6

Masa 1000 ziaren W 48,50 42,36 32,00 28,64 37,87
Weight of 1000 grains Z 44,25 46,58 38,13 34,79 40,94 6,30 7,28 0,32
g P 32,06 36,10 27,88 28,61 31,16

Śr. 41,60 41,68 32,67 30,68 —

Obsada roślin przed zbiorem W 370,00 500,00 380,00 196,00 361,50
(na 1 m2) z 304,00 506,00 234,00 244,00 322,00 114,28 131,96 108,44

Density of plants before harvest p 244,00 564,00 420,00 244,00 368,00
per 1 m2 Śr. 306,00 523,33 344,67 228,00 —

W — wierzchowina — top
Z — zbocze — slope
P — podnóże zbocza — slope foot
Śr. — średnia — average
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współczynnik krzewienia produkcyjnego stwierdzono u podnóża zbocza, co 
mogło być wynikiem największej wilgotności gleby na tym elemencie rzeźby. 
Potwierdzeniem tej zależności może być fakt, że w bardzo mokrym roku 
1980 uzyskano wysokie wartości współczynnika krzewienia na wszystkich 
elementach rzeźby. Zaznaczył się wpływ współdziałania urzeźbienia terenu 
i warunków meteorologicznych na wielkość tych cech. Nie stwierdzono 
istotnego wpływu obydwu czynników na pozostałe elementy struktury.

Ponieważ na plon ogólny wpływa wiele składników struktury plonu [1], 
starano się wywnioskować, które z nich są najważniejsze. W tym celu 
obliczono współczynniki korelacji pomiędzy plonem głównym i poszczegól
nymi elementami struktury plonu (tab. 7 i 8).

Przy uprawie jęczmienia stwierdzono, że na wszystkich elementach rzeźby
0 plonie ogólnym ziarna decydują przede wszystkim ciężar tysiąca ziaren
1 obsada roślin przed zbiorem. Korelacja jest tu wyraźna i można ją 
przyjąć z 5-procentowym błędem (tab. 7). Stwierdzono również istotność 
współczynnika korelacji między plonem ziarna i plonem słomy u podnóża 
zbocza. Na wierzchowinie na plon ogólny ziarna wpływały jeszcze takie 
składniki struktury plonu, jak ciężar ziarna z kłosa głównego i z rośliny, 
a u podnóża zbocza — również współczynnik krzewienia produkcyjnego.

Odmienna sytuacja była przy uprawie pszenicy ozimej (tab. 8). Plon 
ogólny ziarna pszenicy uzależniony był od większej ilości składników struk
tury plonu niż jęczmienia. Na wierzchowinie istotność współczynnika kore
lacji stwierdzono między plonem ogólnym ziarna i plonem słomy oraz 
ciężarem 1000 ziaren. Wysoka korelacja wystąpiła również między plonem 
ziarna a wysokością pędu głównego oraz obsadą roślin. Więcej elementów 
struktury plonu wpływało na plon ziarna pszenicy uprawianej na zboczu. 
Istotność współczynnika korelacji stwierdzono między plonem ziarna a plonem 
słomy, wysokością pędu głównego oraz obsadą roślin na jednostce po
wierzchni. Niekorzystne na ogół warunki siedliskowe panujące na zboczu 
spowodowały uzależnienie plonu ziarna pszenicy od większej liczby skład
ników struktury plonu. U podnóża zbocza korelacja między plonem 
ziarna i poszczególnymi elementami jego struktury była nieistotna. Na plon 
ziarna w największym stopniu wpływała długość kłosa głównego i masa 
1000 ziaren.

WNIOSKI

— Rzeźba terenu oraz warunki meteorologiczne miały wpływ na kształto
wanie się wysokości plonów jęczmienia jarego. Wynikało to z oddziaływania 
tych czynników prawie na wszystkie elementy struktury plonu. Przy uprawie 
pszenicy ozimej rzeźba i pogoda oddziaływały na mniejszą liczbę elementów 
struktury plonu.

— Na plon ogólny ziarna jęczmienia jarego uprawianego w terenie 
urzeźbionym wpływają różne składniki struktury plonu, z których najważ-



Wspóczynniki korelacji pomiędzy plonem ziarna 
Coefficients of correlation between barley

Elementy rzeźby 
Element of relief

Plon słomy 
Straw yield

Wysokość 
pędu 

głównego 
Height of 

main shoot

Długość 
kłosa 

głównego 
Lenght of 
main ear

Liczba kłosów 
wykształconych 

na kłosie 
głównym 

Number of 
spikelets 

on main ear

Liczba ziaren 
z kłosa 

głównego 
Number of 

grains 
from main 

ear

Wierzchowina
Top
Zbocze
Slope
Podnóże zbocza 
Slope foot

0,47119

-0 ,07156

0,55350*

-0,82761*

-0,28241

0,18797

-0,67392*

-0.63947*

-0,64235*

-0,74429*

-0 ,74428*

-0.69861*

-0,31862

-0,72224*

-0,68844*

* Korelacja istotna ,
С- г 1 • (p =  ° ’0:))Significant correlation

Współczynnik korelacji pomiędzy plonem ziarna 
Coefficients of correlation between winter wheat

Element rzeźby 
Element of relief

Plon słomy 
Straw yield

Wysokość 
pędu 

głównego 
Height of 

main shoot

Długość 
kłosa 

głównego 
Lenght of 
main ear

Liczba kłosów 
wykształconych 

na kłosie 
głównym 

Number of 
spikelets 

on main ear

Liczba ziaren 
z kłosa 

głównego 
Number of 

grains 
from main 

ear

Wierzchowina
Top
Zbocze
Slope
Podnóże zbocza 
Slope foot

0,61686*

0,81846*

-0,31190*

0,47636

0,81374*

0,20728

-0,26809

0,45581

0,43633

-0,61949*

-0,24816

0.18256

-0,16577

0,06587

-0,35414

* Korelacja istotna _   ̂
Significant correlation



T a b e la  7

jęczmienia i niektórymi elementami struktury plonu 
grain yield and some yield structure elements

Liczba 
ziaren 

z rośliny 
Number of 
grains from 

a plant

Ciężar ziarna 
z kłosa 

głównego 
Weight of 

grains from 
main ear

Ciężar 
ziarna 

z rośliny 
Weght of 

grains from 
a plant

Współczynnik 
krzewienia 

produkcyjnego 
Coefficient 

of production 
tillering

Obsada
roślin

Density
of

plants

-0 ,37464 0,15116 0.31212 0,31661 0,73238* 0,65980*

-0,59745 -0,36839 -0,45642 -0,45825 0,73733* 0,64338*

-0,23843 0,17769 0,45662 0,34708 0,86399* 0,85578*

T ab ela  8

pszenicy ozimej i niektórymi elementami struktury plonu 
grain yield and some elements of yield structure elements

Liczba 
ziaren 

z rośliny 
Number of 
grains from 

a plant

Ciężar ciała 
z kłosa 

głównego 
Weight of 

grains from 
main ear

Ciężar ciała 
z rośliny ' 

Weight of 
grains from 

a plant

Współczynnik
krzewienia

produkcyjnego
Coefficient 

of production 
tillering

Masa 1000 
ziaren 
Weight 
of 1000 
grains

Obsada
roślin

Density
of

plants

-0,27425 0,20705 0,18785 -0,55637 0,85782* 0,35960

-0,01578 0,15864 0,11560 -0,24546 0.29383 0,64052*

-0,33935 0,09833 0.01362 -0.10054 0,44132 -0.14284

Rocz. Gleb. — 8
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niejszą rolę odgrywają: ciężar 1000 ziaren oraz obsada roślin przed 
zbiorem, a także ciężar słomy.

— Wpływ poszczególnych elementów struktury plonu pszenicy ozimej, 
uprawianej na różnych elementach rzeźby terenu, nâ plon ogólny ziarna 
jest zróżnicowany. Na wierzchowinie o plonie ogólnym ziarna decydowały 
głównie: ciężar słomy i masa 1000 ziaren, a w dalszej kolejności wysokość 
pędu głównego i obsada roślin na jednostce powierzchni. Na zboczu na plon 
ogólny wpływało najwięcej czynników, a przede wszystkim ciężar słomy, 
wysokość pędu głównego i obsada roślin. U podnóża zbocza wpływ 
poszczególnych elementów struktury plonu na plon ziarna był najmniejszy, 
a najważniejszą rolę odgrywały: długość kłosa głównego i masa tysiąca 
ziaren.
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Т. ОРЛИК. С. ЧЕРВИНЬСКИ

ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ И ХОДА ПОГОДЫ НА СТРУКТУРУ 
УРОЖАЕВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ НА

ЛЕССОВОЙ ПЛОЩАДИ

Кафедра мелиорации и сельского строительства Сельскохозяйственной академии
в Люблине

Резюме

Исследовали влияние рельефа местности и хода погоды на основные элементы 
структуры урожая озимой пшеницы и ярового ячменя. Определяли зависимость между 
этими элементами и урожаем зерна и соломы.

Рельеф местности и ход погоды оказывали сильное влияние на величину урожаев 
ярового ячменя. Эти факторы воздействовали почти на все элементы структуры уро
жая (табл. 5). В возделывании озимой пшеницы рельеф местности и метеорологические 
условия воздействовали на меньшее количество элементов структуры урожая (табл. 6).
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Самое сильное влияние на общий урожай зерна ярового ячменя оказывали вес 
1000 зерен, густота растений до уборки и вес соломы (табл. 7).

В зависимости от положения культуры в расчленном рельефе местности влияние 
отдельных элементов структуры урожая озимой пшеницы на общий урожай зерна было 
различным (табл. 8).

На возвышенности .общий урожай зерна зависел главным образом от веса соломы 
и 1000 зерен, а в дельнейшей очередности от высоты главного побега и густоты 
растений. У подножья склона не установлено существенности коэффициента корреляции 
между исследуемыми элементами структуры урожая и главным урожаем озимой 
пшеницы. Самую важную роль в образовании урожая зерна играет длина колоса 
и вес 1000 зерен.

т. ORLIK. S. CZERW IŃSKI

EFFECT OF THE AREA RELIEF AND THE WEATHER COURSE ON THE YIELD 
STRUCTURE OF WINTER WHEAT A ND  SUMMER BARLEY CULTIVATED

ON A LOESS AREA

Department of Land Reclamation and Rural Building Engineering, Agricultural University
of Lublin

Sum m ary

Effect of the area relief and the weather course on basic elements of the structure 
of winter wheat and summer barley yields was investigated. Relationships between these 
elements and the grain and straw yield were determined.

The area relief and the weather course affected the yield magnitude of summer 
barley. Almost all yield structure elements were influenced by these factors (Table 5). 
In the winter wheat cultivation less number of yield structure elements was affected by
the area relief and the meteorological conditions (Table 6).

The strongest effect on the total yield of summer barley grain exerted the weight 
of 1000 grains, density of plants before harvest and straw weight (Table 7).

The effect of particular winter wheat yield structure elements on the total yield of 
grain was different depending on the crop location in the diversified area relief (Table 8).

On the upland the total grain yield depended mainly on the weight of straw and of 
1000 grains and in further order on the height of main shoot and the density of 
plants. On the slope more factors affected the total grain yield, and first of all. straw 
weight, height of main shoot and density of plants. At the foot of slope no significance of
the coefficient of correlation between yield structure elements investigated and the main
yield of winter wheat has been proved. That were length of the main ear and the 
weight of 1000 grains, which played the most important role in the grain yield formation.
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