
1(26) Przyrodnicze i środowiskowe skutki nawożenia, redakcja Fotyma M., Igras 

J.  

 

Danyte V. Zawartość potasu w soku roślin, str.  7 

Abstrakt 

W powszechnie używanych testach roślinnych wykorzystuje sie zawartość składnika w suchej 

masie roślin. Potas, w przeciwieństwie do większości innych składników mineralnych, 

znajduje sie głównie w soku komórkowym i nie ulega wbudowaniu w substancje roślin. Z 

tego względu stężenie potasu w soku roślin mocze być lepszym testem stanu ich odżywienia 

niż zawartość potasu w suchej masie. W pracy przedstawiono wyniki badan nad porównaniem 

zawartości potasu w suchej masie roślin zbożowych i kukurydzy i koncentracji składnika w 

soku komórkowym. Dokonano również porównania dwóch metod oznaczania potasu w soku, 

laboratoryjnej z wykorzystaniem spektrometru i "polowej" z zastosowaniem przenośnego 

jonometru. Stwierdzono scisla korelacje pomiędzy wynikami oznaczeń stężenia potasu 

dokonanymi metodami laboratoryjna i "polowa". Ta ostatnia metoda może być zalecana jako 

w pełni wiarygodna i dająca powtarzalne wyniki. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy 

zawartością potasu w suchej masie roślin i jego stężeniem w soku komórkowym. 

Słowa kluczowe: potas, potas w masie roślin, potas w soku komórkowym roslin, 

jonometryczne oznaczanie potasu 

 

 

Fotyma E., Fotyma M., Gosek S. Ocena produkcyjnych skutków azotu stosowanego w 

nawozach mineralnych i w gnojowicy, str. 18 

Abstrakt 

Jako miarę produkcyjnych skutków nawożenia przyjęto wielkość plonów roślin i efektywność 

nawożenia azotem stosowanym w saletrze amonowej i gnojowicy trzody chlewnej. Podstawe 

badan stanowiły wyniki dwuczynnikowego doświadczenia przeprowadzonego na 

mikropoletkach w latach 2002-2005. Pierwszym czynnikiem były gatunki roślin w  

czteropolowym zmianowaniu: pszenica ozima + poplon, kukurydza na ziarno, jęczmień jary  

+ poplon, kukurydza na silos. Drugi czynnik stanowiły systemy nawożenia azotem i 

zagospodarowanie produktów ubocznych. Stwierdzono, ze azot amonowy w gnojowicy 

stosowany w dawkach pokrywajacych75% potrzeb nawozowych jęczmienia jarego i 50 % 

potrzeb pszenicy ozimej zapewniał takie same skutki produkcyjne jak równoważna dawka 



azotu w nawozach mineralnych. W uprawie kukurydzy na silos i na ziarno azot amonowy 

gnojowicy stosowany w dawkach pokrywających 100 % potrzeb nawozowych roślin 

wykazywał istotnie wyższą produktywność w porównaniu do nawozów mineralnych. 

Przyorywanie słomy z wyłącznym stosowaniem nawozów mineralnych powodowało ujemne 

skutki produkcyjne. 

Słowa kluczowe: nawożenie azotem, nawozy naturalne i mineralne, pszenica ozima, 

jęczmień jary, kukurydza. 

 

 

Fotyma E., Fotyma M., Gosek S. - Ocena środowiskowych skutków azotu stosowanego w 

nawozach mineralnych i w gnojowicy, str. 30 

Abstrakt 

Jako miarę środowiskowych skutków nawożenia przyjmowano zawartość azotu mineralnego 

w glebie oraz stężenia azotanów w roztworze glebowym i w wodzie glebowo-gruntowej. 

Badania prowadzono w latach 2003-2005 na obmurowanych mikropoletkach wyposażonych 

w rury do pomiaru wilgotności gleby i sączki ssące do pobierania wody glebowo-gruntowej. 

W mikropoletkach uprawiano pszenice ozima, kukurydze na ziarno, jęczmień jary i 

kukurydze na silos. Pod wszystkie rośliny stosowano optymalne dawki azotu w nawozach 

mineralnych lub w gnojowicy. W obiektach z gnojowica stosowana jesienią stwierdzono 

znaczny wzrost zawartości azotu azotanowego w glebie i jego stężeń w wodzie glebowej. W 

obiektach z gnojowica stosowana wiosna wzrost zawartości i stężeń azotu był wyraźny, ale 

mieścił sie w granicach jednej klasy zawartości. Nawożenie mineralne nie powodowało 

wzrostu zawartości i stężenia azotu w glebie i wodzie glebowej ponad wartości stwierdzane w 

obiekcie kontrolnym. W badaniach potwierdzono możliwość symulowania stężeń azotanów w 

roztworze glebowym na podstawie ich zawartości w masie gleby. 

Słowa kluczowe: gnojowica, nawozy mineralne, Nmin, azotany, roztwór glebowy. 

 

 

Fotyma E., Fotyma M. Normatywy zawartości azotu mineralnego w glebie i stężeń 

azotanów w roztworze glebowym gleb gruntów ornych w Polsce, str. 44 

Abstrakt 

Od 1997 roku prowadzone sa w Polsce przez OSChR badania monitoringowe nad zwartością 

azotu mineralnego Nmin w glebach gruntów ornych. W ponad 5000 punktach kontrolnych 

pobierane sa wiosna i jesienią próbki gleby do głębokości 90 cm (z warstw co 30 cm) i 



analizowane na zawartość N-N03 i N-NH4' Wyniki gromadzone sa w banku danych w 

IUNG-PIB. W pracy przedstawiono syntezę wyników tych badan za lata 1997-2003 

obejmującą ponad 100 tysięcy analiz. Czynnikiem najsilniej różnicującym zawartość Nmin 

okazał sie skład granulometryczny (kategoria agronomiczna) gleby. Dla wyróżnionych 4 

kategorii agronomicznych gleb określono przeciętne (mediany) zawartości azotu i określono 

ich rozkład procentylowy wokół wartości przeciętnej wyróżniając 5 grup zawartości azotu 

mineralnego określanych jako normatywy (zawartość bardzo niska, niska, średnia, wysoka i 

bardzo wysoka). Zaproponowano metodę przeliczania zawartości N- N03 w masie gleby na 

stężenia azotanów w wodzie glebowej (roztworze glebowym). Dla tak wyliczonych stężeń 

azotanów w warstwie gleby 60-90 cm z uwzględnieniem kategorii agronomicznych określono 

również zawartości przeciętne (mediany) i wyznaczono rozkłady procentylowe (normatywy). 

Słowa kluczowe: azot mineralny w glebie, Nmin. przedziały (normatywy) zawartości Nmin,  

azotany w glebie, jony amonowe w glebie 

 

 

Fotyma M., Gosek S, Lipinski W. Zawartość i udział różnych form potasu w glebach 

Wyżyny Lubelskiej, str.  57 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki badan nad zawartością 5 form potasu w 700 próbkach gleb 

wytworzonych z piasków gliniastych, glin i ilów, pobranych w latach 2003/ 2004 z obszaru 

Wyżyny Lubelskiej. W próbkach oznaczano zawartość potasu ogólnego Kog, niewymiennego 

KHN03, wymiennego Kwym, przyswajalnego KDL i rozpuszczalnego w wodzie KH20 zgodnie z 

metodami podanymi w tabeli l. Zawartość wszystkich form potasu była wyższa w warstwie 

ornej gleby, niż w podglebiu i wzrastała w kierunku od gleb lekkich do gleb ciężkich oraz w 

kierunku od odczynu kwaśnego do alkalicznego. Średni udział form potasu w potasie 

ogólnym wynosił 35,8 % dla potasu niewymiennego, 11,8 % dla potasu wymiennego i 2,76 % 

dla potasu rozpuszczalnego w wodzie. Udział wymienionych form potasu w potasie ogólnym 

był większy w glebach lekkich niż ciężkich i większy w warstwie ornej gleb niż w podglebiu. 

Obliczono zapas potasu w różnych formach w warstwie gleby O-50 cm i porównano go z 

potrzebami pokarmowymi roślin w gospodarstwach, w których pobierano próbki gleb. 

Słowa kluczowe: potas ogólny, potas nie wymienny, potas wymienny, potas rozpuszczalny 

w wodzie, potas w glebach. 

 



Filipiak K. Wpływ wieloletniego stosowania obornika i nawożenia azotem na plony 

roślin i pobranie azotu w dwóch 4-letnich zmianowaniach roślin, str.  71 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki czterech, 4-letnich rotacji doświadczenia płodozmiennego 

nad porównaniem działania azotu z obornika, nawozów mineralnych i wiązanego biologiczne 

przez rhizobia koniczyny na wielkość plonów i pobranie azotu przez ziemniak, pszenice 

ozima, jęczmień jary, kukurydze i koniczynę z trawami. Plony i pobranie azotu przez rośliny 

zbożowe i ziemniak uprawiane w zmianowaniu z koniczyna były znacznie większe, niż w 

zmianowaniu z kukurydza. Efekt działania obornika i nawozów mineralnych był natomiast 

większy w zmianowaniu z kukurydza. Azot z nawozów mineralnych działał zawsze istotnie 

lepiej od azotu obornika. Stwierdzono wysoce istotna zależność pomiędzy wielkością plonów 

roślin i pobraniem przez nie azotu ze wszystkich badanych źródeł. 

Słowa kluczowe: obornik, nawozy azotowe, wiązanie biologiczne azotu, zmianowania roślin 

 

 

Igras J. Stężenia składników mineralnych w wodach glebowo – gruntowych w Polsce, 

str.  90 

Abstrakt 

W pracy zaproponowano nowa metodę wyznaczania przeciętnych i przewidywanych stężeń 

składników mineralnych w oparciu o analizę rozkładu ich zawartości w wodzie. Jako 

obiektywna miarę przeciętnych stężeń przyjęto medianę a jako przewidywane stężenie 90 % 

prawdopodobieństwo wystąpienia takiego stężenia. Wyznaczono przeciętne i przewidywane 

stężenia podstawowych składników mineralnych azotu azotanowego - N-N03, amonowego - 

N-NH4' fosforanów-P04, potasu - K, wapnia -Ca, magnezu - Mg, sodu - Na, chlorków - CI i 

siarczanów – SO4 w  wodach glebowo-gruntowych pobranych z użytków rolnych z obszaru 

całego kraju. Ww. normatywy wyznaczono na podstawie wyników badan monitoringowych, 

w których w ciągu 5 lat pobrano i przeanalizowano ponad 14 tysięcy próbek wody pobranej z 

drenów i rowów melioracyjnych. Wyznaczono także klasy jakości wód glebowo-gruntowych 

w oparciu o pentylowy rozkład stężeń poszczególnych pierwiastków. 

Słowa kluczowe: wody glebowo-gruntowe, stężenia składników mineralnych, jakość wód 

glebowo-gruntowych 

 

 

 



Kocoń A. Efektywność fotosyntetyczna pszenicy w warunkach stresu wodnego, str.  101 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń wazonowych, dotyczące fotosyntetycznej  

efektywności wybranych odmian pszenicy jarej i ozimej rosnącej w warunkach stresu 

wodnego. Efektywność fotosyntetyczna odmian oceniano na podstawie intensywności 

fotosyntezy netto liści flagowych pszenicy oraz jako fotosyntezę całkowitą roślin, określaną 

przez plon biomasy, w tym plon ziarna. W pracy przedstawiono w sposób syntetyczny 

natężenie intensywności fotosyntezy netto liści flagowych pszenicy, w przeliczeniu na cały 

okres pomiarowy, jako średnią arytmetyczna z 4 faz rozwojowych roślin w danym roku. 

Słowa kluczowe: pszenica j ara i ozima, odmiany, stres wodny, intensywność fotosyntezy, 

plon biomasy i ziarna. 

 

 

Kopiński J. Bilans azotu brutto w rolnictwie polskim na tle krajów należących do 

OECD, str. 112 

Abstrakt. 

W pracy przedstawiono wyniki bilansu azotu brutto dla Polski na tle krajów należących do 

OECD. Wielkość obliczonej nadwyżki bilansowej azotu jest jednym z głównych wskaźników 

agro-srodowiskowych. Prezentowane wyniki badan z ostatnich lat wskazują na znaczne 

zróżnicowanie sald bilansów azotu na poziomie międzynarodowym i krajowym, wynikające z 

różnic w poziomach intensywności produkcji w rolnictwie. 

Słowa kluczowe: bilans azotu brutto na powierzchni pola, wskaźnik agrośrodowiskowy 

 

 

Mikołowicz P., Fotyma M.  Bilans wody i azotu zależnie od nawożenia roślin gnojowica 

lub azotem mineralnym, str.  123 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono elementy i salda bilansu wody i azotu w doświadczeniu 

mikropoletkowym, w którym uprawiano rośliny zbożowe i kukurydze nawożone nawozami 

mineralnymi lub gnojowica. Miara wykorzystania wody i azotu przez rośliny było ich 

jednostkowe pobranie na l kg ziarna lub l kg suchej masy kukurydzy na silos. Znacznie 

większą efektywnością wykorzystania obydwu czynników plonotwórczych odznaczała sie 

kukurydza, niż rośliny zbożowe. Efektywność wody i azotu w obiekcie bez nawożenia 

(kontrolnym) była znacznie i istotnie mniejsza w porównaniu z obiektami nawożonymi 



azotem mineralnym lub gnojowica. Potwierdzono założenie badan, ze azotem działającym w 

gnojowicy jest azot w formie amonowej. 

Słowa kluczowe: bilans wody, bilans azotu, jednostkowe pobranie wody, jednostkowe 

pobranie azotu, azot działający. 

 

 

Pecio A. Możliwość sterowania wielkością i jakością plonu jęczmienia browarnego 

poprzez nawożenie azotem, str. 132 

Abstrakt 

Celem badan bylo określenie wpływu nawożenia azotem na plon, elementy struktury plonu i 

jakosc ziarna wybranych odmian jęczmienia browarnego oraz ocena zróżnicowania tych 

odmian pod względem wykorzystania azotu nagromadzonego w organach wegetatywnych do 

realizacji plonu ziarna i jego jakości. Stwierdzono istotny związek pomiędzy dawka 

nawożenia azotem i plonem ziarna jęczmienia oraz jego jakością browarna. Średni przyrost 

plonu ziarna odmian: Brenda, Rudzik, Scarlett i Sezam przy zwiększaniu dawki nawożenia 

azotem od 0 do 80 kg/ha wynosił ok. 1,4 t /ha, tj. niemal 40% i następował głównie na skutek 

zwiększenia liczby klosów na jednostce powierzchni i liczby ziaren w kłosie. Wraz ze 

wzrostem dawki nawożenia azotem zawartość białka w ziarnie jęczmienia ulegała 

zwiększeniu i jednocześnie pogarszała sie celność ziarna, ekstraktywność słodu i stopień 

ostatecznego odfermentowania brzeczki. Obserwowano natomiast korzystne zwiększenie 

wartości siły diastatycznej oraz zmniejszenie liczby Kolbacha na skutek zwiększonej ilości 

białek rozpuszczalnych. W fazie kwitnienia wszystkie odmiany osiągały optymalny stan 

odżywienia azotem (NNl białko =l) z punktu widzenia przydatności technologicznej, ale przy 

różnym zaopatrzeniu w ten składnik. Odmiana Searlett wyróżniała sie tendencja do wyższego 

plonowania i najmniejszą zawartością białka w ziarnie. Lepiej też niż pozostałe odmiany 

wykorzystywała azot do zaspokojenia potrzeb żywieniowych w okresie rozwoju 

wegetatywnego. Odmiana ta jako jedyna uzyskiwała optymalny stan odżywienia azotem w 

fazie kwitnienia przy nawożeniu w dawce 60 kg N/ha. Pozostałe odmiany stan taki osiągały 

dopiero na dawce 80 kg N/ha. 

Sowa kluczowe: jęczmień jary, plon ziarna, jakość browarna, stan odżywienia azotem, 

aktywność fotosyntetyczna 

 

 



Podleśna A. Wzrost, rozwój i plonowanie odmian rzepaku ozimego zależnie od 

nawożenia siarka, str. 157 

Abstrakt 

Doświadczenie z dwoma zróżnicowanymi genetycznie odmianami rzepaku ozimego 

(Górczanski i Kana) prowadzono w wazonach Mitscherlicha. Jesienią doświadczenie 

podzielono na dwie serie nawozowe: z zastosowaniem nawożenia siarka mineralna oraz bez 

siarki. Pierwsze zmiany w rozwoju rzepaku zaobserwowano po podaniu azotu wczesna 

wiosna. Rośliny rzepaku rosnące bez pożywki siarkowej były niższe i miały antocyjanowo 

zabarwione, male liście w porównaniu do wysokich, zielonych roślin prawidłowo 

zaopatrzonych w siarkę. W fazie tworzenia paków kwiatowych serie bezsiarkowa obu odmian 

podzielono na dwa obiekty: jeden pozostawiono bez zmian a do drugiego wprowadzono 

dolistne dokarmianie rzepaku roztworem siedmiowodnego siarczanu magnezu. W 

konsekwencji tego czynnika rośliny obu odmian wykazujące wcześniej objawy silnego 

niedoboru siarki i zmiany w rozwoju były zdolne do wzrostu i zawiązania strąków. Plon 

nasion uzyskany w tych obiektach stanowił około 70% plonu nasion zebranego w warunkach 

nawożenia doglebowego siarka. Rośliny, którym nie podano siarki nie wykształciły nasion. 

Slowa kluczowe: doświadczenie wazonowe, rzepak tradycyjny, rzepak dwuzerowy, deficyt 

siarki, dokarmianie dolistne siarka, 

 

 

Rutkowska A. Możliwość sterowania wielkością i jakością plonu pszenicy ozimej 

poprzez nawożenie azotem, str.  171 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badan polowych nad wpływem późnego 

nawożenia azotem na wielkość plonu i jakość ziarna pszenicy ozimej odmiany Korweta. 

Skuteczność dawki 40 kg N/ stosowanej w fazie kłoszenia lub po kwitnieniu określano 

zależnie od zróżnicowanego (0-160 kg N-ha
-1

) stanu zaopatrzenia roślin w azot we wczesnych 

fazach rozwoju wegetatywnego. Nawożenie pszenicy w fazie kłoszenia powodowało wzrost 

zawartości białka w ziarnie średnio o 1,6%,.a w fazie kwitnienia o 1,4%. Opóźnianie terminu 

stosowania całkowitej ilości nawozów azotowych w przypadku roślin słabo odżywionych 

azotem (40 i 80 kg N/ha w nawożeniu podstawowym) gwarantowało wzrost zawartości białka 

średnio o 2%. W badaniach potwierdzono przydatność testów roślinnych NNI i SPAD do 

diagnozowania potrzeb nawozowych pszenicy względem azotu. 

Słowa kluczowe: pszenica ozima, późne nawożenie azotem, NNI, SPAD 



 

Tujaka A. Prognozowanie zużycia nawozów mineralnych oparte o potrzeby nawozowe 

roślin, str.186 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono nowa metodę prognozowania zużycia nawozów mineralnych z 

wykorzystaniem powierzchni i wymagań nawozowych roślin. Metoda należy do grupy metod 

eksperckich. Metoda ta może dostarczyć wierniejszych i dokładniejszych danych 

prognostycznych dotyczących zużycia nawozów mineralnych w kraju niż wcześniejsze 

metody wykorzystujące analizę trendu, porównanie z innymi krajami lub bilans składników 

mineralnych. 

Słowa kluczowe: prognozowanie, zużycie nawozów 

 


