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Bloch Z,, Faber A., Grabinski J. Zdolność odmian pszenic ozimych do utrzymywania 

zieleni liścia flagowego w warunkach suszy działającej po kwitnieniu roślin, str. 5  

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń wazonowych nad testowaniem zdolności 

dwunastu odmian pszenic ozimych do utrzymywania zie1eni liścia flagowego w warunkach 

stresu suszy. Stres zadawany od 10 dnia po zakwitnięciu każdej odmiany ustalono na 

poziomie 40 %-50 % polowej pojemności wodnej (ppw) gleby. Obiektem por6wnawczym 

były rośliny nawadniane wystarczającą ilością wody (70% ppw). Zdolność utrzymywania 

zieleni mierzono chlorofilometrem jako wartości SPAD. Badane odmiany różniły sie istotnie 

wartością SPAD przed zadaniem stresu. Stres suszy powodował spadek plonu 0 31 - 54 % i, z 

wyjątkiem odmian Kobra i Mikula, liniowy spadek wartości SPAD. Kobra i Mikula 

zachowywały zieleń na niezmiennym poziomie przez pewien okres czasu, po czym wartości 

SPAD malały liniowo. Dużą zdolność utrzymywania zieleni liścia flagowego i największy 

plon zar6wno w warunkach stresu jak i wystarczającej dostępności wody wykazywała 

odmiana Mikula. 

Słowa kluczowe: pszenica ozima, odmiany, stres suszy, liść flagowy, SPAD 

 

Fotyma E., Fotyma M. Kalibracja testu SPAD dla pszenicy ozimej, str. 14 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki 4letnich badan opartych o doświadczenia polowe nad 

przydatnością. testu SPAD do określania stanu odżywienia pszenicy ozimej azotem. Pomiary 

wartości SPAD wykonywano za pomocą przyrządu optycznego Hydro- NTester(Minolta-502) 

ze skala 0-800 jednostek. Stwierdzono, ze wartości SPAD dla pszenicy wahały. sie w 

granicach 400-700 jednostek i były .uzależnione od czynnik6w siedliska, termin6w 

pomiarow, odmian pszenicy i wielkości dawek nawozow azotowych. Różnice odczytow 

SPAD pomiędzy trzema por6wnywanymi odmianami pszenicy miały charakter genotypowy i 

były niezależne od czynnik6w siedliska i dawek azotu. Dokonano kalibracji względnych 

wartości SPAD (wyrażonych w stosunku do wartości SPAD w obiektach nienawożonych N) 

w stosunku do względnych plonów roślin. Zaproponowano system nawożenia z 



wykorzystaniem względnych wartości SPAD stanowiący modyfikacje "okienek" 

nawozowych. 

Słowa k1uczowe: test SPAD, pszenica ozima, nawożenie azotem, doradztwo nawozowe 

 

 

Fotyma E., Fotyma M. Odmianowe zróżnicowanie odczytów SPAD u pszenicy ozimej, 

str. 33 

Abstrakt 

W latach (zbioru) 1999 i 2001 przeprowadzono dwie serie doświadczeń wazonowych z 

testowaniem odmian pszenicy ozimej na wartość indeksu zieloności liścia (odczyty SPAD). 

Indeks zieloności liścia określano za pomocą Hydro N- Testera ze skala 0-800, dokonując 

pomiarow w regularnych odstępach czasu w całym okresie wegetatywnego wzrostu roślin. 

Stwierdzono znaczne zróżnicowanie odczytow SPAD pomiędzy badanymi odmianami ( 

skrajna różnica 100 jednostek SPAD), niezależnie od poziomu nawożenia pszenicy azotem. 

Indeks zieloności liścia, albo wartość SPAD jest zatem cecha uwarunkowana genetycznie. 

Testowanie odmian pod względem tej cechy może być dokonywane w doświadczeniach 

wazonowych, na jednym poziomie nawożenia azotem. Ustalono ranking zrejonizowanych do 

2000 r. odmian pszenic pod względem wartości SPAD. 

Słowa kluczowe: pszenica ozima, odczyty SPAD, odmiany pszenicy ozimej, doświadczenia 

wegetacyjne. 

 

 

Fotyma E., Fotyma M. Przydatność testu SPAD do określania stanu odżywienia azotem 

pszenicy jarej, str. 45 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki 7 letnich badan, prowadzonych w 2 seriach, nad 

przydatnością testu SPAD do określania stanu odżywienia i potrzeb nawozowych w stosunku 

do azotu 5 odmian pszenicy jarej. Stwierdzono, ze zróżnicowanie bezwzględnych wartości 

SPAD dla odmian ma charakter genotypowy i jest niezależne od warunkow środowiska i 

wie1kosci dawek nawozow azotowych. Odczyty SPAD, niezależnie od warunkow środowiska 

wzrastały w miarę stosowania wzrastających dawek azotu, przy czym w zakresie dawek 0-50 

kg Nha-1 zależność ta miała charakter liniowy. Bezwzględne odczyty SPAD wykazują jednak 

duże zróżnicowanie w latach badan i miejscowościach co uniemożliwia dokonanie 

uniwersalnej kalibracji testu. Z tego względu zaproponowano posługiwanie sie wartościami 



SPAD standaryzowanymi w stosunku do obiektu kontrolnego N. W zastosowaniu 

praktycznym oznacza to konieczność pozostawiania na polu" okienek kontrolnych", bez 

nawożenia azotem. 

Słowa kluczowe: test SPAD, pszenica jara, nawożenie azotem, doradztwo nawozowe 

 

 

Fotyma E., Fotyma M. Odmianowe zróżnicowanie odczytów SPAD dla pszenicy jarej, 

str. 61 

Abstrakt 

W latach 1998,2000 i 2001 przeprowadzono 3 serie doświadczeń wazonowych nad 

zróżnicowaniem wartości SPAD u zrejonizowanych odmian pszenicy jarej. Potwierdzono 

obserwacje z doświadczeń polowych, ze zroznicowanie wartości SPAD u odmian pszenicy 

jarej ma charakter genetyczny jest niezależne od stanu zaopatrzenia roślin w azot. Wykazano 

przydatność doświadczeń wazonowych do sporządzania rankingu odmian pod względem tej 

cechy. Wydzielono grupy zrejonizowanych w 2001 r odmian pszenicy jarej wykazujące 

podobne wartości SPAD. 

Słowa kluczowe: pszenica jara, test SPAD, doświadczenia wazonowe. 

 

 

Machul M. Zastosowanie testu chlorofilowego (SPAD) do oceny stanu odżywienia 

kukurydzy azotem, str. 67 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki badan nad zastosowaniem testu chlorofilowego (test SPAD) 

do oceny stanu odżywienia azotem, pięciu odmian kukurydzy uprawianej na zróżnicowanych 

dawkach nawozow (0 do 175 N kg na ha). Poczawszy od fazy 6tego liścia, w odstępach 7-10 

dniowych dokonywano pomiarow wartości SPAD, plonu suchej masy i zawartosci azotu w 

suchej masie kukurydzy. Wyznaczono krytyczne zawartosci azotu w suchej masie kukurydzy 

oraz obliczono indeksy stanu odżywienia roślin azotem NNI. Indeksy NNI wykorzystano do 

kalibracji testu SPAD. Na podstawie równań opisujących zależność miedzy SPAD i NNI 

dokonano kalibracji testu SPAD dla kukurydzy odmiany Greta. 

Słowa kluczowe: kukurydza, test chlorofilowy SPAD, indeks stanu odżywienia azotem NNI. 

 

 



Neukirchen D., Lamel J. Zawartość chlorofilu jako wskaźnik potrzeb nawozowych 

roślin, str. 89 

Abstrakt 

Analiza roślin jest powszechnie akceptowana metoda rozpoznawania i zapobiegania 

niedoborom skladnik6w mineralnych. W pracy o charakterze przeglądowym skoncentrowano 

się na metodzie pomiaru zawartosci chlorofilu jako pośredniego wskaźnika stanu odżywienia 

roślin azotem. Do szybkiego, przyżyciowego pomiaru zawartosci chlorofilu w warunkach 

polowych służy przyrząd optyczny Hydro N-Tester, stanowiący wersje chlorofilometru SPAD 

502 (Minolta). Przedstawiono spos6b wykorzystania tego przyrządu do określania potrzeb 

nawozowych pszenicy ozimej w stosunku do azotu, jak również inne szczegółowe 

zagadnienia związane z posługiwaniem sie przyrządem. Dotyczy to w szczeg61nosci wpływu 

rożnych czynnik6w na wartość odczyt6w SPAD (niedobory innych poza azotem skladnik6w 

mineralnych, odmiana pszenicy, wybór liścia, warunki stresowe) jak r6wniei: oceny precyzji 

doradztwa nawozowego z wykorzystaniem Hydro N- Testera. 

Słowa kluczowe: Hydro N- Tester, zalecenia nawozowe, chlorofil, pszenica ozima, stan 

odżywienia roślin azotem, analiza roślin. 

 

 

Pecio A. Zróżnicowanie odczytów SPAD pomiędzy odmianami jarego jęczmienia 

browarnego, str. 106 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zawartosci chlorofilu w liściach browarnych odmian 

jęczmienia jarego wykonanych za pomocą HYDRO N- Testera, w dwóch seriach 

doświadczeń polowych i jednej serii doświadczeń wazonowych, przeprowadzonych w latach 

2000-2002 w SD lUNG Grabow i SDOO Czeslawice. Największe wartości odczytow we 

wszystkich seriach doświadczeń wykazywała odmiana Scarlett. Uszeregowanie pozostałych 

odmian pod względem wielkości odczytow SPAD było dosyć zroznicowanie w seriach 

doświadczeń i latach badan. Nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu stanu odżywienia 

roślin azotem i terminu dokonywania pomiarow na wielkość miedzyodmianowych różnic 

wartości SPAD. 

Słowa kluczowe: jęczmień jary, odmiany browarne, odczyty SPAD 

 

 



Pecio A. Zmienność odczytów SPAD u browarnej odmiany jęczmienia jarego Rudzik, 

str. 116 

Abstrakt 

W latach 1998-2002 przeprowadzono w ZD lUNG Grabow (województwo mazowieckie) 

dwie serie ścisłych doświadczeń po1owych z nawożeniem azotem i gęstościami siewu jarego 

jęczmienia browarnego odmiany Rudzik. We wszystkich obiektach doświadczeń 

wykonywano, ki1kakrotnie w okresie wegetacji pomiary wartości SPAD za pomocą :HYDRO 

N-testera o ska1i 0-800. Wartości odczytow SPAD były zroznicowanie w latach badan i 

wrastały w miarę zwiększania dawek nawozow azotowych. Gęstości siewu jęczmienia nie 

miały istotnego wpływu na odczyty SPAD. Najbardziej stale wartości tych odczytow 

uzyskiwano w okresie od fazy krzewienia do fazy ukazywania sie liścia flagowego. 

Słowa kluczowe: jęczmień browarny, odczyty SPAD, ch1orofi1ometr 

 

 

Samborski S., Rozbicki J. Przegląd badan nad wykorzystaniem chlorofilometru SPAD-

502 do oceny stanu odżywienia roślin azotem, str. 123 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego możliwości oceny stanu 

odżywienia roślin azotem z wykorzystaniem przyrządu optycznego, chlorofilometru SPAD-

502. Omówiono zależności pomiędzy zawartością azotu i chlorofilu w roślinach a wartością 

odczytow SPAD. Opisano sposób i technikę pomiarow zawartosci chlorofilu w liściach roślin 

uprawnych. Przedyskutowano wpływ czynnikow środowiska i agrotechniki na wartość 

SPAD. Zwrócono uwage na możliwość eliminacji zmienności odmianowej oraz 

środowiskowej odczytow SPAD. 

Słowa k1uczowe: chlorofilometr, SPAD, azot, chlorofil 

 

 

Stalenga J. Zastosowanie testu SPAD do oceny stanu odżywienia azotem pszenicy ozimej 

w rożnych systemach produkcji roślinnej, str. 137  

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki oceny stanu odżywienia azotem dw6ch odmian pszenicy 

ozimej w ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym systemie produkcji roślinnej 

przeprowadzonej testem SPAD. Badania realizowano w latach 1998-2000. Dokonano także 

porownania wynik6w testu SPAD z diagnoza postawiona przez metodę przedziału 



odżywienia azotem pszenicy ozimej było w systemie ekologicznym wyraźnie gorszy niz. w 

dw6ch pozostałych obiektach. Diagnoza postawiona przez test SPAD r6znila sie od ocen 

metody przedziału krytycznego i testu NNI. Przydatność testu SPAD dla rolnictwa 

ekologicznego  ze względu na jego specyfikę wydaje sie ograniczona. 

Słowa k1uczowe: test SPAD, azot, systemy produkcji roślinnej. 

 


