
Sprawozdanie z prowadzonych prac na Polu Doświadczalno- Wdrożeniowym 
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Wyniki doświadczeń ze zbożami ozimymi z pola DW w Pożógu II w sezonie 2021/2022.

Gatunek: Żyto ozime; Jęczmień ozimy

W sezonie wegetacyjnym 2021/2022 na polu na polu doświadczalno- wdrożeniowym
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli badano 5 odmian żyta (wysianych
140 szt./m2 odmiany mieszańcowe, 190 szt./m2 odmiany populacyjne) oraz 5 odmian

jęczmienia (wysianych : 170 szt./m2 odmiany mieszańcowe oraz 190 szt./m2 odmiany
populacyjne). 

1. Technologia uprawy
Uprawę przed siewną rozpoczęto dopiero w połowie trzeciej dekady września ze

względu na zbyt duże uwilgotnienie pola. Orkę wykonano pługiem obrotowym na głębokość 20
cm, na ok. 3 dni przed siewem. Glebę uprawiono agregatem biernym z podwójnym wałem
strunowym. Ziarno wysiano siewnikiem Poznaniak- 3 m w rozstawie rzędów co 12,5 cm.
Doświadczenia miały charakter łanowy a wielkość poletek w założeniu i do zbioru wynosiła 77
m2. Wschody roślin były wyrównane w drugiej dekadzie października. 

Rodzaj zabiegu Data zabiegu
Uprawa:
1. Zbiór przedplonu (zboża ozime)
2. Talerzówka 
3. Orka siewna  
4. Agregat uprawowy 

13.08.2021 r.
17.08.2021 r.
24.09.2021 r.
27.09.2021 r.

Siew: 29.09.2021 r.
Tab. 1. Zabiegi uprawowe w doświadczeniach ze zbożami ozimymi.

2. Nawożenie roślin

Nawożenie przedsiewne zostało wykonane przed uprawą agregatem, nawozem
wieloskładnikowym: Polifoska 5 w ilości 240 kg/ha. Ilość nawozu została ustalona na podstawie
zasobności gleby oraz dostosowana do potrzeb pokarmowych roślin. pH gleby wynosiło 6,1, a
zasobność w fosfor i potas był na poziomie wysokim. Wiosenne nawożenie azotem zostało
przeprowadzone w jednej, ograniczonej dawce ze względu na duże ryzyko wylegania tych
gatunków na naszym polu. 

Rodzaj zabiegu Data zabiegu Faza
rozwojowa w
skali BBCH

Nawożenie:
Jesienne: 
1. N - 12 kg/ha; P2O5  - 35 kg/ha; K2O - 70 kg/ha w

formie Polifoski 5-15-30  
Wiosenne: 
1. N - 44 kg/ha - w formie Saletrosanu 30

27.09.2021 r.

02.03.2022 r.

Przedsiewnie

BBCH – 25/27

Tab. 2. Technologia nawożenia na kolekcji odmian zbóż ozimych.



2. Ochrona roślin

Zwalczanie chwastów w kolekcji odmian przeprowadzono jesienią w okresie gdy
większość odmian osiągnęła fazę trzech liści. Zastosowany został kompleksowy preparat
zwalczający główne chwasty występujące na polu tzn. miotłę zbożową, samosiewy rzepaku,
przytulię czepną, fiołka polnego, przetaczniki oraz chwasty rumianowate. Fungicydy stosowane
były łącznie z dokarmianiem dolistnym w dwóch zabiegach wiosennych: pierwszy w fazie
początku strzelania w źdźbło oraz drugi w fazie liścia flagowego do początku kłoszenia żyta.
Skracanie przeprowadzono w jednej dawce w okresie ok. 2 kolanka tych gatunków. 

Rodzaj zabiegu  Data zabiegu Faza
rozwojowa w
skali BBCH

Ochrona roślin:
HERBICYDY 
1. Quelex - 25 g/ha + Naceto 0,25 l/ha 
FUNGICYDY + INSEKTYCYDY + DOKARMIANIE DOLISTNE
3. Siarczan Mg - 10 kg/ha + Basfoliar 36 Ex - 5/ha + Wirtouz 520 EC- 1 l/ha
4. Basfoliar 36 Ex - 4 l/ha + Delaro 325 SC - 1 l/ha
RETARDANTY 

1. Medax Max - 0,6 kg/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha

28.10.2021 r.

27.04.2022 r.
16.05.2022 r.

25.04.2022 r.

BBCH – 13

BBCH – 32/33
BBCH – 39/49

BBCH – 31/33
Tab. 3. Technologia ochrony roślin na kolekcji odmian zbóż ozimych.

4. Plonowanie oraz wyniki jakości ziarna

W przeciwieństwie do roku ubiegłego, w tym sezonie warunki atmosferyczne w okresie
żniw były na ogół dobre. Zbiór przeprowadzono w dniu 05.08.2022 r. Średni plon żyta oraz
jęczmienia był znacznie wyższy w porównaniu do zbiorów z ubiegłego roku (w 2021 roku średni
plon żyta wyniósł: 48,6 dt/ha, średni plon jęczmienia wyniósł : 37,7 dt/ha). W obu kolekcjach
najwyższymi plonami charakteryzowały się odmiany mieszańcowe.

L.p.

Odmiana

Ilość
wysiewu
[kg/ha]

Wylega
n i e
p r z e d
z b i o r e
m [%]

Wilgotno
ść przy
zbiorze
[%]

Plon przy
15 %
wilgotności
[dt/ha]

Białko
[%]

G ę s t o ś ć
ziarna w
s t a n i e
z s y p n y m
[kg/hl]

L i c z b a
opadania

1 Su Perspectiv F1 46,77 0,00 12,1 119,53 9,3 70,6 202
2 Su Performer F1 63,23 0,00 12,9 97,15 9,4 74,9 261
3 Dolaro F1 48,33 0,00 13,4 83,36 9,3 74,0 235
4 Antonińskie 51,06 0,00 13,1 59,75 10,3 73,3 187
5 Poznańskie 51,76 0,00 13,2 46,42 10,0 71,9 166

Średnia 52,23 0 12,94 81,24 9,66 72,94 210,2
Tab. 4. Plony oraz wybrane parametry jakości poszczególnych odmian  żyta ozimego uzyskane
na polu DW w Pożogu II w roku 2022. [Badania jakości wykonano w Zakładzie Przetwórstwa
Zbóż i Piekarstwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie].

L.p. Odmiana Ilość
wysiewu
[kg/ha]

Wylega
n i e
p r z e d
zbiore

Wilgotno
ść przy
zbiorze
[%]

Plon przy
15 %
wilgotności
[dt/ha]

Białko
[%]

Gęstość
ziarna w
s t a n i e
zsypnym



m [%] [kg/hl]
Sy Dakota F1 73,20 0,00 11,7 86,34 10,4 62,3
Su Hylona F1 86,73 30,00 12 82,02 11,6 64,0
Sy Galileo F1 87,06 0,00 11,7 80,95 9,7 61,3
Ricky 114,0 0,00 11,5 73,02 8,9 62,0
Giewont 65,38 0,00 10,4 62,97 9,1 59,7
Średnia 85,27 6 11,46 77,06 9,94 61,86

Tab. 5. Plony oraz wybrane parametry jakości poszczególnych odmian  jęczmienia ozimego
uzyskane na polu DW w Pożógu II w roku 2022. [Badania jakości wykonano w Zakładzie
Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Warszawie].

Opracował:  Krzysztof Kurus


