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PLONOWANIE TRZECH ODMIAN SAàATY RZYMSKIEJ
NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ W WARUNKACH
FERTYGACJI KROPLOWEJ AZOTEM
____________
YIELDS OF THE THREE ROMAINE LETTUCE CULTIVARS
ON THE VERY LIGHT SOIL UNDER FERTIGATION
OF NITROGEN BY DRIP SYSTEM
Streszczenie
W cis ym do wiadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2009–2010
na glebie bardzo lekkiej w Kruszynie Kraje skim ko o Bydgoszczy, badano reakcj trzech odmian uprawnych sa aty rzymskiej na fertygacj kroplow azotem.
Do wiadczenie za o ono jako jednoczynnikowe w uk adzie losowanych bloków,
w czterech powtórzeniach. Badanym czynnikiem by a odmiana uprawna: ‘Barracuda’, ‘Chiquina’ i ‘Romora’. Fertygacj przeprowadzono przy u yciu proporcjonalnego dozownika do nawozów. Zastosowanie nawadniania kroplowego z fertygacj azotem umo liwi o upraw sa aty rzymskiej na zbiór jesienny oraz
zapewnia o prawid owy wzrost i rozwój ro lin na glebie bardzo lekkiej, w rejonie
o niskich opadach w okresie wegetacji, pozwalaj c na uzyskanie warto ciowych
plonów. Z trzech badanych odmian uprawnych najwy ej plonowa a oraz cechowa a si najwi ksz g ówk i najwy szym poziomem suchej masy odmiana ‘Barracuda’.
Sáowa kluczowe: nawadnianie kroplowe, fertygacja azotem, odmiana uprawna,
gleba bardzo lekka, sa ata rzymska
Summary
The response of the three romaine lettuce cultivars to nitrogen fertigation
by drip system was investigated in the field experiment carried out in 2009-2010
on the very light soil at Kruszyn KrajeĔski near Bydgoszcz. The trial was established as one-factorial trial with four replications. The studied factor was cultivar:
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‘Barracuda’, ‘Chiquina’ i ‘Romora’. Fertigation was conducted with the use of
proportional mixing dispenser. The use of drip irrigation connected with nitrogen
fertigation enabled the proper growth and development as well as valuable yielding of plants on the very light soil, in the region of low rainfall amounts during the
vegetation period. From among the three cultivars tested, ‘Barracuda’ was characterized by the highest: yield, head weight and dry matter content.
The influence of drip irrigation
Key words: drip irrigation, fertigation of nitrogen, cultivar, very light soil,
romaine lettuce

WSTĉP I CEL BADAē

Panuje pogl d, e sa ata rzymska (Lactua sativa var. longifolia, synonim
L. sativa var. romana, angielska nazwa – romaine lettuce, cos lettuce) ze wzgl du na pod u ny kszta t li ci nazwana niegdy d ugolistn by a prawdopodobnie
pierwsz sa at , jak sprowadzi a do Polski królowa Bona w pierwszej po owie
XVI w [St powska i Elkner 2005].
W uprawie polowej sa ata rzymska wymaga gleby przepuszczalnej
i utrzymywanej w wilgotno ci oko o 75% polowej pojemno ci wodnej. W przeciwnym razie g ówki zwijaj si pó no, a li cie s twarde, chropowate i niesmaczne [St powska i Elkner 2005]. Kaniszewski [2006] pisze, e w stosunkowo krótkim okresie wegetacji sa aty, potrzeby wodne mieszcz si w zakresie od
80 do120 mm. Niedobory wody w okresie wegetacji tego warzywa kszta tuj si
natomiast, wed ug cytowanych autorów, na poziomie 30 mm. Zdaniem Chroboczka i Sk pskiego [1982], sa ata ma wysokie wymagania wilgotno ciowe
przez ca y czas wzrostu. Najwi ksza wra liwo sa aty na niedobór wody przypada jednak w okresie wi zania i przyrostu g ówek [Chroboczek, Sk pski 1982;
Dzie yc 1988; Kaniszewski 2005].
Celem podj tych bada by o okre lenie reakcji trzech odmian uprawnych
sa aty rzymskiej na fertygacj kroplow azotem w warunkach gleby bardzo lekkiej, w rejonie o niskich opadach atmosferycznych w okresie wegetacji.
MATERIAà I METODY BADAē

cis e do wiadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009-2010
w Kruszynie Kraje skim ko o Bydgoszczy. Gleb pola do wiadczalnego by a
czarna ziemia wytworzona z piasku aluwialnego, zaliczana do podtypu czarna
ziemia zbrunatnia a (V klasa bonitacyjna). Gleba ta wykazywa a bardzo ma
zdolno retencji wody glebowej. W ca ym profilu (0 – 150 cm) zawarto wody
dost pnej dla ro lin (PRU) wynios a 54 mm, w tym wody atwo dost pnej
(ERU) - 32 mm [Rolbiecki i in. 2007].
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Do wiadczenie za o ono jako jednoczynnikowe w uk adzie losowanych
bloków, w czterech powtórzeniach. Badanym czynnikiem by a odmiana uprawna: ‘Barracuda’, ‘Chiquina’ i ‘Romora’.
Sa at uprawiano na tzw. zbiór jesienny. Sadzenie sa aty mia o miejsce 27.
08. 2009 r. oraz 26. 08. 2010 r.
Rozsady wysadzano w systemie pasowo-3 rz dowym w rozstawie 0,35 m
x 0,35 m. Pas 3 rz dów sa aty by nawadniany u o onymi w mi dzyrz dziach
2 liniami kropluj cymi „T-Tape” z emiterami kropel rozmieszczonymi co 20 cm.
Powierzchnia pojedynczego poletka do zbioru wynosi a 4,8 m2.
Zastosowano nawo enie mineralne w wysoko ci 50 kg N·ha-1 ;100kg P·ha-1;
150 kg K·ha-1. Nawo enie P i K przeprowadzano w kwietniu 2009 i 2010.
Nawo enie azotem zastosowano pog ównie – na drodze fertygacji – w jednej
dawce. Do fertygacji u yto proporcjonalnego dozownika nawozu ‘Dosatron’.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie. Obliczenia wykonano komputerowo bazuj c na pakiecie ANALWAR-5.FR., wykorzystuj c test FisheraSnedecora dla stwierdzenia istotno ci dzia ania czynników do wiadczenia oraz
test Tukey’a dla porównania otrzymanych ró nic.
Okres wegetacji sa aty rzymskiej w roku 2009 charakteryzowa si wy sz
temperatur powietrza i ni szymi opadami w porównaniu do roku 2010 (tab. 1).
W pierwszym roku bada w okresie od 21 sierpnia do 30 wrze nia zanotowano
niespe na 26 mm deszczu, za w drugim roku by o to prawie 95 mm.
Woda u yta do nawadniania by a czerpana z uj cia podziemnego. Zastosowano emiter liniowy ‘T-Tape’, a nawadnianie rozpoczynano, gdy zmierzony
za pomoc tensjometrów potencja wody w glebie wynosi -0,03MPa. Wielko ci
sezonowych dawek wody wynios y 52,8 mm i 43 mm, odpowiednio w roku
2009 i 2010.
Tabela 1. Temperatura powietrza (°C) i opady (mm)
w okresie wegetacji sa aty rzymskiej w latach 2009-2010
Table 1. Air temperature (°C) and rainfall (mm)
in the vegetation period of romaine lettuce in the years 2009-2010
Wyszczególnienie
Specification
2009
2010
rednio / Mean
2009
2010
rednio/ Mean

Dekady okresu wegetacji
Decades of the vegetation period
3/VIII
1/IX
2/IX
3/IX
Temperatura powietrza (°C) / Air temperature (°C)
17,7
15,5
13,8
11,7
16,0
12,2
12,0
12,3
16,8
13,8
12,9
12,0
Opady (mm) / Rainfall (mm)
2,7
19,8
0
3,2
58,5
17,3
17,0
2,0
30,6
18,5
8,5
2,6

Okres wegetacji
Vegetation period
14,7
13,1
13,9
25,7
94,8
60,2
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WYNIKI I DYSKUSJA

redni plon trzech odmian sa aty rzymskiej badanych w ci gu dwóch lat
wyniós 0,91 kg . m2 (tab. 2). Najwy ej plonowa a odmiana „Barrakuda”, a najni ej – „Chiquina”.
W pierwszym roku uprawy zanotowano wy sze plony sa aty ni w drugim. Odmiana „Barrakuda” cechowa a si tak e najwi ksz mas g ówki, a odmiana „Chiquina” – najmniejsz .
W niniejszych badaniach zastosowano zag szczenie wynosz ce 8 ro lin na
1 m2. St powska i Elkner [2005] pisz , e w uprawie polowej sa ata rzymska
mo e by rozmieszczona w zag szczeniu wynosz cym nawet 10-12 ro lin na
1 m2.
Tabela 2. Wska niki plonowania sa aty rzymskiej
Table 2. Yield indices of romaine lettuce
Odmiana
Cultivar

Barracuda
Chiquina
Romora
rednio / Mean
Barracuda
Chiquina
Romora
rednio / Mean

Lata bada
Years of the study
2009
2010
Plon handlowy (kg m-2) / Marketable yield (kg m-2)
1,110 a
0,896 a
0,871 b
0,712 b
1,046 ab
0,842 a
1,009
0,817
Masa 1 g ówki (g) / The weight of a single head (g)
266 a
172 a
209 b
137 b
251 a
162 a
242
157

rednio
Mean

1,003 a
0,791 b
0,944 a
0,913
219 a
173 b
206 a
199

Obja nienia: a,b te same litery oznaczaj brak istotnych ró nic (p<0,05)
Explanations: a,b data with the same letter do not differ significantly (p<0,05)

St powska i Elkner [2005] podaj , e li cie sa aty rzymskiej zawieraj
oko o 7% suchej masy. W niniejszych badaniach najwy sz zawarto ci suchej
masy (6,43%) cechowa y si li cie odmiany „Barrakuda”, ni sz (5,14%) odmiany „Romora”, a najni sz – „Chiquina” (3,59). Ni sza zawarto suchej masy mo e by zwi zana z jej upraw w warunkach nawodnie . O mo liwo ci
zaistnienia spadku poziomu suchej masy w li ciach sa aty wskutek nawadniania
pisze mi dzy innymi Kaniszewski [1987]. We wcze niejszych badaniach autorów przeprowadzonych w latach 1999-2000 w Kruszynie Kraje skim, sa ata
krucha „Rusa ka” uprawiana w warunkach nawadniania, charakteryzowa a si
w porównaniu z uprawian na poletkach kontrolnych, ni sz zawarto ci suchej
masy w li ciach [Rolbiecki i in. 2001; Rolbiecki i Rolbiecki 2007]. W cytowanych do wiadczeniach poziom suchej masy obni y si z 6,0% (nie nawadniana
kontrola) do 5,54% (nawadnianie kroplowe) b d 4,67% (mikrozraszanie).
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W badaniach zagranicznych z sa at odmiany „Brasil 303” nawo on azotem
(w formie mocznika) na drodze fertygacji kroplowej zawarto suchej masy
w li ciach wynosi a 5,04% [Goncalves i in. 2000].
PODSUMOWANIE

Zastosowanie nawadniania kroplowego z fertygacj azotem umo liwi o
upraw sa aty rzymskiej na zbiór jesienny oraz zapewnia o prawid owy wzrost
i rozwój ro lin na glebie bardzo lekkiej, w rejonie o niskich opadach w okresie
wegetacji, pozwalaj c na uzyskanie warto ciowych plonów. Z trzech badanych
odmian uprawnych najwy ej plonowa a oraz cechowa a si najwi ksz g ówk
i zawarto ci suchej masy odmiana „Barrakuda”.
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