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WPŁYW WYSOKOŚCI ŚCIERNISKA PRZEDPLONU  
I SPOSOBU UPRAWY ROLI  

NA PLONOWANIE KILKU ODMIAN PSZENICY OZIMEJ 
 
 

Streszczenie 
 
Celem pracy była analiza plonowania wybranych odmian pszenicy 
ozimej w warunkach zróżnicowanej wysokości ścierniska i różnych 
systemów uprawy roli. Badania przeprowadzono w latach 2008–2010 
na glebie kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie trzyczynnikowe 
założono w układzie split–split–plot. Czynnikiem I był sposób zbioru 
przedplonu pszenicy: a) niskie ściernisko (10 cm), b) wysokie ścierni-
sko (40 cm). W ramach czynnika II rozlosowano systemy uprawy roli: 
a) siew bezpośredni, b) uprawa bezpłużna, c) uprawa konwencjonalna 
– płużna. Czynnikim III były odmiany pszenicy ozimej: a) Mewa, b) 
Rapsodia, c) Legenda. Stosując bezpłużne systemy po przedplonach 
zbożowych, uzyskuje się mniejsze plony pszenicy niż w warunkach 
konwencjonalnej uprawy. Pozostawiając wysokie ściernisko i prawi-
dłowo dobierając odmianę, można jednak osiągnąć większe lub po-
równywalne plony tego gatunku. Niezależnie od systemu uprawy roli  
i wysokości ścierniska, liczba kłosów na jednostce powierzchni jest 
decydującym elementem, wpływającym na wielkość plonu pszenicy 
ozimej.  
 
Słowa kluczowe: system uprawy, odmiana, pszenica ozima, pozo-
stałości pożniwne 

 
 
Wstęp 
 
Zboża w strukturze zasiewów zajmują obecnie ok. 70–80% powierzchni 
uprawnej na obszarze Polski. Duże koszty tradycyjnej uprawy roli, związane 
ze znaczną pracochłonnością i istotnie większym zużyciem paliwa, spowo-
dowały, że w coraz większym stopniu stosuje się alternatywne systemy 
uprawy bezpłużnej [Khaledian i in. 2010]. Uprawa konserwująca – zacho-
wawcza może być z powodzeniem stosowana nie tylko na terenach zagro-
żonych erozją wodną lub wietrzną [Dzienia i in. 2006; Imaz i in. 2010]. Wielo-
letnie badania, przeprowadzone na różnych typach gleb, potwierdziły brak 
istotnych różnic w plonach roślin uzyskiwanych w warunkach siewu bezpo-
średniego i innych bezpłużnych sposobach w porównaniu z uzyskiwanymi  
w warunkach konwencjonalnej uprawy roli [Anken i in 2004; Rogasik i in. 
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2001; Wegner, Koch 1999]. Stosowanie wariantów uproszczonych uprawy, 
szczególnie siewu bezpośredniego (uprawy zerowej) stwarza jednak dodat-
kowe problemy, związane z dużą ilością słomy pozostającą na powierzchni 
gleby. Często pozostałości pożniwne nie ulegają rozdrobnieniu i są wciska-
ne do gleby, stwarzając niekorzystne warunki kiełkowania. Brak bezpośred-
niego kontaktu nasion z dolną warstwą gleby może powodować znaczne 
opóźnienia wschodów. Duża ilość resztek pożniwnych na polu skutkuje rów-
nież niezachowaniem odpowiedniej głębokości wysiewu [Weber 2000].  
  
W celu poprawy efektywności siewu bezpośredniego rośliny następczej 
obecnie na terenie Niemiec propaguje się zmodyfikowany zbiór zbóż [Krat-
zmann, Reckleben 2006; Vosshenrich i in. 2006]. Zbiór ten polega na wyso-
kim przycinaniu słomy i pozostawieniu ścierniska o wysokości ok. 30–40 cm. 
Wysokie cięcie słomy wpływa na poprawę pracy części młócących i do-
czyszczających kombajnu, ograniczając wielkość strumienia słomy wprowa-
dzanej do kombajnu. Mniejsza masa słomy o istotnie mniejszej wilgotności 
zmniejsza również wilgotność i zanieczyszczenie zbieranego ziarna. Jakość 
siewu siewnikami do siewu bezpośredniego jest wyższa, ponieważ długa 
słoma układa się wzdłuż jazdy siewnika i nie występuje znaczne gromadze-
nie resztek pożniwnych w rowku siewnym [Köller, Linke 2001].  
  
Wykazane zalety wysokiego ścierniska wskazują na duże prawdopodobień-
stwo podwyższenia plonowania określonych odmian pszenicy w warunkach 
wysokiego ścierniska, gdy stosuje się uprawę „zerową”. Niższe koszty zbioru 
przedplonu oraz większe plony odmian pszenicy przystosowanych do gor-
szych warunków środowiskowych mogą przyczynić się do opłacalności 
uprawy określonych odmian pszenicy ozimej w warunkach siewu bezpo-
średniego.  
  
Celem pracy była analiza plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej  
w warunkach zróżnicowanej wysokości ścierniska i różnych systemów upra-
wy roli.  
 
Materiał i metody badań  
 
Badania przeprowadzono w latach 2008–2010 w Rolniczym Zakładzie Do-
świadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Jelczu- 
-Laskowicach na glebie kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie trzy-
czynnikowe założono w układzie split–split–plot w 4 powtórzeniach, na gle-
bie płowej – piasku gliniastym mocnym, zalegającym na glinie lekkiej. Na-
wożenie mineralne oraz chemiczną ochronę plantacji przeprowadzono 
zgodnie z zasadami, zawartymi w zaleceniach agrotechnicznych programu 
NAW-2, opracowanymi przez IUNG. Przedplonem była pszenica jara. Bada-
no następujące czynniki doświadczenia: czynnik I – zbiór przedplonu psze-
nicy: a) niskie ściernisko (10 cm), b) wysokie ściernisko (40 cm); czynnik II – 
systemy uprawy roli: a) siew bezpośredni, b) uprawa bezpłużna, c) uprawa 
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konwencjonalna – płużna (tab. 1); czynnik III – odmiany pszenicy ozimej:  
a) Mewa, b) Rapsodia, c) Legenda. Zarówno na obiektach z wysokim, jak  
i niskim ścierniskiem pozostałe resztki pożniwne zostały pocięte na sieczkę  
i równomiernie rozrzucone na polu. Orkę wykonywano pługiem 3-skibowym 
z ciągnikiem New Holland T-7030, natomiast maszyny do uprawy przed-
siewnej i pożniwnej (tab. 1) stosowano łącznie z ciągnikiem New Holland 
TM-125. Siew odmian pszenicy przeprowadzono siewnikiem Great Plains  
z ciągnikiem New Holland TD–80 d. Powierzchnia poletka wynosiła 30 m2.  
Z każdego poletka zbierano losowo po 35 kłosów. W analizach statystycz-
nych w odniesieniu do plonu i jego składowych zastosowano model stały 
analizy wariancji, właściwie odzwierciedlający charakter trzech badanych 
czynników. Obliczenia statystyczne przeprowadzono za pomocą programu 
AWAR, opracowanego przez Zakład Zastosowań Matematyki i Informatyki 
IUNG w Puławach. 
 
Tabela 1. Sposoby uprawy roli  
Table 1. Soil tillage systems 

Uprawa roli 
Soil tillage system Zabiegi uprawowe  Cultivation measures 

Konwencjonalna (płużna)  
Plough tillage 

− uprawa pożniwna – gruber na głębokość 15 cm + wał strunowy 
post-harvest tillage – grubber 15 cm deep + string roller 

− uprawa podstawowa – orka pługiem na głębokość 25 cm + brona 
basic tillage – ploughing 25 cm deep + harrow 

− uprawa przedsiewna – agregat uprawowy (kultywator + wał  
strunowy) 
pre-sowing tillage – tillage aggregate (cultivator + string roller) 

− herbicydy w zależności od potrzeb 
herbicides depending on the needs 

Uproszczona (bezpłużna)  
Simplified (ploughless)  
tillage 

− uprawa pożniwna – gruber na głębokość 15 cm + wał strunowy 
post-harvest tillage – grubber 15 cm deep + string roller 

− uprawa przedsiewna – brona wirnikowa + wał strunowy 
pre-sowing tillage – rotary harrow + string roller 

− herbicydy w zależności od potrzeb 
herbicides depending on the needs 

Zerowa (siew bezpośredni)  
Direct sowing 

− siew bezpośredni – siewnik great plains z podwójnymi talerzowymi 
redlicami wysiewającymi i krojem tarczowym przed redlicami 
direct drilling – great plains drill with double disc drilling shoes  
and rolling coulter before drilling shoes 

− herbicydy w zależności od potrzeb   
herbicides depending on the needs 

Źródło: opracowanie własne. Source: own study 
 
Wyniki badań i dyskusja 
 
Nie stwierdzono różnic w wielkości plonów pszenicy w zależności od wyso-
kości ścierniska przedplonu (tab. 2). Istotna interakcja systemu uprawy roli  
z wysokością ścierniska, jak również z badanymi odmianami wskazuje jed-
nak na dużą zmienność plonowania pszenicy w zależności od sposobu 
uprawy. W warunkach uprawy płużnej, niezależnie od wysokości pozostało-
ści pożniwnych, uzyskano większe plony pszenicy ozimej niż gdy stosowano 
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uproszczone warianty uprawy roli (tab. 2). Większe plony pszenicy ozimej  
w warunkach siewu bezpośredniego na poletkach z wysokim ścierniskiem  
w porównaniu z uzyskanymi z obiektów ze słomą pociętą na sieczkę wska-
zują, że ten sposób zbioru przedplonu może być zalecany w bezpłużnych 
systemach uprawy roli. 
 
Tabela 2. Plony pszenicy ozimej [t·ha–1] w zależności od systemu uprawy i wysoko-

ści ścierniska (średnia z lat 2008–2010) 
Table 2. Yields of winter wheat [t·ha–1] depending on the tillage system and height of 

field stubble (mean for years 2008–2010) 
Odmiana  Cultivar Wysokość 

ścierniska 
Stubble height 

System uprawy 
Tillage system Legenda Mewa Rapsodia 

Plon średni 
Mean yield 

płużna  plough tillage 5,04 5,28 5,53 5,28 
uproszczona  simplified tillage 4,88 4,80 5,23 4,97 Wysoka  High 
zerowa  direct sowing 5,16 5,22 5,23 5,20 

Średnia  Mean 4,96 5,04 5,33 5,15 
płużna  plough tillage 5,99 4,84 5,24 5,36 
uproszczona  simplified tillage 5,19 4,82 5,27 5,09 Niska  Low 
zerowa  direct sowing 4,60 4,53 4,98 4,70 

Średnia  Mean 5,26 4,73 5,16 5,05 
Średnia ogólna  General mean 5,11 4,89 5,25 – 

NIR wysokość ścierniska – różnice nieistotne; LSD stubble height – not significant; 
NIR systemy uprawy = 0,254; LSD tillage system = 0.254; 
NIR odmiany = 0,205; LSD cultivars = 0.205;  
NIR uprawy x wysokość ścierniska = 0,258; tillage x stubble height = 0.258; 
NIR odmiany x wysokość ścierniska = 0,245; LSD cultivars x stubble height = 0.245; 
NIR odmiany x systemy uprawy = 0,372; LSD cultivars x tillage system = 0.372. 

Źródło: opracowanie własne. Source: own study. 
 
W zróżnicowanych systemach uprawy roli niższym plonowaniem w porów-
naniu z pozostałymi odmianami odznaczała się Mewa. Wyższe ściernisko 
przedplonu przyczyniło się do większych plonów odmiany Rapsodia. W wa-
runkach pozostawania znacznej ilości słomy pociętej na sieczkę istotnie 
większym plonem w porównaniu z pozostałymi odmianami odznaczała się 
Legenda. Prawdopodobnie szybszy początkowy wzrost odmiany Legenda  
w początkowych fazach rozwoju przyczynił się do zwiększonych plonów tego 
genotypu na poletkach z dużą ilością rozdrobnionej słomy. Większe plony 
odmiany Rapsodia w porównaniu z pozostałymi obiektami w uproszczonych 
systemach uprawy roli wskazują na znaczne zróżnicowanie odmian pszenicy 
ozimej pod względem przystosowania do niekorzystnych warunków środo-
wiska. Wysokość roślin w mniejszym stopniu wpłynęła na plony badanych 
odmian (tab. 3). Analizując poszczególne komponenty plonu, można stwier-
dzić, że decydującą składową plonu badanych odmian była liczba kłosów 
na jednostce powierzchni (tab. 3). Mniejszy wpływ na plonowanie pszenicy 
wywierały: masa tysiąca ziaren, masa ziarna i liczba ziaren z kłosa. Rapsodia,  
w porównaniu z innymi odmianami – mimo istotnie mniejszej masy ziarna  
z kłosa w warunkach uproszczonych systemów uprawy roli – plonowała wyżej.  
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Tabela 3. Elementy struktury plonu odmian pszenicy ozimej w zależności od syste-
mu uprawy i wysokości ścierniska (średnie 2008–2010) 

Table 3. Yield structure elements of winter wheat cultivars depending on the tillage 
system and height of field stubble (means for 2008–2010) 

Odmiana  Cultivar 
System uprawy 
Tillage system 

Wysokość 
ścierniska 

Stubble 
height 

Badany 
parametr 

Parameter 
tested 

Legenda Mewa Rapsodia
NIR 
LSD 

Średnia 
Mean 

wys. 109,0 93,5 80,0 14,3 94,2 
LK 485 429 543 62,4 485,5 

LZK 45,49 43,24 44,4 r.n. 44,38 
MZK 1,83 2,03 1,72 0,21 1,86 

Siew bezposredni 
Direct sowing 

MTZ 43,55 46,35 41,75 3,1 43,88 
wys. 109,5 99,5 83,5 11,6 97,5 
LK 384 364 460 79,2 402,9 

LZK 46,62 43,45 43,63 r.n. 44,57 
MZK 2,05 1,71 1,7 0,27 1,82 

Uprawa  
uproszczona 
Simplified tillage 

MTZ 43,6 43,13 41,68 r.n. 42,8 
wys. 108,5 98,5 85,0 12,1 97,3 
LK 382 457 493 68,1 444 

LZK 51,64 45,8 41,87 5,35 46,44 
MZK 1,99 1,92 1,77 0,18 1,9 

Uprawa płużna 
Plough tillage 

niska 
low 

MTZ 45,1 45,8 44 r.n. 44,97 
wys. 109,0 96,0 81,5 14,1 95,5 
LK 424 469 548 86,2 480,5 

LZK 48,37 42,74 45,07 4,07 45,39 
MZK 2,05 1,83 1,77 0,24 1,88 

Siew bezpośredni 
Direct sowing 

MTZ 44,0 43,73 41,75 r.n. 43,16 
wys. 106,5 98,5 85,0 17,4 96,7 
LK 462 432 481 37,6 458,4 

LZK 49,29 43,17 47,88 5,21 46,78 
MZK 1,99 1,89 1,76 0,19 1,88 

Uprawa 
uproszczona 
Simplified tillage 

MTZ 43,35 44,5 40,6 r.n. 42,82 
wys. 108,0 91,0 77,0 12,4 92 
LK 462 432 481 r.n. 458,4 

LZK 49,29 43,17 47,88 5,21 46,78 
MZK 1,99 1,89 1,76 0,2 1,88 

Uprawa płużna 
Plough tillage 

wysoka 
high 

MTZ 43,35 44,5 40,6 r.n. 42,82 

Objaśnienia: wys. – wysokość roślin, LZK – liczba ziaren w kłosie [szt.], MZK – masa ziaren  
w kłosie [g], MTZ – masa tysiąca ziaren [g], LK – liczba kłosów na m2 [szt.], r.n. – różnica 
nieistotna. 
Explanations: wys. – plant heigt, LZK – number of grains per head, MZK – weight of grains 
per head [g], MTZ – 1000 grain weight [g], LK – number of heads per 1 m2, r.n. – difference 
insignificant. 

Źródło: opracowanie własne. Source: own study. 
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Przedstawione wyniki badań wskazują, że pozostawiając wysokie ściernisko 
i stosując dobór odpowiednich odmian, można uzyskać plony pszenicy po-
równywalne do uzyskiwanych w warunkach uprawy konwencjonalnej. Nieod-
powiedni wybór odmiany w warunkach dużej ilości resztek pożniwnych może 
jednak skutkować mniejszymi plonami pszenicy ozimej [Rasmussen i in. 
1997]. Niższe koszty zbioru ziarna mogą być w dużym stopniu niwelowane 
przez zwiększone nakłady na uprawę pożniwną i przedsiewną, dlatego nie-
którzy autorzy preferują uprawę płużną jako lepszy sposób zagospodarowa-
nia pozostałości pożniwnych [Turley i in. 2003]. Często jednokrotny przejazd 
broną talerzową i kultywatorem na polu nie przykrywa resztek pożniwnych 
warstwą ziemi. W celu prawidłowego przykrycia ziemią nierozdrobnionej 
słomy po żniwach stosuje się rozdrabniacz słomy (cięcie słomy na odcinki  
5-centymetrowe i równomierne rozprowadzenie na polu, a następnie konwen-
cjonalną uprawę pożniwną. Badania z obszaru Niemiec wskazują jednak, że 
w przypadku odpowiedniej wilgotności gleby uprawa wysokiego ścierniska nie 
sprawia większych problemów [Pfeiffer, Mehner 2006]. Pozostawienie wyso-
kiego ścierniska zwiększa wydajność kombajnu o 40–100%, zmniejsza wil-
gotność ziarna o 1–4%, wpływa na mniejsze zużycie paliwa i mniejsze zuży-
cie części pracujących kombajnu [Weber 2007]. 
 
Mniejsze plony odmian pszenicy ozimej w warunkach siewu bezpośredniego 
i niskiego ścierniska mogły być spowodowane nieodpowiednim typem siew-
nika lub nieodpowiednią wilgotnością górnych warstw gleby. Redlice tale-
rzowe w suchej glebie warunkują dobrą jakość wysiewu nasion, jednak gdy 
gleba jest wilgotna, następuje jej zagęszczenie na dnie i bocznych ścianach 
rowka siewnego. Również nadmierna wilgotność gleby lub słabe spulchnianie 
może spowodować nieprawidłowe zakrycie bruzdy siewnej. Gdy słomy jest 
dużo, istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia pociętych źdźbeł na dno 
rowka siewnego. Czynniki powodują niewyrównane wschody i obniżają plo-
nowanie roślin [Weber 2000]. Redlice dłutowe (np. siewnik Amazone) są 
lepiej dostosowane do niskiego ścierniska i równomiernie rozłożonej, pocię-
tej na sieczkę słomy [Gall, Köller 2009]. Redlice te zachowują precyzyjnie 
odległość między poszczególnymi nasionami na dnie rowka siewnego. Nie-
zależne zawieszenie redlic z odrębnym nastawieniem głębokości siewu 
w tym typie siewnika umożliwia dobre ich dopasowanie do nierówności po-
wierzchni gleby. Dokładność wysiewu nasion poprzez redlice w postaci gę-
siostópki (np. siewnik Claydon V – Grill) jest gorsza. Redlice te spulchniają 
glebę poniżej głębokości wysiewu. Tworzą one szeroką bruzdę siewną, 
umieszczając nasiona w strumieniu spulchnionej gleby. Zróżnicowaną głę-
bokość siewu zwiększa sprężynowe zawieszanie redlic, które umożliwia ich 
odchylenie na glebach kamienistych [Gall, Köller 2009]. Skrzydełka redlicy 
wysiewającej siewnika Baker No-Tillage, uzbrojonego w redlice ”krzyżowe” 
typu Cross Slot przyczyniają się do zwiększonego oporu gleby, jednak boczne 
umieszczenie nasion i nawozu po obu stronach redlicy obok kroju nożowego 
umożliwia dokładne utrzymanie głębokości wysiewu. System utrzymania głę-
bokości wysiewu jest odporny na zakłócenia, ponieważ po obu stronach re-
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dlicy są umocowane koła utrzymujące określoną głębokość wysiewu. W wa-
runkach występowania dużych ilości słomy kombinacja talerza i noża redlicy 
wysiewającej umożliwia precyzyjny wysiew. Istnieje również możliwość na-
stawienia odrębnej siły nacisku na poszczególne redlice wysiewające. Pod-
stawową wadą siewnika Baker No-Tillage, uzbrojonego w redlice ”krzyżowe” 
jest potrzeba użycia ciągnika o 4-krotnie większej mocy niż w pozostałych 
typach siewników [Gall, Köller 2009].  
 
Przedstawione porównanie trzech typów redlic wysiewających wskazuje, że 
wybór odpowiedniego siewnika może sprawiać poważne trudności. Należy 
podkreślić, że nie ma w pełni uniwersalnych siewników do siewu bezpośred-
niego lub uprawy bezpłużnej. Dobór siewnika powinien być uzależniony od 
planowanego płodozmianu, rodzaju gleby i warunków klimatycznych na ob-
szarze działania gospodarstwa. W przypadku stosowania w zmianowaniu 
gatunków roślin o znacznym zróżnicowaniu wielkości nasion lub rozstawy 
rzędów zakup siewnika uniwersalnego może przysporzyć wielu poważnych 
problemów. 
 
Wnioski 
 
1. Bezpłużne systemy uprawy roli, po przedplonach zbożowych, przyczy-

niają się do mniejszych plonów pszenicy ozimej w porównaniu z uzyska-
nymi w warunkach konwencjonalnej uprawy. 

2. Niezależnie od systemu uprawy, pozostawiając wysokie ściernisko i pra-
widłowo dobierając odmianę, można osiągnąć większe lub porównywal-
ne plony pszenicy ozimej w porównaniu z tradycyjnym zbiorem zbóż.  

3. Analiza komponentów plonu wykazała, że – niezależnie od systemu 
uprawy roli i wysokości ścierniska – liczba kłosów na jednostce po-
wierzchni jest decydującym elementem, wpływającym na wielkość plonu 
pszenicy ozimej. Mniejszy wpływ wywierają masa i liczba ziaren z kłosa.  
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THE EFFECT OF FORECROP STUBBLE HEIGHT 
AND SOIL TILLAGE SYSTEM ON YIELDING  

OF SOME WINTER WHEAT CULTIVARS 
 
                                                Summary 
 
The study analysed yielding of selected winter wheat cultivars under condi-
tions of differentiated stubble height and various soil tillage systems. Investi-
gations conducted within years 2008–2010, were localized on good rye soil 
complex. Experiment in split–split–plot design included three experimental 
factors. Factor I – harvest technique of wheat forecrop: a) low (10 cm) stubble, 
b) high (40 cm) stubble. Factor II dealt with various soil tillage systems: a) di-
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rect sowing, b) simplified (ploughless) tillage, c) conventional tillage (plough-
ing). Within factor III the wheat cultivars: a) Mewa, b) Rapsodia, c) Legenda, 
were evaluated. At the use of ploughless tillage after cereal forecrops, de-
creased wheat yields were obtained, as compared with conventional tillage. 
However, at high stubble stand and properly matched wheat cultivar, it was 
possible to achieve comparable, or even higher yields of winter wheat. Irre-
spective of soil tillage system and height of stubble, the number of ears per 
area unit was a main component affecting the yield of winter wheat. 
 
Key words: soil tillage system, winter wheat, cultivar, crop residues 
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