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WSTĘP

Jęczmień ozimy ze względu na dużą zdolność do krzewienia się i od
porność na suszę wiosenną wyróżnia się wśród zbóż wysoką potencjalną 
produkcyjnością. Z powodu jednak słabej zimotrwałości i dużej podatności 
na choroby, wpływających na zawodność plonów, jest uprawiany na małej 
powierzchni. Wynosi ona w Polsce około 10% areału uprawy jęczmienia 
jarego.

W  licznych badaniach [2, 3, 4, 5, 6 ] stwierdzono duży wpływ jakości 
gleby oraz nawożenia azotem na plonowanie jęczmienia jarego. W  dostępnej 
nam literaturze brak jest natomiast informacji na temat wpływu na plon 
jęczmienia ozimego współdziałania składu mechanicznego gleby z nawożeniem 
azotowym.

- Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu gatunku gleby 
przy różnych poziomach jej nawożenia azotem na plon ziarna i białka 
jęczmienia ozimego.

MATERIAŁ I METODYKA

W  latach 1976-1981 przeprowadzono 127 jednorocznych doświadczeń 
polowych zlokalizowanych w zachodniej części Polski, będącej głównym rejo
nem uprawy jęczmienia ozimego. Do badań użyto najszerzej zrejonizowanej 
w tym czasie odmiany Vogelsanger Gold. W innych częściach Polski, 
w doświadczeniach prowadzonych na różnych kompleksach przydatności 
rolniczej gleb i w różnych rejonach klimatycznych, nie stwierdzono bowiem 
współdziałania między uprawianymi wówczas odmianami jęczmienia ozimego 
a poziomem nawożenia N [1]. Obiektami doświadczenia były 4 poziomy 
nawożenia azotem (w kg N na ha):
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1 — 40 w całości przed ruszeniem wiosennej wegetacji,
2 — 70 : 40 jak wyżej +  30 w fazie strzelania w źdźbło,
3 — 100: 60 jak wyżej +  40 w fazie strzelania w źdźbło,
4 — 130: 80 jak wyżej +  50 w fazie strzelania w źdźbło.

Nawożenie podstawowe: P — 43,6 kg/ha, К  — 99,6 kg/ha, stosowano 
przedsiewnie. Siewy następowały: 5-15 września, przy gęstości siewu — 3,5 
min ziaren na hektar.

Doświadczenia zakładano metodą losowanych bloków, w czterech pow
tórzeniach. Określono plon ziarna, masę 1000 ziaren, zawartość białka właści
wego (metodą DBC) oraz obliczono plon białka. Wyniki opracowano metodą 
analizy wariancji, a istotność różnic oceniono za pomocą półprzedziałów 
ufności Tukeya. Obliczenia rachunku regresji nie wykazały jej istotności. 
Do obliczeń wyniki zestawiono w grupy, w zależności od gatunku gleby, 
na jakiej zostały one założone. Badaniami objęto następujące gatunki gleb: 
ls — lessy, płz — pyły zwykłe, gl.gs — gliny lekkie zalegające na glinie średniej, 
pgm.gl/gs — piaski gliniaste mocne zalegające na glinie lekkiej lub średniej, 
pgl.gl — piaski gliniaste lekkie zalegające na glinie, pgl — piaski gliniaste 
lekkie całkowite.

Istotność różnic badanych parametrów pomiędzy poszczególnymi gatun
kami gleb rozstrzygano za pomocą testu t — Studenta.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wysokość plonu , ziarna jęczmienia ozimego zależała od składu granulo- 
metrycznego gleb (tab. 1). W obrębie gleb wytworzonych z piasków i glin 
w miarę zwiększenia się w nich zawartości części spławialnych, i to zarówno w 
poziomach powierzchniowych, jak i w podłożu następował wzrost plonu 
jęczmienia. Potwierdziło to wyniki otrzymane w badaniach nad jęczmieniem 
jarym i pszenicą ozimą [3, 4, 6, 7]. Najwyższe plony ziarna uzyskano 
na glinie lekkiej podścielonej gliną średnią. N a glebach pyłowych (pyły 
wodnego pochodzenia) uzyskano istotnie niższe plony niż na glinie lekkiej. 
Były one jednak znacznie większe niż na glebach piaskowych (piasek gliniasty 
mocny na glinie). Różnice między plonami na glinach oraz na lessach były 
nieistotne (tab. 1). Wyniki naszych badań i innych autorów [3, 7] wykazały, 
że lessy są glebami lepszymi pod uprawę jęczmienia od gleb pyłowych 
pochodzenia wodnego. Te ostatnie zresztą, o ile nie są w wysokiej kulturze, 
zaliczane są do gleb średnio urodzajnych, a czasem, z uwagi na tendencje 
do zaskorupiania, do gleb wadliwych.

W przeciwieństwie do jęczmienia ozimego z badań nad jęczmieniem jarym 
wynika, że plonuje on z reguły lepiej na glebach pyłowych, szczególnie 
lessowych, niż na glebach gliniastych [4, 5, 6]. Różnice w plonowaniu 
jęczmienia jarego i ozimego na poszczególnych gatunkach gleb mogą wynikać
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T ab ela  1

Plon ziarna jęczmienia ozimego w t/ha w zależności od dawki azotu i gatunku gleby 
Winter barley grain yield in t/ha depending on the nitrogen rate and soil textural groups

Gatunek gleby
Liczba

doświadczeń
Nawożenie N, kg/ha — N dose, kg/ha

Soil kind

V

Number of 
experiments 40 70 100 130 NUR -LSD  

(p =  0,05)

X

Is — loess 13 3,69 3,92 4,20 4,25. 0,20 4,02 ab*
płz — very fine 

silty soil 13 3,66 3,87 3,98 4,07 0,19 3,89 b
gl.gs — light loam 

shallow on 
medium loam 20 4,11 4,27 4,38 4,40 0,16 4,29 a

pgm.gl/gs — heavy 
loamy sand on 
light or medium 
loam 28 3,16 3,40 3,52 3,72 0,18 3,45 с

pgl.gl — light loa
my sand on light 
loam 37 2,81 3,01ч 3,12 3,29 0,16 3,06 d

pgl — light loamy 
sand 16 2,49 2,68 2,98 3,03 0,19 2,79 e

X - 3,32 3,53 3,70 3,79 0,18 -

* Jednakowe liter)r obok wartości średnich w kolumnach oznaczają nieistotność różnic
The same letters put after medium values in columns mean insignificance of differences

z różnej długości okresu wegetacji tych roślin i związanej z tym różnej 
możliwości wykorzystania przez nie zapasów wody.

Uprawa jęczmienia ozimego na glebach pyłowych jest mało konkurencyjna 
w stosunku do pszenicy, która na tych glebach plonuje wysoko, lepiej 
niż na glebach lekkich [3, 7].

Najwyższą zawartość białka stwierdzono w ziarnie jęczmienia uprawianego 
na glinie lekkiej, najniższą natomiast w ziarnie pochodzącym z roślin 
uprawianych na glebach pyłowych (tab. 2). Ziarno pochodzące z różnych 
gatunków gleb piaszczystych odznaczało się średnią zawartością białka. 
W  dostępnej nam literaturze brak jest informacji o wpływie jakości gleby 
na zawartość białka w ziarnie poszczególnych gatunków zbóż.

Plon białka z hektara był na glebie gliniastej istotnie większy niż na 
innych gatunkach gleb, co było związane zarówno z wielkością plonu ziarna, 

jak  też z procentową zawartością w nim białka (tab. 3). Najmniejszy plon 
białka otrzymano na najlższejszych glebach — piaskach gliniastych lekkich 
całkowitych.

Gatunek gleby wpływał również na masę 1000 ziaren jęczmienia ozimego 
(tab. 4). Najlepiej wykształcone ziarno otrzymano na glebie wytworzonej
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T ab ela  2

Zawartość białka w ziarnie jęczmienia ozimego (% s.m.) w zależności od dawki azotu i gatunku
gleby

Protein content in winter barley grain (% of d.m.) depending on nitrogen rate and different
soil textural groups

Gatunek gleby 
Soil kind

Liczba 
doświadczeń 
Number of 
experiments

Nawożenie N — N dose, kg/ha

X

40 70 100 130 NUR -LSD  
(p =  0,05)

Is — loess 13 8,41 8,64 8,89 9,04 0,40 8,75 c*
płz — very fine

silty soil 13 8,51 8,90 9,90 10,14 0,58 9,36 с
gl.gs — light loam

shallow on
medium loam 20 10,34 10,82 11,37 11,89 0,41 11,10 a

pgm.gl/gs — heavy
loamy sand on
light or medium
loam 28 9,39 10,13 10,67 11,24 0,43 10,36 b

pgl.gl — light
loamy sand on
light loam 37 9,88 10,63 11,27 11,71 0,39 10,87 ab

pgl — light loamy
sand 16 9,48 9,96 10,38 10,88 0,42 10,18 b

* Jak w tab. 1 — .As in Table 1

z lessu, najgorzej zaś — na glebie najlżejszej, to jest na piasku gliniastym 
lekkim całkowitym.

Omawiane wyniki dowodzą, że najodpowiedniejszą glebą pod uprawę jęcz
mienia ozimego jest glina podścielona gliną średnią. Na tej glebie przy 
wszystkich poziomach nawożenia uzyskano najwyższe plony ziarna i białka. 
Na glebach lessowych otrzymano wprawdzie bardzo wysoki plon ziarna, 
ale o małej zawartości białka.

Uprawę jęczmienia ozimego można zalecać także na piaskach gliniastych 
mocnych, natomiast znacznie gorsze wyniki otrzymano na piaskach gliniastych 
lekkich.

N a plonowanie jęczmienia ozimego na badanych glebach duży wpływ 
ma nawożenie azotem (tab. 1). Zwiększenie poziomu nawożenia N  z 40 
do 70 kg/ha, niezależnie od składu granulometrycznego gleby, istotnie 
zwiększało plon ziarna. Dalsze zwiększanie dawki N  do 100 kg/ha wywołało 
istotną zwyżkę plonu ziarna na lessach i piaskach gliniastych lekkich całko
witych, na pozostałych zaś gatunkach gleb plon wykazał nieznaczną tendencję 
wzrostu. N a dawce azotu 130 kg/ha najwyższy plon ziarna (w stosunku 
do pozostałych dawek N) otrzymano tylko na glebach wytworzonych z piasków
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T ab ela  3

Plon białka jęczmienia ozimego w kg/ha w zależności od dawki azotu i gatunku gleby 
Winter barley protein yield in kg/ha depending on nitrogen rate and soil textural groups

Liczba Nawożenie N —- N dose, kg/ha
Gatunek gleby doświadczeń

Soil kind Number of NUR -LSD
X

experiments 40 70 100 130
(p =  0,05)

Is — loess 13 310 339 373 384 21 351 b*
płz — very fine silty soil 13 311 344 394 413 19 365 b
gl.gs — light loam shal

low on medium loam 20 425 462 498 523 18 476 a
pgm.gl/gs — heavy loamy

sand on light or
medium loam 28 297 344 376 418 18 359 b

pgl.gl — light loamy sand
on light loam 37 277 320 352 385 17 334 b

pgl — light loamy sand 16 237 267 309 330 20 284 с

* Jak w tab. 1 — As in Table 1

gliniastych mocnych i piasków gliniastych lekkich, zalegających na glinie 
lekkiej. Brak istotnego efektu najwyższej dawki N  na glinach, pyłach i lesach 
można tłumaczyć większą żyznością tych gleb. Natomiast w glebach wytwo
rzonych z piasków gliniastych lekkich całkowitych, wskutek ich dużej prze-

T ab ela  4

Masa 1000 ziaren jęczmienia ozimego (w g) w zależności od dawki azotu i gatunku gleby 
Winter barley weight of 1000 grains (in g) depending on nitrogen rate and soir textural

groups

Gatunek gleby
Liczba

doświadczeń
Nawożenie N —- N dose, kg/ha

Soil kind Number of
40 70 100 130 N UR -LSD

X

experiments (p =  0,05)

Is — loess 13 42,3 41,6 41,5 41,5 r.n. 41,7 a*
płz — very fine silty soil 13 39,0 38,8 38,6 38,3 r.n. 38,7 b
gl.gs — light loam shal

low on medium loam 20 38,8 39,3 39,8 38,3 1,1 39,1 b
pgm.gl/gs — heavy loamy

sand on light or
medium loam 28 38,0 37,3 37,1 37,2 0,7 37,4 be

pgl.gl — light loamy sand
on light loam 37 38,9 39,7 39,3 38,4 0,9 39,1 b

pgl — light loamy sand 16 36,3 36,6 36,2 37,1 r.n. 36,5 с

* Jak w tab. 1 — As in Table 1
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puszczalności, występują prawdopodobnie straty azotu w wyniku jego wymy
wania.

Nawożenie azotem wywarło istotny wpływ na zawartość białka w ziarnie 
na wszystkich gatunkach gleb (tab. 2). Równoległe ze zwiększaniem dawki 
N do 130 kg/ha uzyskano wzrost zawartości białka w ziarnie na glinach 
lekkich, piaskach gliniastych mocnych i lekkich, niezależnie od składu ich 
podłoża. Na pyłach zwykłych stwierdzono istotny wzrost zawartości białka 
przy zwiększeniu dawki N  do 100 kg/ha. Najsłabszy wpływ nawożenia azotem 
na nagromadzenie białka w ziarnie obserwowano na lessach.

Plon białka jęczmienia ozimego zwiększał się istotnie na lessach pod 
wpływem wzrostu nawożenia N do 100 kg/ha, natomiast na pozostałych 
gatunkach gleb do 130 kg N /ha (tab. 3).

Zależność między masą 1000 ziaren jęczmienia ozimego a poziomem 
nawożenia azotem obserwowano tylko na niektórych gatunkach gleb i tylko 
przy niektórych poziomach nawożenia (tab. 4).

WNIOSKI

— Najwyższe plony ziarna i białka jęczmienia ozimego przy wszystkich 
poziomach nawożenia azotem uzyskano na glebach wytworzonych z gliny 
lekkiej podścielonej gliną średnią, nieco niższe na lessach i pyłach zwykłych, 
natomiast na glebach piaszczystych plony były znacznie niższe i wyraźnie 
malały wraz ze zmniejszaniem się ilości części spławialnych.

— Stwierdzono, że plon ziarna i zawartego w nim białka na badanych, 
gatunkach gleb wzrastały wraz ze wzrostem dawki azotu, przy czym różnice 
w plonach przy dawce N 100 i 130 kg/ha były nieistotne.

— Gatunek gleby, na której uprawiano jęczmień ozimy, wpływał na masę 
1000 ziaren. Największą masę miały ziarna jęczmienia uprawianego na lessie, 
najmniejszą na piasku gliniastym. Nawożenie azotem na ogół nie wpływało 
na masę ziaren.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЧВЫ И УРОВНЯ УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙ 
ЗЕРНА И БЕЛКА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

Отдел почвоведения и защиты земель Института агротехники, удобрения 
и почвоведения в Пулавах

Р езю м е

В 127 однолетних полевых опытах проведенных в период 1976-1981 гг. на разных 
разновидностях почв исследовали урожай зерна и белка озимого ячменя в зависимости 
от уровня удобрения почвы азотом (40, 70 и 130 кг N/ra).

Самые высокие урожаи зерна и белка озимого ячменя при всех уровнях азот
ного удобрения были получены на почвах образованных из легкого суглинка перехо
дящего в средний суглинок, несколько ниже — на супесях, а значительно пылеватых 
почвах ниже — на песчаных почвах, причем на этих последних они заметно снижались 
с уменьшением содержания в них илистых частиц.

Урожаи зерна и содержание в нем белка повышались на исследуемых разно
видностях почв по мере повышения дозы азота, причем различия в урожаях при 
дозе азота 100 и 130 кг N/ra были несущественными. Разновидность почвы, на которой 
возделывали озимый ячмень оказывала влияние на вес 1000 зерен. Наивысшим весом 
отличалось зерно ячменя возделываемого на лёссе, а наименьшим — возделываемого 
на легкой супеси. Азотное удобрение не оказывало влияния на вес 1000 зерен.
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EFFECT OF SOIL KIND A ND  NITROGEN FERTILIZATION 
LEVEL ON THE GRAIN AND  PROTEIN YIELD OF WINTER BARLEY

Department of Soil Science and Soil Conservation, Institute of Soil Science 
and Cultivation of Plants at Puławy

Sum m ary

The grain and protein yield of winter barley depends on the nitrogen fertilization 
level of soil (40, 70, 130 kg N/ha) was determined in 127 one-year field experiments 
carried gut in the period 1976-1981 on different soil types.

The highest grain and protein yields of winter barley at all nitrogen fertilization levels 
were obtained on soils developed from light loam underlain by medium loam, somewhat
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lower ones on loesses and very fine sandy soils and much lower and distinctly lowering 
with decrease of the content of clay particles in sandy soils.

Yields of grain and the protein content in it on the soil kinds under study increased 
with increasing nitrogen rates, the differences in yields at the N rate of 100 and 130 
kg/ha being insignificant.

The soil kinds, on which winter barley was cultivated affected the weight of 1000 grains. 
The highest weight were grains of barley cultivated on loess, and the lowest cultivated 
on light loamy sand. The nitrogen fertilization did not affect the grain weight.
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