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POTRZEBY DESZCZOWANIA J CZMIENIA
BROWARNEGO W ZALE NO CI OD RODZAJU GLEBY

____________

NEEDS OF SPRINKLER IRRIGATION IN PRODUCTION
OF MALTING BARLEY DEPENDING ON THE TYPE

OF SOIL

Streszczenie

W pracy oszacowano potrzeby interwencyjnego deszczowania j czmienia
jarego browarnego i zobrazowano ich  du  zmienno  czasow . Zastosowano
oryginaln  metod  badawcz , bazuj c  na wynikach wieloletnich cis ych do-
wiadcze  polowych. Do wiadczenia te prowadzono na obszarze szczególnie defi-

cytowym w wod  (rejon Bydgoszczy) na dwóch rodzajach gleb: bardzo lekkiej na
pod o u przepuszczalnym oraz lekkiej na pod o u zwi z ym. cznie przeprowa-
dzono 17 eksperymentów jednorocznych, w trzech cyklach wieloletnich, obejmu-
j cych 13 sezonów wegetacyjnych.

Wykazano istotn  zale no  wysoko ci plonów ziarna na stanowiskach nie
deszczowanych oraz przyrostów plonów ziarna pod wp ywem deszczowania od
wysoko ci opadów atmosferycznych w okresie wzmo onych potrzeb wodnych
j czmienia, obejmuj cym miesi ce maj i czerwiec. Na podstawie analizy tych
zale no ci oraz sum opadów maja i czerwca w latach 1971-2010 stwierdzono, e
du e potrzeby deszczowania j czmienia, wymagaj ce zastosowania co najmniej
5 dawek nawodnieniowych (sumarycznie co najmniej 100-120 mm wody), wyst -
puj  w rejonie Bydgoszczy na glebie bardzo lekkiej w  30%, a na lekkiej w 12,5%
lat. Zastosowanie deszczowania prowadzi w tych latach do znacz cego wzrostu
plonów ziarna j czmienia, wynosz cego co najmniej 2,50 t.ha-1. W aktualnych
uwarunkowaniach ekonomicznych, warto  nawet tak wysokich efektów produk-
cyjnych deszczowania nie zapewnia op acalno ci stosowania tego zabiegu. Argu-
ment przemawiaj cy za celowo ci  wprowadzenia deszczowania do technologii
uprawy j czmienia browarnego mog  stanowi  korzystne zmiany jako ci ziarna.
W do wiadczeniach wykazano, e deszczowanie spowodowa o nie tylko wzrost
i stabilizacj  wysoko ci plonu ziarna, ale przede wszystkim przyczyni o si  do po-
zyskiwania surowca spe niaj cego kryteria przydatno ci browarnej, niezale nie od
wyst puj cych w sezonie wegetacyjnym niedoborów opadów atmosferycznych.

S owa kluczowe: j czmie  browarny, deszczowanie, opady atmosferyczne, rodzaj gleby
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Summary

The study estimated the needs of emergency irrigation in malting barley
and illustrated their high temporal variability. The original test method, based on
the results of many years of field experiments was used. Experiments were carried
out in the area of particular deficit in the water (region of Bydgoszcz) on two soil
types: very light with a drained subsoil and light with a dense subsoil. A total of
17 annual experiments were carried out, in three multi-year cycles, involving
13 growing seasons.

There was a significant correlation between grain yield at a non-irrigated
plots, and increases in grain yield under the influence of irrigation and the amount
of precipitation during the period of increased water needs of barley, including the
months May and June. Based on the analysis of these relationships and the total
rainfall in May and June in the years 1971-2010, it was found that the great barley
irrigation needs, requiring the use of at least 5 doses of irrigation (in total at least
100-120 mm of water) are found in the region of Bydgoszcz on the very light soil
in 30% and on the light soil in 12.5% of the years. The use of irrigation in these
years leads to a significant increase in grain yield of barley, of at least 2.50 t.ha-1.
In the current economic conditions, the value of even such high-production effects
of sprinkler irrigation does not provide a cost-effectiveness of this treatment. An
argument for the desirability of the introduction of irrigation for growing malting
barley technology can be a beneficial change of grain quality. The experiments
showed that irrigation resulted in not only the growth and stability of grain yield,
but also contributed to the gathering of raw material that meets the criteria of
suitability for brewing, regardless of the existing shortages of precipitation in the
growing season.

Key words: malting barley, sprinkler irrigation, precipitation, soil type

WST P

Plonowanie j czmienia browarnego zale y w du ym stopniu od warunków
klimatycznych i glebowych. G ównym czynnikiem ograniczaj cym jego pro-
dukcj  w Polsce jest zmienno  czasowa opadów atmosferycznych, skutkuj ca
pojawiaj cymi si  nieregularnie okresami suszy atmosferycznej i rolniczej. Jak
wykaza y badania Dudka i in. [2009], w rejonie centralnej Polski w dziesi ciole-
ciu 1996-2005, odnotowano w okresie wzmo onych potrzeb wodnych zbó  ja-
rych uprawianych na glebach piaszczystych, 13-15 posuch rolniczych, w zale -
no ci od rodzaju gleby. Dominowa y posuchy umiarkowane (ci g 7-13 dni
braku wody atwo dost pnej dla ro lin w korzeniowej warstwie gleby). Posuchy
intensywne (ci g 14-20 dni) i bardzo intensywne (ci g powy ej 20 dni) stano-
wi y 21% ogólnej liczby okresów posusznych.

D ugotrwa a susza w czasie wzmo onego zapotrzebowania ro lin na wod
wp ywa ujemnie na warto  browarn  j czmienia, gdy  obok obni ki plonu
ziarna przyczynia si  do zwi kszonej zawarto ci bia ka i uski w ziarnie, zmniej-
szaj c jego celno  oraz ekstraktywno  s odu. Dlatego j czmie  browarny zale-
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ca si  uprawia  na glebach yznych i zwi z ych, nale cych do kompleksu
pszennego bardzo dobrego i pszennego dobrego oraz na glebach rednich, na
których ujemne skutki d ugotrwa ych posuch s  mniejsze, w porównaniu do gleb
lekkich i bardzo lekkich [Budzy ski, Szempli ski 2003; Noworolnik 2007;
Pecio 2002].

Zabiegiem agromelioracyjnym  przeciwdzia aj cym ujemnym skutkom
wyst powania posuch rolniczych jest nawadnianie ro lin. Mimo aktualnego
regresu i ogranicze  wynikaj cych z niekorzystnych uwarunkowa  ekonomicz-
nych i wielko ci róde  wody dyspozycyjnej, nawadnianie ro lin w Polsce, jako
jeden z elementów gospodarowania wod  w rolnictwie, wydaje si  rozwi za-
niem przysz o ciowym. Do czynników przyspieszaj cych rozwój nawodnie ,
obok podnoszenia wydajno ci produkcji ro linnej i zapewnienia stabilnych plo-
nów o dobrej jako ci, zaliczy  mo na potrzeb  wzrostu nowoczesno ci i  konku-
rencyjno ci gospodarstw rolniczych oraz przewidywane zmiany klimatyczne
[ ab dzki 2009; Rzekanowski i in. 2010].

Z dotychczasowych bada  nad potrzebami i efektami zastosowania desz-
czowania w uprawie ro lin uprawy polowej, w tym zbó , wynika, e w Polsce
jest ono ze wzgl dów rodowiskowych  uzasadnione przede wszystkim na
obszarach szczególnie deficytowych w wod , obejmuj cych gleby lekkie zloka-
lizowane w strefach o najmniejszych przeci tnych opadach atmosferycznych
w sezonie wegetacji [Borówczak 2009; Dzie yc, Nowak 1993; Karczmarczyk
1999; arski 2006].

W niniejszej pracy dokonano syntezy bada  w asnych z nawadnianiem
deszczownianym browarnych odmian j czmienia jarego, prowadzonych na
dwóch rodzajach gleb piaszczystych w rejonie Bydgoszczy. Jej celem by o zna-
lezienie zale no ci mi dzy ilo ci  opadów atmosferycznych w okresie wzmo o-
nych potrzeb wodnych ro lin a wysoko ci  plonów ziarna oraz efektami produk-
cyjnymi deszczowania, wyra onymi przyrostami plonu i zmianami wska ników
jego jako ci, wa nych dla przemys u browarniczego. Za o ono, e opracowane
na podstawie wieloletnich cis ych eksperymentów polowych formu y, pozwol
na opracowanie zmienno ci czasowej potrzeb i zwi zanych z nimi efektów za-
stosowania deszczowania j czmienia browarnego na obszarach szczególnie defi-
cytowych w wod , umo liwiaj c prognozowanie i programowanie nawodnie .

MATERIA  I METODY

Materia  do bada  stanowi y wyniki cis ych eksperymentów polowych
z deszczowaniem browarnych odmian j czmienia jarego, wykonanych na dwóch
polach do wiadczalnych Katedry Melioracji i Agrometeorologii Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w rejonie Bydgoszczy oraz wyniki standardo-
wych pomiarów opadów atmosferycznych, prowadzonych w miejscach bada .
Do wiadczenia te prowadzono na dwóch rodzajach gleb: bardzo lekkiej na pod-
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o u przepuszczalnym (miejscowo  Kruszyn Kraje ski – =53005’, =17052’,
h=70m npm) oraz lekkiej na pod o u zwi z ym (miejscowo  Mochle
– =53013’, =17051’, h=98,5m npm). cznie przeprowadzono 17 ekspery-
mentów jednorocznych, w trzech cyklach wieloletnich, obejmuj cych 13 sezo-
nów wegetacyjnych (tab.1), ró ni cych si  wysoko ci  opadów atmosferycz-
nych w okresie od 1 maja do 30 czerwca (od 27 do 178mm), a tym samym
ilo ci  wody zastosowanej za pomoc  deszczowni (od 0 do 183mm).

Tabela 1.  Wykaz do wiadcze  z deszczowaniem browarnych
odmian j czmienia browarnego

Table 1. List of field experiments with irrigation in malting barley cultivars

Nr Sezon wegetacyjny Odmiana
Opady w okresie

V-VI
(mm)

Dawka
nawodnieniowa

(mm)
Gleba bardzo lekka na pod o u przepuszczalnym – Kruszyn Kraje ski

1 1987 Grit 102 75
2 1988 Grit 105 135
3 1989 Grit 52 183
4 1990 Grit 80 157
5 1991 Grit 143 80
6 2000 Brenda 55 135
7 2001 Brenda 79 70
8 2002 Brenda 94 75
9 2000 Rudzik 55 135

10 2001 Rudzik 79 70
11 2002 Rudzik 94 75

Gleba lekka na pod o u zwi z ym – Mochle
12 2006 Poldek 82 90
13 2007 Poldek 178 30
14 2008 Poldek 27 180
15 2009 Mauritia 143 0
16 2010 Marthe 110 105
17 2010 Mauritia 110 105

Drugim czynnikiem w przeprowadzonych do wiadczeniach by o zró ni-
cowane nawo enie azotowe, w dwóch lub czterech wariantach. W niniejszej
pracy uwzgl dniono rednie wyniki poszczególnych cech ro lin, uzyskane
w warunkach przeci tnego nawo enia w ilo ci 45 kg N.ha-1. Szczegó owy opis
do wiadcze , których wyniki s  przedmiotem syntezy zamieszczono we wcze-
niejszych pracach w asnych [ arski 1992; arski, Dudek 2005; arski i in.

2009].
Gleb  pola do wiadczalnego w Kruszynie Kraje skim stanowi a czarna

ziemia zbrunatnia a z poziomem orno-próchnicznym o mi szo ci 29 cm
i uziarnieniu piasku s abo gliniastego. Pod nim (do 43cm) wyst powa  poziom
przej ciowy, zalegaj cy na skale macierzystej o uziarnieniu piasku lu nego.
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Gleba charakteryzuje si  bardzo ma  zdolno ci  do retencjonowania wody.
W ca ym profilu (0-150cm) zapas wody przy stanie polowej pojemno ci wodnej
wynosi zaledwie 79,3mm, w tym zapas wody dost pnej 53,8 mm, a w warstwie
gleby o kontrolowanym uwilgotnieniu (poziom orno-próchniczny) odpowiednio
27,8 i 15,9 mm [Rolbiecki i in. 2007].

Gleb  pola do wiadczalnego w Mochlu stanowi a gleba p owa typowa
wytworzona z piasków fluwioglacjalnych na p ytko zalegaj cej glinie redniej,
zaklasyfikowana do klasy bonitacyjnej IV a i kompleksu przydatno ci rolniczej
ytniego bardzo dobrego. Pod wzgl dem stopnia zwi z o ci jest to gleba lekka

na pod o u zwi z ym. Zawarto  cz ci sp awianych w warstwie 0-50 cm wyno-
si 18%, a w warstwie 51-100 cm 46%. Zapas wody w 1 m warstwie gleby przy
stanie polowej pojemno ci wodnej wynosi 215 mm.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADA

Wysoko  plonów ziarna browarnych odmian j czmienia jarego, uprawia-
nego bez deszczowania, waha a si  od 0,24 do 5,90 t.ha-1, w zale no ci od roku
przeprowadzenia do wiadczenia oraz rodzaju gleby (tab. 2). redni plon nie
nawadnianych ro lin na glebie bardzo lekkiej wynosi  1,89 t.ha-1, a zakres waha
sezonowych opisany wspó czynnikiem zmienno ci kszta towa  si  na poziomie
49,8%. W warunkach uprawy j czmienia na glebie lekkiej, redni plon ziarna
wynosi  3,81 t.ha-1 i by  ponad dwukrotnie wy szy ni  uzyskany na glebie bar-
dzo lekkiej, przy mniejszym wspó czynniku zmienno ci (38,3%).

Plony ziarna nie deszczowanego j czmienia na obu rodzajach gleb zale-
a y istotnie od ilo ci opadów atmosferycznych w okresie od 1 maja do 30

czerwca, odpowiadaj cym okresowi wzmo onych potrzeb wodnych zbó
(rys.1). Silniejsz  korelacj  stwierdzono w przypadku gleby lekkiej (R2= 0,72),
w porównaniu z bardzo lekk  (R2=0,69). Z przekszta cenia równania regresji
wynika, e ka dy milimetr opadu atmosferycznego w okresie wymienionych
dwóch miesi cy, zwi ksza  plon ziarna j czmienia uprawianego na glebie bardzo
lekkiej o 28,6 kg.ha-1, przy czym przy opadach mniejszych od 20mm plon by by
zerowy. Z kolei na glebie lekkiej, produktywno  opadów atmosferycznych w
kszta towaniu wysoko ci plonu ziarna by a mniejsza (24,0 kg.ha-1.mm-1) ni  na
glebie bardzo lekkiej, jednak nawet przy ca kowitym braku opadów w maju i w
czerwcu, plon ziarna w tych warunkach glebowych wynosi by 1,21 t.ha-1. Po-
równywalny poziom plonowania na glebie bardzo lekkiej by  mo liwy dopiero
przy opadach atmosferycznych, wynosz cych oko o 60mm w okresie wzmo o-
nego zapotrzebowania na wod .
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Tabela 2.  Plony ziarna j czmienia browarnego w zale no ci od czynnika wodnego
oraz efekty deszczowania

Table 2.  Malting barley grain yield, depending on the water factor and the effects
of irrigation

Nr
do wiadczenia

Bez deszczowania
t.ha-1

Z deszczowaniem
t.ha-1

Przyrost plonu
ziarna
t.ha-1

Przyrost plonu
ziarna

kg.ha-1.mm
Gleba bardzo lekka na pod o u przepuszczalnym – Kruszyn Kraje ski

1 3,17 4,15 0,98 13,1
2 1,93 3,24 1,31 9,7
3 0,24 3,10 2,86 15,6
4 1,38 4,07 2,69 17,1
5 3,26 3,85 0,59 7,4
6 1,06 3,52 2,46 18,2
7 2,50 4,97 2,47 35,3
8 1,86 4,09 2,23 29,7
9 1,01 3,72 2,71 20,1
10 2,32 4,39 2,07 29,6
11 2,10 4,42 2,32 30,9

rednio 1,89 3,96 2,06 [109%] 19,1
Wspó czynnik

zmienno ci 49,8% 13,9% - -

Gleba lekka na pod o u zwi z ym – Mochle
12 2,64 5,32 2,68 29,8
13 4,79 5,03 0,24 8,0
14 1,98 5,37 3,39 18,8
15 5,90 5,90 0 0
16 3,23 4,52 1,29 12,3
17 4,30 5,82 1,52 14,5

rednio 3,81 5,33 1,52 [40%] 17,9
Wspó czynnik

zmienno ci 38,3% 9,6% - -

Zastosowanie deszczowania w uprawie browarnych odmian j czmienia ja-
rego zwi ksza o i stabilizowa o wysoko  plonów ziarna. Na glebie bardzo lek-
kiej przeci tny plon ro lin deszczowanych wynosi  3,96 t.ha-1, a wspó czynnik
zmienno ci zmniejszy  si  z 49,8 do 13,9% (tab. 2). Na glebie lekkiej rednio
uzyskano 5,33 t ziarna z 1 ha, przy wahaniach sezonowych plonu wyra onych
wspó czynnikiem zmienno ci rz du 9,6%. Warto zauwa y , e wysoko  plonu
ziarna j czmienia deszczowanego na glebie bardzo lekkiej (3,96 t.ha-1) by a
porównywalna z plonem nie deszczowanego j czmienia na glebie lekkiej
(3,81 t.ha-1).
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Rys. 1. Zale no  wysoko ci plonów ziarna nie deszczowanego j czmienia browarnego
od ilo ci opadów atmosferycznych w okresie od 1 maja do 30 czerwca w zale no ci

od rodzaju gleby
Fig. 1. The correlation between the yield of grain of non-irrigated malting barley

and the amount of precipitation during May and June, depending on soil type

Podobnie jak wysoko  plonów ziarna ro lin nie deszczowanych, tak e
efekty deszczowania istotnie zale a y od ilo ci opadów atmosferycznych
w okresie od 1 maja do 30 czerwca. Ogólnie efekty te by y wi ksze na glebie
bardzo lekkiej, w porównaniu z lekk , jednak wynika o to g ównie z mniejszej
ilo ci opadów w sezonach prowadzenia do wiadcze  w Kruszynie Kraje skim
(przeci tne opady w maju i czerwcu 85 mm), w porównaniu z Moche kiem (108
mm). Okaza o si  bowiem, e proste regresji prostoliniowej, charakteryzuj ce
zale no  mi dzy sum  opadów atmosferycznych maj-czerwiec a wielko ci
przyrostów plonów ziarna pod wp ywem deszczowania (rys. 2), na obu rodza-
jach gleb s  niemal identyczne, przy czym bardziej cis a zale no  dotyczy a
gleby lekkiej (R2=0,89), w porównaniu z bardzo lekk  (R2=0,77). Z przekszta -
cenia równa  i przed u enia prostych regresji, zgodnie z ogóln  formu
Grabarczyka [1987], wynika, e przy opadach atmosferycznych rz du 170 mm
w okresie wzmo onego zapotrzebowania j czmienia na wod , zastosowanie
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deszczowania nie spowodowa oby zwy ek plonu ziarna. Tak  wysoko  opa-
dów atmosferycznych w okresie maj-czerwiec mo na zatem potraktowa  jako
optymaln  dla wzrostu i rozwoju j czmienia, powoduj c , e zastosowanie uzu-
pe niaj cego nawadniania jest niepotrzebne. W przypadku wyst pienia ni szych
opadów od optymalnych, zastosowanie deszczowania prowadzi o do przyrostów
plonów ziarna, wynosz cych 24,3-24,8 kg.ha-1 na ka dy 1 mm deficytu opadów
w stosunku do uznanej za optymaln  wysoko ci 170 mm.
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Rys. 2. Zale no  efektów deszczowania j czmienia browarnego od ilo ci opadów
atmosferycznych w okresie od 1 maja do 30 czerwca w zale no ci od rodzaju gleby

Fig. 2. Dependence of the effects of irrigation in barley on the amount of precipitation
during May and June, depending on soil type

Analiza wysoko ci opadów atmosferycznych w okresie od 1 maja do
30 czerwca w latach 1971-2010 w rejonie Bydgoszczy wykaza a, e ich rednia
wieloletnia suma wynosi 104 mm. Zatem przeci tne niedobory opadów w okre-
sie wzmo onego zapotrzebowania j czmienia na wod , zdefiniowane jako po-
trzeby deszczowania kszta tuj  si  na poziomie 66 mm. Opady atmosferyczne
cechuj  si  charakterystyczn  dla klimatu Polski zmienno ci  czasow  (rys. 3).
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Okaza o si , e tylko w 3 spo ród analizowanych 40 lat (1980, 1985, 2007) by y
one wy sze od 170 mm. W pozosta ych latach nie przekracza y  wysoko ci
optymalnej dla j czmienia, generuj c teoretyczn  potrzeb  jego deszczowania.
Przyj to, e niedobory opadów o wysoko ci nie przekraczaj cej jednej dawki
polewowej (25 mm na glebie bardzo lekkiej i 30 mm na glebie lekkiej) równie
nie skutkuj  potrzeb  zastosowania deszczowania. Taka sytuacja dotyczy a
dwóch dalszych sezonów wegetacji na glebie bardzo lekkiej (1973, 1991) oraz
sze ciu (1973, 1991, 1996, 1998, 2002, 2009) na glebie lekkiej. W pozosta ych
latach wyst pi y potrzeby deszczowania w uprawie j czmienia, które sklasyfi-
kowano jako ma e (konieczno  zastosowania 1-2 dawek nawodnieniowych),
rednie (3-4 dawki nawodnieniowe) lub du e (wi cej ni  4 dawki nawodnienio-

we).
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Rys. 3. Wysoko  opadów atmosferycznych okresu maj-czerwiec w rejonie Bydgoszczy
w latach 1971-2010

Fig. 3. The amount of precipitation in May-June period in the region of Bydgoszcz
in the years 1971-2010

Stwierdzono, e du e potrzeby deszczowania j czmienia, wymagaj ce za-
stosowania co najmniej 5 dawek nawodnieniowych (sumarycznie co najmniej
100-120 mm wody), wyst puj  na glebie bardzo lekkiej w  30%, a na lekkiej
w 12,5% lat (tab. 3). Zastosowanie deszczowania prowadzi w tych latach do
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znacz cego wzrostu plonów ziarna j czmienia, wynosz cego co najmniej
2,50 t.ha-1. W kolejnych 35-40% lat w zale no ci od rodzaju gleby, mamy do
czynienia ze rednimi potrzebami deszczowania j czmienia i prognozowanymi
przyrostami plonu ziarna rz du 1,51-2,50 t.ha-1. S  to efekty bardzo wysokie,
które mog yby mie  znaczenie w rozwoju krajowej produkcji surowca dla prze-
mys u browarniczego. Jednak w aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych,
warto  nawet tak wysokich efektów produkcyjnych deszczowania nie zapewnia
op acalno ci stosowania tego zabiegu.

Tabela 3. Klasyfikacja potrzeb deszczowania j czmienia browarnego w rejonie
Bydgoszczy

Table 3. Classification of irrigation needs of malting barley in the region of Bydgoszcz

Cz stotliwo  wyst powania
(% lat)

Klasyfikacja
potrzeb

deszczowania

Liczba
jednorazowych

dawek wody
(25 lub 30mm)

Przewidywany
przyrost plonu

ziarna
t.ha-1

Gleba bardzo
lekka

Gleba
lekka

Brak - < 0,50 12,5 22,5
Ma e 1-2 0,51-1,50 17,5 30,0

rednie 3-4 1,51-2,50 40,0 35,0
Du e >4 > 2,50 30,0 12,5

 Argument przemawiaj cy za celowo ci  wprowadzenia deszczowania do
technologii uprawy j czmienia browarnego mog  stanowi  korzystne zmiany
jako ci ziarna. W do wiadczeniach wykazano, e deszczowanie spowodowa o
nie tylko wzrost i stabilizacj  wysoko ci plonu ziarna, ale przede wszystkim
przyczynia o si  do pozyskiwania surowca spe niaj cego kryteria przydatno ci
browarnej, niezale nie od wyst puj cych w sezonie wegetacyjnym niedoborów
opadów atmosferycznych (tab. 4).

Tabela 4. Wska niki przydatno ci browarnej ziarna j czmienia jarego
( rednio z do wiadcze  nr 1-15)

Table 4. Indicators of suitability of brewing barley grain (an average of 15 experiments)

Deszczowanie Masa 1000
ziaren (g)

Wyrównanie
ziarna (%)

Energia kie -
kowania (%)

Zawarto
bia ka (% s.m.)

Wska nik
Bishopa

Bez deszczowania 37,4 69,3 91,1 12,8 78,1
Deszczowanie 44,5 90,8 95,6 11,0 80,0
Ró nica +7,1 +21,5 +4,5 -1,8 +1,9

W porównaniu z nie deszczowanymi, ziarno ro lin deszczowanych cecho-
wa o si  wi ksz  dorodno ci , wyrównaniem na sicie 2,5mm i energi  kie ko-
wania oraz zmniejszon , rednio o 1,8%, zawarto ci  bia ka. W rezultacie
wska nik Bishopa okre laj cy teoretyczn  ekstraktywno  ziarna zwi kszy  si
z 78,1 do 80%. Wed ug bada  B a ewicza i Dawidowicza [2006] ekstraktyw-
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no  wed ug Bishopa ci le koreluje ze wska nikiem przydatno ci s odowniczej
Q wed ug Molina-Cano, uwzgl dniaj cym kompleksow  ocen  wyró ników
jako ciowych s odu.

WNIOSKI

1. Wysoko  plonów ziarna browarnych odmian j czmienia jarego zale-
a a istotnie od ilo ci opadów atmosferycznych w okresie wzmo onych potrzeb

wodnych ro lin, obejmuj cych miesi ce maj i czerwiec. Dwukrotnie wy sze
plony uzyskano na glebie lekkiej o pod o u zwi z ym, w porównaniu gleb  bar-
dzo lekk  o pod o u przepuszczalnym.

2. Przyrosty plonów ziarna pod wp ywem deszczowania na obu rodzajach
gleb zale a y istotnie od wysoko ci opadów atmosferycznych w okresie wzmo-
onego zapotrzebowania j czmienia na wod . Optymalna wysoko  opadów

w tym okresie, przy których nie stwierdzono efektów deszczowania, wynosi a
170 mm.

3. Potrzeby deszczowania browarnych odmian j czmienia jarego w rejo-
nie Bydgoszczy, charakterystycznym dla obszarów deficytowych w wod  dla
rolnictwa, wyst puj  na glebie lekkiej w 77,5, a na bardzo lekkiej w 87,5% lat.
W 12,5% lat na glebie lekkiej i w 30% lat na glebie bardzo lekkiej s  to du e
potrzeby, wymagaj ce zastosowania co najmniej 5 dawek nawodnieniowych,
prowadz ce do bardzo wysokich efektów deszczowania przekraczaj cych 2,50 t
ziarna z 1 ha.

4. Celowo  deszczowania browarnych odmian j czmienia jarego wynika
nie tylko z wzrostu i stabilizacji plonu ziarna pod wp ywem zastosowania tego
zabiegu, ale przede wszystkim z korzystnych zmian jako ciowych surowca,
polegaj cych na poprawie cech przydatno ci browarnej.
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