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Ocena wschodów miotły zbożowej (Apera spica-venti)
w zależności od wieku diaspor i miejsca występowania
Assessment of loose silky-bent (Apera spica-venti) emergence
depending on diaspores age and location of appearance
Agnieszka LejmanA*, Danuta ParylakB
Streszczenie
W latach 2019–2020 przeprowadzono doświadczenia doniczkowe w celu oceny dynamiki wschodów Apera spica-venti pochodzących
głównie z łanów zbóż ozimych z różnych upraw rolniczych, głównie pszenicy ozimej, żyta ozimego, rzepaku ozimego oraz odznaczających
się różnym wiekiem (ziarniaki świeże oraz 1-, 2-, 3-, 4-letnie). Badania prowadzono w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Liczba i dynamika wschodów A. spica-venti z ziarniaków w roku zbioru zależała istotnie od miejsca występowania. Wschody A. spica-venti były istotnie zmienne w zależności od wieku diaspor oraz stanowiska. Najliczniej wschodziły
rośliny z 3-letnich ziarniaków. Wschody siewek z ziarniaków 2- i 4-letnich były zbliżone.
Słowa kluczowe: Apera spica-venti, wschody, ziarniaki, dynamika wschodów
Abstract
In 2019–2020, pot experiments were conducted to evaluate the dynamics of emergence of Apera spica-venti mainly from winter cereal
crops of different agricultural crops, mainly winter wheat, winter rye, winter rape, and characterised by different ages (fresh and 1-, 2-,
3-, and 4-year-old diaspores). The research was conducted at the Research and Training Station Swojczyce at the University of Life Sciences in Wrocław. The number and dynamics of A. spica-venti emergence from diaspores in the year of harvest significantly depended on
the harvest site. The emergence of A. spica-venti were significantly variable depending on the age of the diaspores and the harvest site.
Plants from 3-year-old diaspores emerged most numerous. The emergence of seedlings from 2- and 4-year-old diaspores were similar.
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Wstęp / Introduction
Apera spica-venti to chwast stanowiący zagrożenie dla wyrównanych i wysokich plonów roślin uprawnych, zwłaszcza pszenicy ozimej (Parylak 1997; Chomas i Kells 2001).
Wschody tego chwastu notuje się jesienią (Vanaga i wsp.
2010; Małecka-Jankowiak i wsp. 2015) i wiosną, jednakże
jesienią są one liczniejsze (Kwiecińska-Poppe 2006). Dotychczas badania nad A. spica-venti skupione były głównie nad efektywną regulacją chemiczną oraz odpornością
na wybrane substancje czynne herbicydów (Adamczewski
2009; Adamczewski i wsp. 2019; Auškalnienė i wsp. 2020;
Synowiec i wsp. 2021). Apera spica-venti odznacza się dużą
plennością (Soukup i wsp. 2006; Gerhards i Massa 2011).
Możliwa liczba diaspor wytwarzana przez roślinę to od
1000 do 16 000 sztuk (Melander 1993; Soukup i wsp. 2006;
Gerhards i Massa 2011). Doniesienia dotyczące żywotności ziarniaków są natomiast sprzeczne. W opinii Holznera
i wsp. (1982) ich przeżywalność w glebie to 1–2 lata, według Kocha i Hurle (1978) 1–4 lata, zdaniem Korsmo (1930)
i Zemanek (1980) (za Wawrick i wsp. 1985) to 7 lat, a zdaniem Kukowskiego (1977) 5–7 lat. Z kolei według Hanelt
(1977) ziarniaki przechowywane w temperaturze pokojowej
mogą zachować żywotność nawet po 11 latach.
W opinii autorów długowieczność nasion chwastów
uzależniona jest od ich zdolności do zapadania w spoczynek, który warunkowany jest genetycznie (Bochenek 1998;
Sekutowski i Rola 2009; Gniazdowska i wsp. 2013), a rozpoczęcie kiełkowania często związane jest z wystąpieniem
czynników wpływających na jego stymulowanie, takich
jak np. światło, temperatura, zawartość etylenu (Bochenek 2000). W opinii Testera i Morrisa (1987) kiełkowanie
i wschody modyfikują również głębokość zalegania nasion
oraz miejsce, gdzie rosła roślina mateczna. Odmienne zdania co do wpływu głębokości zalegania na kiełkowanie ma
Aldrich (1997), który uważa że głębokość umieszczenia
nasion w glebie ma niewielki wpływ na sam proces kiełkowania, a jedynie oddziałuje na czynniki stymulujące kiełkowanie. Zdaniem Bochenek (1998) oraz Bochenek i wsp.
(2009) czynniki środowiskowe mogą wpływać na modyfikację okrywy nasiennej, tym samym wpływać na długość
spoczynku nasion. Jednak jak wskazuje Chwedorzewska
i Puchalski (2004) należy pamiętać, że nasiona od dojrzałości woskowej do kiełkowania, niezależnie od sposobu
przechowywania, cały czas ulegają procesowi starzenia.
Dobrzański (2011) sugeruje, że wszelkie rozbieżności
w uzyskiwanych danych odnośnie kiełkowania nasion
i wschodów siewek mogą wynikać z faktu, iż nasiona wraz
z wiekiem zaczynają inaczej reagować na światło. Ponadto
Pawlonka i wsp. (2007) oraz Krawczyk i wsp. (2008) wykazali istotny wpływ sposobu uprawy roli na wschody A. spica-venti. Autorzy ci notowali największe wschody chwastu
po uprawie płużnej. Dodatkowo, Krawczyk i wsp. (2008)
stwierdzili malejącą liczbę wschodów A. spica-venti wraz
z upraszczaniem uprawy roli.

Celem badań była ocena wschodów A. spica-venti
z ziarniaków odznaczających się zróżnicowanym wiekiem
(ziarniaki 1-, 2-, 3-, 4-letnie oraz w roku zbioru) oraz pochodzących z różnych upraw, głównie zbóż ozimych i miejscowości.

Materiały i metody / Materials and methods
Ścisłe doświadczenie doniczkowe przeprowadzono w latach 2019 i 2020 w hali wegetacyjnej Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach należącej do Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. Doświadczenie założono
metodą serii niezależnych w 4 powtórzeniach. Diaspory
użyte do wysiewu odznaczały się zróżnicowanym pochodzeniem oraz wiekiem (tab. 1). Ziarniaki zbierane były
w fazie dojrzałości pełnej z pięciu stanowisk w różnych
miejscowościach w latach 2016, 2017, 2019, 2020. Przez
cały okres przechowywane były w temperaturze pokojowej, w papierowych torebkach. Diaspory A. spica-venti wysiewano po 50 sztuk do doniczek o wymiarach
76 × 76 × 70 × 55 mm, o pojemności 0,3 l, wypełnionych
glebą, będącą mieszanką gleby ogrodniczej, piasku i gleby
należącej do rzędu gleb brunatnoziemnych typu mada brunatna, zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego, w stosunku 2 : 1 : 1. Przez cały okres doświadczalny wilgotność
gleby utrzymywano na poziomie 60% polowej pojemności
wodnej.
W roku 2019 obserwacjom poddano ziarniaki z lat 2019,
2017, 2016, a w roku 2020 dodatkowo z roku 2020. Liczbę
wzeszłych siewek określano po 5, 10, 15, 20 dniach, pozostawiając je w doniczkach.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za
pomocą analizy wariancji (ANOVA), korzystając z oprogramowania Statistica 13.3 Software, TIBCO, U.S.A. Do
porównania średnich różnic zastosowano test Tukey’a przy
poziome istotności α = 0,05.
Wyniki i dyskusja / Results and discussion
Wykazano istotną zmienność wschodów A. spica-venti wysianych w roku zbioru ziarniaków w zależności od miejsca
pochodzenia (tab. 2). W 2019 roku po 20 dniach od siewu
wschody wynosiły od 17,0 do 59,5%, a w sezonie 2020 od
30,0 do 57,0%. W każdym roku stwierdzono istotne różnice w obrębie badanych stanowisk. W roku 2019 najliczniej
wzeszła miotła zbożowa z ziarniaków zebranych w tym
samym roku w stanowisku D. Wschody siewek pochodzących z diaspor z pozostałych stanowisk były istotnie mniej
liczne niż ze stanowiska D. Z kolei w roku 2020 miejsce
zbioru ziarniaków nie różnicowało tak bardzo wschodów.
Istotnie liczniej wzeszła miotła zbożowa z ziarniaków pochodzących ze stanowiska C, a istotnie gorzej z ziarniaków
z innych miejscowości. Wyjątkowo mało wschodów, w obu

53

Ocena wschodów miotły zbożowej (Apera spica-venti) / Assessment of loose silky-bent (Apera spica-venti)

Tabela 1. Położenie geograficzne miejsc zbioru Apera spica-venti
Table 1. Geographical location of the Apera spica-venti collection sites
Miejsce zbioru
Harvest site

Lata – Years

Lokalizacja stanowisk
Geographical location

2016

2017

2019

2020

uprawa – crop

uprawa – crop

uprawa – crop

uprawa – crop

x

x

pszenica ozima
winter wheat

jęczmień jary
spring barley

x
A – Wrocław

51º 11 N, 17º 14 E

B – Głuchów Dolny

51º 28 N, 17,º12 E

pszenica ozima
winter wheat

–

x
pszenica ozima
winter wheat

C – Sucha Wielka

51º 32 N, 17,º 16 E

–

D – Wrocław

51º 11 N, 17º 14 E

–

E – Wrocław

51º 11 N, 17º 14 E

–

Tabela 2. Wschody Apera spica-venti po 20 dniach [%] w roku
zbioru
Table 2. Emergence of Apera spica-venti at 20 days [%] in the
year of collection
Miejsce zbioru
Harvest site

Rok – Year
2019

2020

A

bc

40,0

a

39,5aa

B

46,5ca

41,5aba

C

32,0ba

57,0bb

D

59,5 b

30,0aa

E

17,0aa

37,0ab

d

Indeks górny istotność w zależności od miejsca zbioru diaspor – Top index
significance by harvest site of diaspores
Indeks dolny istotność między latami obserwacji – Bottom index
significance between years of observation
Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie na poziomie
α = 0,05 zgodnie z testem HSD Tukey’a – Means followed by the same letter
are not statistically different at α = 0.05 according toTukey’s HSD test

latach badań, odnotowano dla stanowiska E, odpowiednio
w zależności od roku obserwacji 17 i 37%.
Prawdopodobnie różnice we wschodach siewek w zależności od roku wynikają z przebiegu pogody w czerwcu,
w okresie dojrzewania ziarniaków chwastu (rys. 1). Średnia
temperatura w tym okresie była w roku 2019 o 4,7°C wyższa
niż w roku 2020, a suma opadów o 168 mm niższa w porównaniu do roku 2020. Także zróżnicowanie wschodów miotły
z ziarniaków pochodzących z innych miejscowości mogło
być spowodowane przebiegiem pogody w końcowych fazach
rozwoju ziarniaków na roślinie macierzystej, co potwierdza
Kukowski (1978).

x

x

–

pszenica ozima
winter wheat

pszenica ozima
winter wheat

x

X

x

rzepak ozimy
winter rape

pszenica ozima
winter wheat

rzepak ozimy
winter rape

x

x

x

żyto ozime
winter rye

żyto ozime
winter rye

żyto ozime
winter rye

x

x

x

pszenica ozima
winter wheat

pszenica ozima
winter wheat

jęczmień jary
spring barley

Zależność wschodów od miejsca dojrzewania ziarniaków została potwierdzona także poprzez pomiary dynamiki
wschodów siewek A. spica-venti w roku zbioru ziarniaków
(rys. 2). Pierwsze wschody obserwowano dopiero powyżej
5 dni. W roku 2019 największa różnica pomiędzy średnią
liczbą siewek wynosiła po 10 dniach – 22,5 punktów procentowych, po 15 dniach – 37,0 oraz po 20 dniach – 42,5.
Przez cały okres obserwacji, najniższymi wschodami odznaczały się ziarniaki pochodzące ze stanowiska E i wynosiły one odpowiednio 6,5%, 14% i 17%. Największą zaś
liczbę siewek stwierdzono z diaspor pochodzących ze stanowiska D (29,0%, 51,0% i 59,5% odpowiednio w dniach
obserwacji). W 2020 roku przebieg wschodów w zależności
od miejsca zbioru diaspor nie był już tak jednoznaczny. Największe różnice w 10., 15. i 20. dniu w zależności od stanowiska wynosiły odpowiednio 18,5, 26,5 oraz 27 punktów
procentowych.
Wykazano istotny wpływ wieku ziarniaków A. spicaventi na wschody (rys. 3).
Najliczniej wschodziła miotła zbożowa z diaspor
3-letnich (w 52,9%). Istotnie mniejszymi wschodami charakteryzowały się ziarniaki jednoroczne (42,1%). Wschody z diaspor czteroletnich były zbliżone do wschodów
z ziarniaków dwuletnich. Sprzeczne jest to z doniesieniami
autorów określających żywotność diaspor na 1–2 lata (Holzner i wsp. 1982). Ziarniaki A. spica-venti zaliczane są do
grupy nasion typu orthodox, u których dłuższe utrzymywanie żywotności może się wiązać z naturalną cechą, jaką jest
tolerancja na niską zawartość wody w ziarniakach (Royal
Botanic Gardens Kew. 2021). Najmniej licznie wschodziła
miotła zbożowa z diaspor jednorocznych (42,1%).
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Rys. 1. Średnie miesięczne temperatury powietrza i sumy opadów w latach 2016, 2017, 2019, 2020 oraz z wielolecia 1968–2015 w Stacji
Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach
Fig. 1. Monthly average air temperatures and sum of rainfall in 2016, 2017, 2019, 2020 and from the multi-year period 1968–2015 at
Research and Training Station Swojczyce

Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie na poziomie α = 0,05 zgodnie z testem HSD Tukeya
Means followed by the same letter are not statistically different at α = 0.05 according to Tukey’s HSD test

Rys. 2. Dynamika wschodów Apera spica-venti z ziarniaków zbieranych w latach 2019 i 2020 w zależności od miejsca zbioru
Fig. 2. Dynamics of emergence of Apera spica-venti from diaspores harvested in years 2019 and 2020 depending on the harvest site
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Tabela 3. Wschody Apera spica-venti w zależności od wieku diaspor i miejsca zbioru [%]
Table 3. Emergence of Apera spica-venti depending on the age of the diaspores and harvest site [%]
Miejsce zbioru
Harvest site

Wiek diaspor [lata]
Age of diaspores [years]
1

2

3

4

A

45,5a bc

–

41,0a a

40,0a a

B

52,0a cd

–

54,0a ab

48,5a a

C

34,0a b

41,5a a

54,5b ab

–

D

62,0a d

50,0a a

50,0a ab

–

E

17,0

48,5

65,0

–

a

a

b

a

c

b

Indeks górny istotność w zależności od lat diaspor dla danego miejsca zbioru – Top index significance by years of diaspores depending on the harvest site
Indeks dolny istotność w zależności od miejsca zbioru – Bottom index significance by harvest site
Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie na poziomie α = 0,05 zgodnie z testem HSD Tukeya – Means followed by the same letter are not
statistically different at α = 0.05 according toTukey’s HSD test

pochodzące z różnych siedlisk, mogą różnić się długowiecznością. W przypadku ziarniaków z pozostałych lokalizacji,
ich wschody mimo upływu kolejnych lat, utrzymywały się
na zbliżonym poziomie.

Średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie na poziomie
α = 0,05 zgodnie z testem HSD Tukeya
Means followed by the same letter are not statistically different at α = 0.05
according to Tukey’s HSD test

Rys. 3. Wschody Apera spica-venti po 20 dniach w zależności od
wieku diaspor
Fig. 3. Emergence of Apera spica-venti after 20 days depending
of diaspores age

Wykazano ponadto istotną zmienność wschodów zarówno w zależności od wieku ziarniaków, jak i od miejsca
występowania (tab. 3).
W przypadku stanowisk C i E wraz z wiekiem ziarniaków notowano zdecydowanie rosnącą liczbę siewek. Jak
wskazują Chwedorzewska i Puchalski (2004) nasiona tego
samego gatunku, przechowywane w taki sam sposób, ale

Wnioski / Conclusions
1. Liczba i dynamika wschodów A. spica-venti z ziarniaków w roku zbioru istotnie zależała od miejsca występowania.
2. Wschody A. spica-venti były istotnie zmienne w zależności od wieku diaspor oraz stanowiska występowania
roślin.
3. Najliczniej wschodziły rośliny z 3-letnich ziarniaków. Wschody siewek z ziarniaków 2- i 4-letnich były
zbliżone.
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