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SYNTETYCZNY WSKAŹNIK ŻYZNOŚCI GLEBY 
Krystyna Filipiak 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono koncepcje syntetycznego wskaźnika agrochemicznej 

żyzności gleb. Wskaźnik ten obejmuje 6 cech gleby oznaczanych przez stacje chemiczno 

rolnicze w Polsce, pH, zawartość cząstek spławialnych, zawartość próchnicy 

oraz zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Wartości wskaźnika 

wyznaczono metodą analizy czynnikowej na danych z monitoringu gleb korzystając 

z bazy danych MONGOS. Dokonano podziału wartości wskaźnika na 5 klas żyzności. 

Weryfikacji wskaźnika dokonano metodą wariancji w stosunku do plonów roślin 

oraz pojedynczych cech gleby. Obydwa podejścia wykazały poprawność i przydatność 
zaproponowanego wskaźnika. Uzyskane wyniki stanowią nowość w piśmiennictwie 

przedmiotu dotyczącego agrochemicznej żyzności gleb. 

Słowa kluczowe: syntetyczny wskaźnik żyzności gleb, właściwości chemiczne gleb, 

monitoring gleb 

 

KALIBRACJA TESTU POTASU PRZYSWAJALNEGO DLA ROŚLIN 
Mariusz Fotyma 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono nowe podejście do kalibracji testu potasu przyswajalnego 

Egner-DL, stosowanego w Polsce. Test został skalibrowany w stosunku do testu 

potasu rozpuszczalnego w wodzie. Ten ostatni test lepiej odzwierciedla zdolność 
gleby do zaopatrywania roślin w potas, ale nie jest w praktyce laboratoryjnej stosowany. 

Wyznaczono nowe klasy zasobności gleb w potas z uwzględnieniem kategorii 

agronomicznej gleb. Zawartości potasu w obrębie tych samych klas zasobności są 
mniejsze od zawartości w przyjętych w Polsce klasach. Wskazuje to na możliwość 
zmniejszenia zalecanych dawek nawozow potasowych. 

Słowa kluczowe: potas przyswajalny, kalibracja testu potasu, metoda Eegnera-Dl, 

potas rozpuszczalny w wodzie 

 

PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ ŻYZNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI 
GLEBY W OBRĘBIE POLA PRODUKCYJNEGO 
Mariusz Fotyma, Alicja Pecio 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań prowadzonych od 1997 roku, 

metodą obserwacji naukowych na polu doświadczalnym o powierzchni około 50 ha, 

w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Baborowku koło Szamotuł. Pole doświadczalne 

podzielono na 3 pola płodozmienne, na których uprawiano rzepak ozimy, 

pszenicę ozimą i jęczmień jary. Na całym polu doświadczalnym wyznaczono 403 

punkty obserwacji naukowych, w regularnej siatce o boku 36 m. W tych punktach 

pobierano w odstępach 3 letnich próbki gleby z warstwy ornej i oznaczano w nich 

odczyn, zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu oraz co 6 lat zawartość 
próchnicy. Dla pola sporządzono mapę glebowo-rolniczą w skali 1:500, 

a w punktach siatki dokonano oznaczeń składu granulometrycznego gleby metodą 
laserową. Plony roślin zbierano kombajnem „satelitarnym” wyposażonym w ciągły 



(przepływowy) miernik plonu i urządzenie pozycjonujące DGPS. Zestaw ten pozwalał 

na sporządzanie mapy plonów, którą następnie transponowano do plonów 

w punktach siatki obserwacji naukowych. W pracy przedstawiono wyniki ostatniego 

(piątego) turnusu badań właściwości gleby wykonanych w 2008 roku i wyniki 

oznaczeń plonów roślin za lata 2000–2002. Celem badań było wyznaczenie funkcji 

zależności zmiennych cech gleby od cech stałych (funkcje pedotransferu) i funkcji 

zależności plonu od stałych i zmiennych cech gleby. Badania stanowią etap wstępny 

do sporządzenia mapy dawek nawozow mineralnych, z uwzględnieniem rozpoznanej 

zmienności warunkow siedliskowych w obrębie uprawianego tradycyjnie pola 

produkcyjnego. 

Słowa kluczowe: zmienność cech gleby, obserwacje naukowe, precyzyjne nawożenie 

 

 
Tamara Jadczyszyn 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W Stacji Doświadczalnej Baborowko przez szereg lat prowadzono badania mające 

na celu rozpoznanie przestrzennej zmienności agrochemicznych cech gleby oraz 

przestrzennej i czasowej zmienności plonowania roślin. Pozyskanie i zgromadzenie 

takich danych w systemie informacji geograficznej (GIS) jest jednym z etapow rolnictwa 

precyzyjnego. Kolejnym etapem jest wykorzystanie danych do opracowania 

map aplikacji zmiennych dawek środkow produkcji. W pracy obliczono dawki 

nawozow fosforowych, potasowych i magnezowych dostosowane do przestrzennej 

zmienności zawartości składnikow pokarmowych w glebie oraz zmienności plonowania 

roślin. Porównano zużycie nawozow stosowanych zgodnie z zaleceniami 

rolnictwa precyzyjnego i według tradycyjnie wyliczonej średniej dawki nawozow 

dla całej powierzchni pola. Stwierdzono, że w warunkach SD Baborowko zużycie 

nawozow w obu systemach było bardzo zbliżone pomimo dużej zmienności dawek. 

Słowa kluczowe: precyzyjne nawożenie, zmienność dawek nawozow, zużycie nawozow 

 

DAWKI NPK STOSOWANE W PRAKTYCE ROLNICZEJ 
POD ZBOŻA JARE NA TLE ZALECEŃ NAWOZOWYCH 
Kazimierz Kęsik, Stanisław Krasowicz, Mariusz Zarychta 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 

2001–2003 w gospodarstwach towarowych na terenie całej Polski. Uzyskano 4483 

ankiet reprezentujących pola zbóż jarych, pszenicy, jęczmienia, owsa i mieszanek 

zbożowych. Przedmiotem badań było porównanie dawek nawozow mineralnych 

stosowanych przez rolników pod zboża jare z dawkami wynikającymi z zaleceń 
nawozowych systemu NawSald. Stosowane przez rolnikow dawki nawozow azotowych 

i fosforowych były większe o około 17 kg N i P2O5 na ha, a dawki nawozow 

potasowych o około 10 kg K2O na ha. Zbyt duże, w stosunku do zalecanych 

dawki nawozow azotowych stosowano na około 40% ankietowanych pol, a dawki 

nawozow fosforowych i potasowych odpowiednio na 44% i 36% pol. Zbyt małe, 

w stosunku do zalecanych dawki nawozow azotowych stosowano natomiast na około 

10% pol, a nawozow potasowych na 16% pol. 

Słowa kluczowe: badania ankietowe, stosowane dawki NPK, zalecane dawki NPK 

 

WYMIANA GAZOWA LIŚCI ZRÓŻNICOWANYCH MORFOLOGICZNIE 
ODMIAN BOBIKU I GROCHU W WARUNKACH NIEDOBORU WODY 
Anna Kocoń 



Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono wyniki badań wymiany gazowej liści zróżnicowanych 

morfologicznie odmian bobiku i grochu, z doświadczeń wazonowych prowadzonych 

w warunkach niedoboru wody w podłożu, w latach 2004-2006 w hali wegetacyjnej 

Instytutu w Puławach. W badaniach uwzględniono następujące parametry wymiany 

gazowej liści roślin: intensywność fotosyntezy netto, intensywność transpiracji, 

przewodność szparkową oraz fotosyntetyczny wskaźnik wykorzystania wody 

- WUE. Stwierdzono, że deficyt wody w glebie ogranicza wymianę gazową liści 

testowanych odmian bobiku i grochu. Odmiany obu gatunkow roślin o typie budowy 

tradycyjnej charakteryzują się korzystniejszymi parametrami wymiany gazowej 

oraz lepiej wykorzystują wodę w procesie fotosyntezy, w porównaniu z odmianami „ulepszonymi” tj. w przypadku bobiku o zdeterminowanym typie wzrostu i grochu 

o liściach częściowo przekształconych w wąsy, zarówno w warunkach optymalnego 

uwilgotnieniu podłoża jak i w warunkach niedoboru wody w glebie. 

Słowa kluczowe: wymiana gazowa liści, groch, bobik, odmiany zróżnicowane morfologicznie. 

 

TENDENCJE ZMIAN ZUŻYCIA NAWOZÓW MINERALNYCH 
W POLSCE 
Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka, Piotr Ochal, Janusz Igras 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono zmiany w zużyciu nawozow mineralnych i wapna nawozowego 

w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Omówione zostały także zmiany 

w strukturze asortymentowej i bilansie nawozow mineralnych. Obserwowany 

w ostatnich latach trend przyrostu zużycia nawozow mineralnych w odniesieniu do 

lat 2001-2003 dotyczył wszystkich regionów kraju, jednak dynamika tych zmian 

była wyraźnie zróżnicowana. Istotne zmiany zaznaczają się przede wszystkim w zużyciu 

nawozow azotowych. Niekorzystnym zjawiskiem jest pogłębiający się spadek 

zużycia nawozow wapniowych, przy silnym zakwaszeniu gleb w Polsce. 

Słowa kluczowe: zróżnicowanie regionalne, nawozy mineralne, zużycie nawozow 

w Polsce 

 

BILANS AZOTU, FOSFORU I POTASU W ROLNICTWIE POLSKIM 
W LATACH 2005-2009 
Jerzy Kopiński, Arkadiusz Tujaka 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono bilans azotu, fosforu i potasu sporządzony według metody 

na powierzchni pola, na poziomie kraju i województw. Obliczone salda bilansu 

dla poszczególnych regionów w latach 2005 - 2009, dostarczają ważnej informacji 

o stanie gospodarowania głównymi makroskładnikami i potencjalnych, środowiskowych 

skutkach działalności rolniczej. Pozwalają, bowiem wyznaczyć obszary 

charakteryzujące się znacznymi nadwyżkami lub niedoborami składnikow nawozowych. 

Głównym kryterium prowadzonej analizy przestrzennej w ujęciu regionalnym 

była wielkość różnicy bilansowej poszczególnych składnikow N, P, K. 

Słowa kluczowe: bilans składnikow mineralnych, zróżnicowanie regionalne, wskaźnik 

agro-środowiskowy 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE AZOTU I OCHRONY ROŚLIN 
W INTENSYWNEJ PRODUKCJI ZBÓŻ 



Alicja Pecio 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
Celem podjętych badań była ocena wpływu nawożenia azotem na plon ziarna 

pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, pszenżyta ozimego i owsa w warunkach zróżnicowanej 

ochrony roślin przed chorobami grzybowymi. Badania wykonano w latach 

2004-2007 na bazie wieloletniego doświadczenia ścisłego w RZD IUNG-PIB 

Grabow, prowadzonego czterema polami roślin jednocześnie. Pierwszy czynnik doświadczalny 

stanowiły programy chemicznej ochrony roślin przed chorobami grzybowymi 

zaproponowane przez trzy firmy: Syngenta, DuPont i BASF oraz obiekt 

kontrolny (bez ochrony). Drugim czynnikiem były dawki nawożenia azotem: 0, 40, 

80, 120, 160 kg N・ha-1 pod pszenicę ozimą oraz 0, 30, 60, 90 i 120 kg N・ha-1 pod 

jęczmień, pszenżyto i owies. 

Stwierdzono, że maksymalne plony roślin zbożowych można uzyskać tylko 

w warunkach pogody odpowiadających wymaganiom poszczególnych gatunkow 

i przy stosowaniu dużych dawek nawozow azotowych. Efekty główne nawożenia 

azotem oraz ochrony roślin były uzależnione od przebiegu pogody w okresie wegetacji. 

Efekt współdziałania obydwu czynnikow w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia 

jarego i pszenżyta ozimego w latach badań był addytywny lub złożony, natomiast 

w uprawie owsa miał zawsze charakter złożony. Programy chemicznej ochrony 

pszenicy i jęczmienia zaproponowane przez firmy Syngenta, DuPont i BASF nie 

różniły się pod względem wpływu na plony ziarna. W uprawie jęczmienia i pszenżyta 

największą efektywność wykazywały programy ochrony zaproponowane przez 

firmy BASF i DuPont. 

Słowa kluczowe: zboża ozime, zboża jare, nawożenie azotem, programy ochrony 

roślin. 

 

PORÓWNANIE DESTRUKCYJNYCH I NIE DESTRUKCYJNYCH 
METOD OKREŚLANIA STANU ODŻYWIENIA AZOTEM 
PSZENICY OZIMEJ 
Alicja Pecio, Paweł Mikołowicz 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
Badania realizowano w ramach projektu NUTRIMET fi nansowanego przez 

MNiSW na bazie wieloletnich doświadczeń polowych prowadzonych w dwoch Stacjach 

Doświadczalnych IUNG-PIB w latach 2005-2009. Celem badań była kalibracja 

i ocena stabilności destrukcyjnych i nie destrukcyjnych testow określania stanu 

odżywienia azotem pszenicy ozimej z wykorzystaniem nowej aparatury. Jako testy 

destrukcyjne traktowano zawartość azotu ogólnego Nog oraz indeks NNI, a jako testy 

nie destrukcyjne indeksy SPAD i NDVI. Na pierwszym etapie badań pobierano 

próbki roślin i wykonywano pomiary w dwóch fazach rozwojowych pszenicy. 

Dokonano kalibracji testow azotowych w stosunku do względnych plonów roślin, 

dawek nawozow azotowych i w sposób „wewnętrzny” w stosunku do indeksu NNI. 

Działanie nawozow azotowych opisywano posługując się modelem QUADMOD. 

Uznano pełną przydatność i porównywalność testow destrukcyjnych Nog i NNI 

oraz testu nie destrukcyjnego SPAD do określania stanu odżywienia azotem pszenicy. 

Zaproponowano optymalne wartości tych testow w fazie strzelania w źdźbło 

i w fazie kłoszenia pszenicy ozimej. Drugi etap badań dotyczył oceny stabilności 

testow. Przeprowadzono weryfikację hipotezy, która zakładała, że wyboru i kalibracji 

testow należy dokonywać w odniesieniu do wzrostu roślin (gromadzenia suchej 

masy), a nie do ich rozwoju (faz rozwojowych). Stwierdzono, że jedynie test NNI 

i w pewnym zakresie test SPAD zachowują stałe wartości wraz z przyrostem suchej 



masy roślin w całym okresie wegetacji pszenicy ozimej. Zmienność testu NDVI 

w okresie wegetacji związana jest w istotnym stopniu z pokryciem gleby przez rośliny 

(indeks LAI), a nie z ich stanem odżywienia. Test NDVI wykazuje, zatem małą 
przydatność do oceny stanu odżywienia roślin azotem. 

Słowa kluczowe: pszenica ozima, testy roślinne, test Ncrit, test NNI, test SPAD, indeks 

NDVI 

 

WSKAŹNIKI AGROFIZYCZNEJ I AGROCHEMICZNEJ ŻYZNOŚCI 
GLEB W ROŻNYCH SYSTEMACH UPRAWY ROLI 
Z UWZGLĘDNIENIEM ODŁOGOWANIA 
Alicja Pecio, Jacek Niedźwiecki, Stefan Martyniuk, Krzysztof Kubsik 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
Badania przeprowadzono w latach 2005-2007, na dużych polach specjalistycznej 

Stacji Doświadczalnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 

w Baborowku koło Poznania. Celem pracy było określenie środowiskowych skutkow 

stosowania wybranych sposobow uprawy i odłogowania roli, rożniących się intensywnością 
i głębokością ingerencji narzędzi uprawowych w warstwę orną gleby. 

Badania prowadzono na glebach należących do trzech kategorii agronomicznych, 

bardzo lekkie, lekkie i średnie, w obrębie tego samego pola. Środowiskowe skutki 

zmniejszania głębokości uprawy roli były uzależnione od kategorii agronomicznej 

gleb. Rezygnacja z orki na glebach bardzo lekkich wpływała na poprawę ich właściwości 

fizycznych i chemicznych. Na glebach lekkich zmniejszanie głębokości 

uprawy powodowało pogorszenie fizycznej jakości gleb, ale jednocześnie poprawiało 

właściwości chemiczne i biologiczne, w tym zawartość próchnicy i aktywność 
enzymow glebowych. Na glebach średnich zmniejszanie głębokości uprawy roli 

sprzyjało poprawie właściwości fizycznych, chemicznych i biochemicznych gleb 

oraz bioróżnorodności fauny naziemnej. 

Słowa kluczowe: głębokość uprawy roli, właściwości fizyczne gleby, właściwości 

chemiczne gleby, bioróżnorodność. 
 

PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZRÓŻNICOWANYCH 
WARUNKACH TERMICZNO-OPADOWYCH ZALEŻNIE 
OD STANU ZAOPATRZENIA W AZOT 
Dorota Pikuła 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 1983-2009 nad 

plonowaniem pszenicy ozimej uprawianej w doświadczeniu płodozmianowym, zlokalizowanym 

w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB Grabow koło Puław. Czynnikami 

doświadczenia były dwa zmianowania z udziałem i bez udziału roślin motylkowych, 

oraz 5 poziomow nawożenia obornikiem pod ziemniak rozpoczynający rotacje czteropolowego 

zmianowania. Pod pszenicę stosowano zawsze dawkę 100-120 kg N 

w nawozie mineralnym. Warunki termiczno opadowe charakteryzowano wskaźnikiem 

Sielianinowa obliczonym dla miesięcy od kwietnia do lipca. Dla wielkości 

plonow pszenicy decydujące znaczenie miały warunki hydrotermiczne w kwietniu 

i lipcu. Nadmiar opadow szczególnie w lipcu powodował istotny spadek plonow 

ziarna. Stosowanie obornika w dawkach większych od 20 t・ha-1 (co 4 lata) nie wykazywało 

istotnego działania następczego na wielkość plonów ziarna pszenicy. Nie 

stwierdzono również współdziałania dawek obornika z warunkami hydrotermicznymi 

w latach badań. 
Słowa kluczowe: zmianowanie czteropolowe, nawożenie azotem, nawożenie obornikiem, 



pszenica ozima, wskaźnik hydrotermiczny Sielianinowa 

 

PLONOWANIE JĘCZMIENIA JAREGO 
W ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKACH TERMICZNO-OPADOWYCH 
ZALEŻNIE OD STANU ZAOPATRZENIA W AZOT 
Dorota Pikuła 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 1981–2007 nad 

plonowaniem jęczmienia jarego uprawianego w doświadczeniu płodozmianowym, 

zlokalizowanym w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB Grabow koło Puław. Czynnikami 

doświadczenia były dwa zmianowania: z udziałem i bez udziału rośliny motylkowej, 

oraz 5 poziomow nawożenia obornikiem pod ziemniak rozpoczynający 

rotacje czteropolowego zmianowania. Pod jęczmień jary stosowano zawsze dawkę 
60-80 kg N w nawozie mineralnym. Warunki termiczno opadowe charakteryzowano 

wskaźnikiem Sielianinowa obliczonym dla miesięcy od kwietnia do sierpnia. Dla 

wielkości plonow ziarna jęczmienia decydujące znaczenie miały warunki hydrotermiczne 

w maju i czerwcu. 

Słowa kluczowe: zmianowanie czteropolowe, nawożenie azotem, nawożenie obornikiem, 

jęczmień jary, wskaźnik hydrotermiczny Sielianinowa 

 

 

SKUTKI NIEZRÓWNOWAŻONEGO NAWOŻENIA AZOTEM, 
FOSFOREM I POTASEM W ZMIANOWANIU CZTEROPOLOWYM 
Agnieszka Rutkowska 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

Abstrakt 
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2003–2009 

w RZD Grabow oraz Stacji Doświadczalnej Baborowko nad produkcyjnymi 

i środowiskowymi skutkami wieloletniego wyczerpywania gleb z fosforu i potasu 

na tle zróżnicowanego nawożenia azotem. Doświadczenia są prowadzone 

w zmianowaniu czteropolowym obejmującym rzepak, pszenicę ozimą, kukurydzę 
na ziarno i jęczmień jary, polami wszystkich roślin równocześnie. Gleby w obu 

punktach doświadczalnych zaliczono do kategorii gleb lekkich, przy czym gleba 

w Baborowku w roku wyjściowym charakteryzowała się większą zasobnością 
w fosfor i potas. Skutki siedmioletniego zaniechania nawożenia fosforem lub potasem 

uwidoczniły się silniej w zmianie wskaźnikow żyzności gleby powodując obniżenie 

zawartości przyswajalnych form składnikow pokarmowych aniżeli w wielkości 

uzyskiwanych plonów roślin. W przypadku potasu stwierdzono ścisłą zależność 
pomiędzy rozmiarem wyczerpania gleb z K2O a poziomem nawożenia azotem. 

Słowa kluczowe: wyczerpywanie gleb z fosforu i potasu, nawożenie azotem, 

wskaźniki glebowe, wskaźniki roślinne 

 


