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Stresz*zenie

Celem badaf bylo okreSlenie wplylvu pasowej uprawy roli oraz zr6Znicowanej obsady

ro6lin na wzrost i plonowanie lubinu bialego i bobiku uprawianych w warunkach

glebowo-klimatycmych Zachodniej Wielkopolski. Ponadto celami szczegolowymi byly:

l) okreSlenie wptywu sposobu uprawy roli i zaggszczenia ro5lin na architekturg lanu tubinu

bialego i bobiku, 2) analiza stopnia zachwaszczenia w zaleimo{;ci od sposobu uprawy roli

i obsady ro3lin, 3) ocena oplacalno6ci zastosowanych technologii w uprawie wybranych ro6lin

strqczkowych, 4) ocena wartoSci resztek pozbiorowych tubinu bialego i bobiku w zale2noi;ci

od obsady ro6lin i sposobu uprawy roli.

W latach 2013-2015 przeprowadzono dwa do6wiadczenia polowe, kt6re zaloZono

w Z*ladzie Dydaktyczno-Dodwiadczalnym Gorzyft, filia Brody (52'26' N, 16"18' E),

nalei4cym do Uniwersytetu Pr4,rodniczego w Poznaniu. DoSwiadczenia zalo2ono, jako

dwuczynnikowe w ukladzie splifplot.

Czynnikiem badawczym pierwszego rzpdu byl spos6b uprawy roli z wariantami: uprawy

tradycyjnej, uprawy uproszczonej. uprawy pasowej z wysiewanym jednym rzgdem nasion

w uprawianym pasie oraz uprawy pasowej z wysiewanymi dwoma rzEdami nasion

w uprawianym pasie.

Czynnikiem badawczym drugiego rzEdu byla obsada ro3lin, kl6rq zr6znicowano

w zale2noSci od gatunku. Dla lubinu bialego wynosila ona: 40, 60, 80, 100 szt..m-2, podczas

gdy dla bobiku 30.45,60. 75 sz:...m-2.

DoSwiadczenia zalohono na glebie klasy bonitacyjnej IV a, kompleksu przydatnofci

rofniczej fitniego dobrego, kt6ra charakteryzowala sig odczynem obojgtnym, bardzo

wysokim poziomem zasobno5ci gleby w fosfor i potas oraz wysokim w magnez

i zawierala od 0,95-1,05Vo wpgla organicznego.

W latach badan iloS6 i rozklad opad6w byly odmienne i zracryo oupb*aty na rozw6j

i plonowanie tubinu bialego i bobiku. Czynniki badawcze modyfikowaly wschody polowe



obydw6ch gatunk6w ro5lin strqczkowych. Uprawa pasowa z jednym rzgdem nasion

powodowala obniZenie liczby ro5lin po wschodach.

Srednio dla lat badan lubin bialy plonowal na podobnym poziomie w tradycyjnej

i uproszczonej uprawie roli oraz pasowej z wysiewanymi dwoma rzgdami nasion

w uprawianym pasie. Zastosowanie uprawy pasowej z jednym rzgdem nasion obni2alo plon

fubinu bialego. Jako gl6wna przyczyne tego zjawiska uznano obni2enie liczby ro6lin na

jednostce powierzchni przed zbiorem. W odniesieniu do bobiku nie odnotowano jednak

istotnego wptlT*u sposob6w uprawy roli na plon nasion. Plon nasion tubinu bialego zwipkszal

sig w miarg wztostu obsady ro5lin, jakkolwiek byl on istotny jedynie do obsady 60 szt..m-2.

Bobik zareagowal ujemnie na najwylsz4 obsadg, w kt6rej odnotowano istotne obnDenie

poziomu plonowania. C4mniki badawcze w niewielkim stopniu modyfikowaly oceniane

cechy morfologiczne badanych ro6lin. Sposoby uprawy roli nie modyfikowaly plonu bialka

bobiku, natomiast w lubinie byl on najwiEkszy w pasowej uprawie roli z dwoma rzgdami

nasion. Plon bialka obu gatunk6w zwigkszal sig wraz z gpsto3ci4 siewu do trzeciego poziomu

czynnik4 a dalsze podwyZszenie obsady nie skutkowalo jego istotnym przyrostem.

Mniejsz4 presjg chwast6w, zar6wno w lubinie bialym i bobiku odnotowano

w uprawie pasowej w por6wnaniu do tradycyjnej i uproszczonej uprawy roli. Masa calkowita

resztek pozniwnych bobiku byla wigksza od stwierdzonej w uprawie lubinu bialego.

W warunkach prowadzenia doSwiadczeri w uprawie pasowej z dwoma rzgdami nasion

wysiewanymi w uprawiangn pasie, obni2eniu koszt6w calkowitych towarzyszyl wzrost

wartoSci produkcji w por6wnaniu do tradycyjnej i uproszczonej uprawy roli.

Zr6inicowanie obsady ro6lin modyfikowalo doch6d rolniczy w wiEkszym stopniu aniZeli

spos6b uprawy roli. Wzrastaj4c a liczba wysiewanych nasion na I m2 generowala wiEksze

koszty, kt6rym nie zawsze towarqszyl wzrost wartoSci produkcji.

Rezultaty produkcyjne i ekonomiczne potwierdzaj4 ze pasowa uprawa roli mo2e mie6

praktyczre znaczenie w uprawie tubinu bialego i bobiku w warunkach

glebowo-klimaty czny ch Zachodniej Wielkopolski.
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