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A b stra c t: The influence o f  temperature and rainfall on the yields o f  winter wheat and rye which  
were cultivated on the develop ing soils in post mining areas K BW  Konin was studied in this 
work. In the case o f  wheat the years 2002 to 2005 and in the case o f  rye 2003 to 2005 were 
analyzed . The best course o f  m eteorolog ica l conditions for the y ie ld s o f  both sp ec ies  took  
place in 2004. The amount o f  rainfall in period IV to VII o f  this year was the low est but its layout 
and the course o f  temperature was favourable at that time. The low est y ields were obtained in 
the dry but the hottest year (2003). The rye yields low est in 2005 when the rainfall from April to 
July w as higher than its needs. The layout and the course o f  rainfall and temperature were  
unfavourable for the y ields o f  this species.

S łow a  k lu czo w e:  g leb y  tw orzące s ię  na obszarach pogórn iczych , warunki m eteo ro lo g iczn e, 
plony pszenicy ozim ej, plony żyta.

K ey  words', so ils formed in post m ining areas, m eteorological factors, y ields o f  winter wheat, 
yields o f  rye.

WSTĘP

Warunki meteorologiczne są ważnym czynnikiem warunkującym wielkość uzyski
wanych plonów. Do najważniejszych z nich należą przebieg temperatury i ilość oraz 
rozkład opadów w okresie wegetacji. W dotychczasowych badaniach, dotyczących 
plonowania roślin na terenach pogórniczych i glebach rozwijających się z tej skały 
macierzystej, szczególną uwagę zwracano na wpływ rodzaju stosowanych zabiegów 
rekultywacyjnych, a przede wszystkim nawożenie mineralne [Bender 1995] w celu 
poprawienia chemizmu skały. Niewiele miejsca poświęcano wpływowi warunków
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meteorologicznych, aczkolwiek podkreślano zawodność plonowania zbóż jarych oraz 
znaczne zróżnicowanie plonowania roślin w poszczególnych latach [Bender 1995; 
Stachowski i in. 2001]. Zwracano także uwagę na występujące często po opadach 
deszczu zastoiska wodne, a także powstawanie, przy wysokich temperaturach, skorupy 
glebowej i jej spękań [Gilewska, Otremba 2004].

Niniejsza praca dotyczy wpływu temperatury i opadów na plony pszenicy ozimej 
i żyta uprawianych na glebach rozwijających się na terenach pogórniczych.

MATERIAŁ I METODY

W badaniach wykorzystano dane dotyczące plonowania pszenicy ozimej i żyta na 
polu doświadczalnym zlokalizowanym na zwałowisku wewnętrznym „Pątnów”. Obszar 
ten leży w regionie Wielkopolskim, w zasięgu mezoregionu 315.57 Pojezierza Kujaw
skiego (52°20'N , 18°14'E). Według Peszka [1987] bilanse klim atyczne sezonu 
wegetacyjnego w tym regionie wykazują wartości ujemne. A nalizę warunków 
meteorologicznych w latach 2002-2005 przeprowadzono na podstawie codziennych 
pomiarów opadów i temperatur ze stacji meteorologicznej w Kleczewie. Ocenę ilości 
i potrzeb oraz rozkładu opadów dla badanych gatunków roślin w okresie od IV do 
VII wykonano na podstawie danych otrzymanych przez Dzieżyca i in. [1987].

Wpływ warunków atmosferycznych na plonowanie pszenicy ozimej i żyta analizo
wano uwzględniając trzy warianty nawozowe: 0 NPK, 1 NPK (nawożenie zgodne z 
prawem zwrotu), 2 NPK (nawożenie dwukrotnie większe). Plonowanie pszenicy ozimej 
badano w latach: 2002-2005, a żyta 2003-2005. Analizę statystyczną wykonano testem 
Fishera.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Badania przeprowadzono w latach różniących się przebiegiem warunków termicz
nych, a także ilością i rozkładem opadów (tab. 1 i 2). W tabeli 1 zamieszczono średnie 
miesięczne temperatury w latach 2002-2005 i średnie miesięczne z wielolecia. Z danych 
wynika, że analizowane lata charakteryzowały się wyższą temperaturą w porównaniu 
ze średnią z wielolecia. Najcieplejszy był rok 2002. Średnia temperatura w tym roku 
wyniosła 11,6°C i była prawie o trzy stopnie wyższa od średniej z wielolecia. Średnie 
roczne temperatury w pozostałych latach (2003, 2004, 2005) wynosiły około 9,5°C i

TABELA 1. Średnie miesięczne temperatury powietrza (°C) 
TABLE 1. Monthly mean air temperature (°C)

Lata
Years

Miesiąc -  Months Śr.*
Mean

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2002
2003
2004
2005

0,12
-0 ,2 3
-3 ,9 6

1,40

3,83
-3 ,2 8

1,02
-1 .6 5

4.96
2.96  
4,16  
1,00

10,77
8,70

10,14
9,90

18,85
17.00 
13,60
15.00

19,00
20,50
17.70
17.70

21,65
21,20
19.70
21.70

25,32
21,03
21,00
18,90

14,90
15,36
14,70
17,20

7,90
5,68

11,20
10,30

4,23
5.42  
3,90
3.43

-4 ,0 0
1,37
1,7
0,16

11,62
9,64
9.57
9.58

Śr.**
Mean

-0 ,5 7 0,55 3,50 9,20 13,89 17,71 19,91 18,08 13,25 8,12 3,32 -0 ,9 2 8,83

*Średnia roczna -  Mean for year; **Średnia z wielolecia -  Mean from long term
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TABELA 2. Miesięczne sumy opadów [mm ] -  TABLE 2. Monthly sum o f  precipitation [mm]

Lata
Years

M iesiąc -  Months E*

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2002 40,8 68,0 52,9 11,6 67,6 63,6 47,4 99,0 80,1 71,1 40,0 6,1 648,2
2003 40,5 3,9 16,1 15,5 37,9 32,2 72,6 16,9 24,3 33,0 25,4 35,8 354,1
2004 36,2 33,8 27,3 16,5 49,0 40,3 40,0 54,3 31,6 47,8 58,8 26,6 462,2
2005 25,1 45,0 27,7 34,2 92,2 23,6 70,5 13,4 24,8 9,6 24,6 92,5 483,2

£** 26,1 28,7 36,8 31,7 44,8 52,7 80,7 45,9 57,2 31,8 37,2 38,9 512,9

*S -  Średnia suma roczna -  Mean sum for year; **X -  Średnia suma z w ielolecia -  Mean sum 
from long term

były wyższe o niecały stopień od średniej z wielolecia. Wszystkie analizowane okresy 
wegetacyjne (IV-IX) charakteryzowały się wyższą średnią temperaturą w porównaniu 
ze średnią wieloletnią. Najcieplejszy był okres wegetacyjny (IV-IX) w roku 2002 (tab. 
1). Średnia temperatura wyniosła 18,4°C. Najniższą temperaturą charakteryzował się 
okres wegetacyjny w roku 2004.

Rok 2002 z sumą opadów 648,2 mm, był rokiem mokrym według klasyfikacji 
Kaczorowskiej [1962]. Suma opadów była o 135,3 mm większa niż średnia z wielolecia 
(tab. 2). O ilości opadów w tym roku w dużym stopniu decydowały wysokie opady w 
sierpniu, wrześniu i październiku. Opady te nie wpłynęły na plonowanie zbóż. Utrudniły 
natomiast ich zbiór, a także zabiegi uprawowe pod rośliny następcze. Rok 2003 można 
zaliczyć do suchych. Suma opadów wyniosła 354,1 mm i była o 158,8 mm mniejsza od 
średniej z wielolecia. W latach 2004 i 2005 sumy opadów kształtowały się w granicach 
od 462,2 do 483,2 mm i były niższe niż średnia z wielolecia. Lata te można zaliczyć do 
lat przeciętnych. Nieco mniej zróżnicowane były tu sumy opadów w okresach 
wegetacyjnych. W mokrym 2002 roku suma opadów w okresie od IV do IX wyniosła 
369,3 mm, a w latach przeciętnych (2004 i 2005) od 231,7 mm do 258,7 mm. W roku 
suchym ilość opadów w okresie wegeta
cyjnym wyniosła 199,4 mm. Różnica w 
ilości opadów w okresie wegetacyjnym 
roku mokrego i roku suchego wynosiła 
169,9 mm (1699 m3 wody na 1 ha).

Zboża największe zapotrzebowanie na 
wodę w ykazują w okresie najszybszego 
przyrostu masy, tj. w fazie od strzelania w 
źdźbło do dojrzałości mlecznej, a więc w 
okresie od kwietnia do lipca. Z bilansu (tab.
3), wykonanego na podstawie sum opadów 
oraz potrzeb opadowych dla pszenicy ozi
mej i żyta wynika, że w każdym z anali
zowanych lat występował deficyt opadów 
dla pszenicy ozimej. Największy deficyt 
opadów w okresie od kwietnia do lipca 
wystąpił w roku 2004 i wynosił 83,2 mm.
Najmniejszy deficyt opadów dotyczył roku 
przeciętnego (2005) i wyniósł tylko 8,5 mm.

TABELA 3 Bilans miesięcznych sum opadow  
i miesięcznych potrzeb opadowych roślin 
TABLE 3 The balance o f precipitation sum 
and rainfall requirements o f  plants

Lata
Years

Miesiące -  Months Bilans 
od IV 
do VIIIV V VI VII

Pszenica ozima -  Winter wheat

2002 -2 4 ,4 + 18,6 +2,6 -3 5 ,6 -3 8 ,8
2003 -2 0 ,5 -11 ,1 -2 8 ,8 - 1 0 ,4 -7 0 ,8
2004 -1 9 ,5 0,0 -2 0 ,7 - 4 3 ,0 -8 3 ,2
2005 -1 ,8 +43,2 -3 7 ,4 -1 2 ,5 -8 ,5

Żyto - Rye

2002 -2 1 ,4 + 13,6 +3,6 -2 0 ,6 -2 4 ,8
2003 -1 7 ,5 -1 6 ,1 - 2 7 ,7 +4,6 -5 6 ,7
2004 -1 6 ,5 -  5,0 - 1 9 ,7 -2 8 ,0 -6 9 ,2
2005 + 1,2 +38,2 - 3 6 ,4 +2,5 +5,5
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TABELA 4. Plony pszenicy ozimej i żyta [dt * ha ‘] 
TABLE 4. Yields o f  winter wheat and rye [dt • ha-1]

Kombinacja nawozowa  
Mineral fertilization

Gatunek rośliny 
Plant species

Lata - Years Plon średni 
M ean crop

2002 2003 2004 2005

0 NPK Pszenica ozima 4,7 7,6 9,2 7,7 7,3
-  Winter wheat
Żyto -  Rye 9,6 9.5 5,1 8,1

1 NPK Pszenica ozima 35,4- 25,0 34,8 39,1 33,6
-  Winter wheat
Żyto -  Rye 30,6 32,7 27,7 30,3

2 NPK Pszenica ozima 38,6 30,7 46,7 41,8 39 ,4
-  Winter wheat
Żyto -  Rye 36,5 37,8 34,4 36,2

NIRa=0Q5 dla kombinacji nawozowej -  pszenica -  5,96; żyto -  3,1; 
LSD ’ for mineral fertilization -  winter wheat -  5,96; rye -  3,1

a=0,05

Podobne układy wystąpiły w przypadku żyta. W roku 2004 deficyt opadów wyniósł
69,2 mm, a w roku 2005 ilość opadów w okresie od kwietnia do lipca była większa
0 5,5 mm od potrzeb opadowych tego gatunku.

Zróżnicowane warunki meteorologiczne spowodowały zmienność plonowania obu 
gatunków roślin uprawianych na kombinacjach nawozowych 1 NPK i 2 NPK (tab. 4). 
W roku 2005 pomimo korzystnej ilości opadów w okresie wegetacji uzyskano najniższe 
plony żyta. Wynosiły one w kombinacji 1 NPK 27,7 dt • ha-1, a w kombinacji 2 NPK 
34,4 dt • ha-1. Dla plonowania żyta ważne są nie tylko opady w okresie rozwoju 
wiosenno-letniego, ale także w okresie zimowym i wczesnowiosennym. Sumy opadów 
w roku 2005, w miesiącach od stycznia do marca, były wysokie. W kwietniu i maju 
zarówno dla żyta, jak i pszenicy ilość opadów była zbyt wysoka. Woda okresowo 
stagnowała nawet na powierzchni, a rośliny rozwijały się w warunkach nadmiernego 
uwilgotnienia gleby. W czerwcu, gdy zapotrzebowanie zbóż na wodę wzrasta, wystąpił 
deficyt opadów i system korzeniowy roślin nie był w stanie należycie zaopatrzyć rośliny 
w wodę. Rudnicki i in. [1996] podają, że pszenica plonuje dobrze tylko wówczas, gdy 
w każdym następnym miesiącu po mokrym kwietniu sumy opadów układają się na 
poziomie średnich wieloletnich lub są od nich większe o 25-30%. W analizowanym przez 
nas przypadku opady w tym okresie były wyższe o zaledwie 4,5%.

Obok rozkładu opadów, niekorzystny był także przebieg warunków termicznych. Niskie 
temperatury i duża ilość opadów w okresie kwitnienia żyta spowodowały jego słabe 
zapylenie. Zjawisku temu sprzyja umiarkowanie sucha i ciepła pogoda, natomiast chłodna
1 deszczowa wpływa ujemnie. Pszenica weszła w fazę kwitnienia później, przy wyższych 
temperaturach powietrza i lepiej plonowała. Plony te wynosiły 39,1 dt • ha-1 na kombinacji 
1 NPK i 41,8 dt • ha-1 przy nawożeniu dwukrotnie większym (2 NPK).

Najkorzystniejszy przebieg warunków meteorologicznych dla plonowania obu 
gatunków zbóż był w roku 2004. W roku tym uzyskano najwyższe plony zarówno 
żyta, jak i pszenicy (tab. 4). W kombinacji 1 NPK plony żyta wyniosły 32,7 
dt • ha-1, a w kombinacji 2 NPK 37,8 dt • ha"1. Plony pszenicy przy nawożeniu



60 M. Gilewska, К. O trem ba

1 NPK wynosiły 34,8 dt • ha-1, a przy 2 NPK 46,7 dt • ha"1. Należy podkreślić, że ilość 
opadów w okresie od IV do VII w tym roku była najmniejsza spośród analizowanych 
lat. Korzystny był ich rozkład, a także przebieg temperatury. W kwietniu deficyt opadów 
wyniósł dla pszenicy 19,5 mm, a dla żyta 16,5 mm. W tym okresie rośliny mogły jednak 
korzystać z wody zretencjonowanej w glebie w okresie jesienno-zimowym. Obszary 
pogórnicze i rozwijające się gleby charakteryzują się szczególnie dużą zdolnością 
magazynowania wody. Ich zdolność retencyjna w wierzchniej 1-metrowej warstwie, jak 
podaje Wasilewski [1979] oraz Bender [1995] wynosi około 300 mm. Zbliżone wartości 
uzyskał Stachowski [2004]. W maju, gdy zboża przechodzą trzy fazy rozwojowe 
(strzelanie w źdźbło, kłoszenie i kwitnienie), suma opadów była nieomal optymalna 
zarówno dla pszenicy, jak i dla żyta. Ponadto w miesiącach IV i V występowały 
stosunkowo niskie temperatury. Niezbyt wysokie temperatury powietrza w okresie 
intensywnego wzrostu wegetatywnego sprzyjają oszczędnemu gospodarowaniu wodą 
przez pszenicę ozimą oraz właściwej dystrybucji asymilatów między korzeniami a pędami 
[Małecka 2003]. W późniejszym okresie temperatury powietrza były również niezbyt 
wysokie. Według Listowskiego [1979] wysokie temperatury w okresie rozwoju 
generatywnego zbóż działają niekorzystnie na plonowanie, bowiem przyspieszają starzenie 
się liści, hamują rozwój nowych i zwiększają oddychanie.

Najmniej korzystnie dla plonowania pszenicy ozimej przedstawiał się przebieg 
warunków meteorologicznych w roku 2003. Ilość opadów w maju i czerwcu była prawie 
dwukrotnie mniejsza niż w roku 2004. Dodatkowo w miesiącach tych wystąpiły ponadto 
wysokie temperatury, które były o około trzy stopnie wyższe niż średnie dla tych miesięcy 
z wielolecia (tab. 2). W maju średnia temperatura powietrza wynosiła 17°C, a w czerwcu 
20,5°C. Plony pszenicy w tym roku w kombinacjach 1 NPK i 2 NPK były niższe niż 
żyta i wynosiły 25,0 dt • ha-1 przy 1 NPK i 30,7 dt • ha“1 przy 2 NPK.

W kombinacji 0 NPK plony obu gatunków zbóż (tab. 4) były najniższe i wynosiły: 
pszenicy 4,7-9,2 dt • ha-1, a żyta 5,1-9,6 dt • ha"1. Główną przyczyną tak niskich 
plonów był brak nawożenia mineralnego.

Dobre zaopatrzenie zbóż w składniki pokarmowe warunkuje nie tylko wielkość 
plonów, lecz sprzyja także lepszemu wykorzystywaniu wody przez rośliny. Tiybała 
[1996] podaje, że na wyprodukowanie 100 kg ziarna, zboża dobrze zaopatrzone w 
składniki pokarmowe zużywają o 12-23% mniej wody. Jest to szczególnie ważne w 
analizowanym przypadku. Rośliny bowiem, nawet w latach uznawanych za mokre, 
mogą być narażone na stres wodny. Szafrański i Stachowski [2004] podają, że 
niedobory wody dla roślin wynoszą w glebach rozwijających się na obszarach pogór- 
niczych w latach mokrych około 15 dni, a w latach suchych nawet 55 dni. Deficyt 
opadów, występujący w okresie wegetacji, może być likwidowany poprzez stosowanie 
deszczowania.

Przeprowadzone badania wskazały, że pierwszoplanową rolę w kształtowaniu 
wielkości plonu roślin odgiywa nie ilość opadów w okresie od IV do VII, a ich rozkład. 
W roku 2004 deficyt opadów w tym okresie był największy, a mimo to plony obu 
gatunków roślin były najwyższe, ponieważ w maju tego roku ilość opadów w pełni 
pokryła potrzeby wodne roślin.
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WNIOSKI

1. Ważnym czynnikiem plonotwórczym dla pszenicy ozimej i żyta, uprawianych na glebach 
rozwijających się na obszarach pogórniczych, obok nawożenia mineralnego jest ilość i 
rozkład opadów, a także przebieg temperatury w okresie wiosenno-letniej wegetacji.

2. Najwyższe plony pszenicy i żyta uzyskano w roku 2004 charakteryzującym się najwięk
szym deficytem opadów i najniższą temperaturą w okresie od IV do VII. Ilość opadów w 
miesiącu maju pokrywała w pełni potrzeby opadowe obu gatunków zbóż.

3. W latach 2002-2005 lepiej niż żyto plonowała pszenica ozima. Jest to związane nie 
tylko z wyższą plennością tego gatunku, lecz także z korzystniejszym przebiegiem 
warunków meteorologicznych.
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