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Podstawy zrównoważonego nawożenia, redakcja Fotyma M. 

 

Fotyma M. Gospodarka nawozowa w Polsce w latach 1990 – 1999, str. 7 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono zużycie nawozów mineralnych w Polsce w latach 1990 -1998 i jego 

konsekwencje produkcyjne i środowiskowe. Efektywność nawożenia w Polsce jest wysoka i 

wynosi aktualnie około 0.09 jednostki zbożowej na 1 kg NPK. Bilans azotu jest dodatni, fosforu 

zrównoważ ony, a potasu ujemny. Zbyt małe zużycie nawozów fosforowych i potasowych 

powoduje zubożenie gleb z przyswajalnych form tych składników. Dla zrealizowania 

produkcyjnych i środowiskowych celów rolnictwa w Polsce konieczne jest zwiększenie zużycia 

nawozów mineralnych w perspektywie 2010 r do co najmniej 150 kg NPK/ha użytków 

rolnych. 

Słowa kluczowe: zużycie nawozów w Polsce, bilans składników mineralnych, zasobność 

gleby w fosfor i potas. 

 

 

Sykut S. Wymywanie makroelementów z gleb w lizymetrach, str. 18 

Abstrakt 

W lizymetrach wypełnionych glebą piaskową, lessową i gliniastą, uprawiano kolejno 

ziemniak, jęczmień jary, rzepak ozimy i pszenicę ozimą, stosując zróżnicowane dawki 

nawozów NPKMgCa. Kontrolą były gleby ugorowane oraz gleby niewapno-wane. W 

przesączach glebowych oznaczano w latach (hydrologicznych) 1991 -1997 zawartość N-N03, 

S-S04, K, Ca i Mg. W pracy przedstawiono ilości przesączy oraz wielkość wymycia 

składników mineralnych. Najmniejsze ilości przesączy uzyskiwano z gleby lessowej. 

Największe ilości azotu, a zwłaszcza potasu, ulegały wymyciu z gleby piaskowej. Z gleby 

gliniastej w największych ilościach wymywany był magnez. Przesącze z gleby lessowej 

charakteryzowała duża zawartość jonów wapnia i siarki. W całym okresie trwania 

doświadczenia nie stwierdzano wymycia jonów fosforanowych z gleb. Wzrastający poziom 

nawożenia NPKMg, dodatkowe nawożenie obornikiem, czy też pomijanie wapnowania (w 
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obiektach NPK II) nie wykazywały wpływu na wymywanie omawianych jonów. Koncentracja 

wszystkich oznaczanych jonów w przesączach oraz ich straty z gleb wykazywały dużą 

zmienność w czasie. Straty składników z gleb ugorowanych były wyższe lub zbliżone do strat z 

gleb uprawianych. 

Słowa kluczowe: składniki mineralne, koncentracja, wymywanie, gleby, lizymetry, przesącze. 

 

Sykut S., Ruszkowska M. Wymywanie mikroelementów i niektórych pierwiastków 

śladowych z gleb w lizymetrach, str. 26 

Abstrakt 

W lizymetrach wypełnionych glebą piaskową, lessową i gliniastą, uprawiano rośliny, stosując 

zróżnicowane dawki nawozów NPKMgCa. Kontrolą były gleby ugorowane oraz gleby nie 

wapnowane. W przesączach glebowych oraz w próbkach wód opadowych oznaczano w 

latach (hydrologicznych) 1991 - 1994 zawartość B, Zn, Mn, Fe, Cu, Cd, Co, Ni, i Pb. W 

przesączach uzyskiwanych z gleby piaskowej stwierdzono od kilka- do ok. 20-krotnie większe 

stężenie Zn, Mn, Cd i Ni niż w przesączach z dwu pozostałych gleb, co w głównej mierze 

decydowało o dużym wymyciu tych pierwiastków z gleby piaskowej. Z gleby tej w 

największych ilościach wymywany był cynk, następnie bor, mangan i żelazo, zaś z gleby 

lessowej i gliniastej na pierwszym miejscu był bor, a następnie żelazo. W najmniejszych 

ilościach wymywane były stale: kadm, kobalt i ołów. Z gleb ugorowanych, w związku z dużą 

ilością przesączy, straty mikroelementów i pierwiastków śladowych na drodze wymycia były 

dwu- do kilkakrotnie większe niż z gleb, na których rosły rośliny. Podwojone i potrojone dawki 

NPKMg w małym stopniu wpłynęły na wymycie oznaczanych pierwiastków. Zaobserwowano 

pewien wpływ wapnowania na zmniejszenie wymycia pierwiastków, zwłaszcza z gleby 

piaskowej. Straty pierwiastków z gleb w procesie wymycia porównano z wielkością ich 

pobrania przez rośliny. 

Słowa kluczowe: mikroelementy, pierwiastki śladowe, wymywanie składników mineralnych, 

lizymetry. 
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Kocoń A. Gospodarka azotowa roślin bobiku, str. 35 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń wazonowych, dotyczące gospodarki azotowej 

roślin bobiku, rosnących w zróżnicowanych warunkach żywienia tym składnikiem. Omówiono 

wpływ sposobu żywienia azotem (wpływ dawek, formy stosowanego azotu oraz sposobu jego 

podania, doglebowo lub dolistnie) na przebieg wybranych procesów fizjologicznych, między 

innymi, na pobieranie, dystrybucję i wykorzystanie azotu przez rośliny.  

Słowa kluczowe: bobik, gospodarka azotowa, potencjał plonotwórczy. 

 

Podleśna A. Gospodarka potasowa roślin bobiku, str. 43 

Abstrakt 

Wyniki przedstawione w pracy pochodzą z dwu doświadczeń wazonowych z bobikiem 

uprawianym w warunkach zróżnicowanego żywienia azotem i potasem. Celem pracy była 

określenie wpływu nawożenia N i K na zawartość potasu w poszczególnych organach bobiku w 

kilku fazach rozwojowych oraz w roślinach dojrzałych. Szczególną uwagę zwrócono na 

redystrybucję potasu w czasie ontogenezy bobiku oraz na wpływ nawożenia azotem i potasem 

na kształtowanie i wykorzystanie potencjału plonotwórczego tej rośliny. 

Słowa kluczowe: bobik, nawożenie potasem, redystrybucja potasu, potencjał plonotwórczy. 

 

Fotyma E. Wykorzystanie funkcji produkcji do określania potrzeb nawozowych roślin 

uprawy polowej w stosunku do azotu, str. 51 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki 4 letnich badań nad reakcją pszenicy ozimej i jarej, 

kukurydzy i rzepaku ozimego na nawożenie azotem. Reakcję roślin przedstawiono w formie 3 

częściowych diagramów nawozowych. Pierwsza część diagramu opisuje zależność pomiędzy 

plonem i wielkością dawki nawozów, druga - zależność pomiędzy plonem i pobraniem azotu 
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przez rośliny, a trzecia - zależność pomiędzy pobraniem azotu i wielkością dawki nawozów. 

Wyliczono wskaźniki efektywności nawożenia azotem uprawianych roślin. 

Słowa kluczowe: nawożenie azotem, funkcje produkcji, pszenica, kukurydza, rzepak ozimy. 

 

Igras J. Efektywność nawożenia azotem w warunkach nawodnień deszczownianych, str. 

62 

 

Kubsik K. Porównanie działania stałych i płynnych nawozów azotowych, str. 71 

Abstrakt 

Celem doświadczenia przeprowadzonego w latach 1994-96 w SD Baborówko województwo 

wielkopolskie było porównanie produkcyjnych i ekonomicznych skutków stosowania trzech technik 

nawożenia azotem w uprawie polowej pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Porównywano techniki 

nawożenia stałymi nawozami azotowymi, roztworem mocznika stosowanym dolistnie i roztworem 

saletrzano-mocznikowym RSM. Nie stwierdzono istotnych różnic w efektach produkcyjnych 

porównywanych technik nawożenia. Istotne różnice wystąpiły w poziomie kosztów nawożenia na 

korzyść techniki nawożenia RSM. 

Słowa kluczowe: nawożenie dolistne, mocznik, roztwór saletrzano - mocznikowy, technika 

nawożenia 

 

Fotyma E., Bezduszniak D. Wykorzystanie testu NNI i testu SPAD do oceny stanu 

odżywienia zbóż azotem, str. 78 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania dwóch nowych testów 

oceny stanu odżywienia zbóż azotem. Test indeksu stanu odżywienia azotem -NNI i test 

indeksu zieloności liścia albo zawartości chlorofilu - SPAD, są niezależne od fazy rozwojowej 

roślin. Test SPAD jest szybkąi nie destrukcyjną metodą oceny stanu odżywienia zbóż azotem. 

Indeks zieloności liścia ocenia się bezpośrednio w polu za pomocą przyrządu optycznego 

zwanego N-Testerem. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono wartości krytyczne 

obu testów, przy których stosowanie uzupełniających dawek nawozów azotowych jest zbędne.  
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Słowa kluczowe: zboża ozime i jare, testy roślinne i indeks stanu odżywienia roślin azotem, 

NNI, indeks zieloności liścia SPAD. 

 

Fotyma E., Fotyma M. Zawartość azotu mineralnego w glebie jako wskaźnik potrzeb 

nawozowych roślin i stanu środowiska glebowego, str. 91 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki 6 letnich badań nad zawartością azotu mineralnego w glebie 

pod roślinami uprawianymi w zmianowaniu 4 polowym i nawożonymi wzrastającymi 

dawkami nawozów azotowych. Zawartość Nmjn w profilu glebowym 0-90 cm była silnie 

zróżnicowana zależnie od miejsca rośliny w zmianowaniu, roku badań i terminu pobierania 

prób (wiosna i jesień) oraz od oddalenia od obornika. Wielkość dawek nawozów azotowych 

nie wpływała natomiast w istotnym stopniu na zawartości Nmin w glebie. Uprawa poplonów 

ścierniskowych przyczyniała się do istotnego obniżenia zawartości azotu mineralnego w 

glebie.  

Słowa kluczowe: azot mineralny w glebie, nawożenie azotem, zmianowanie 4 polowe. 

 

Maćkowiak Cz. Wpływ doboru roślin w zmianowaniu, obornika i nawozow mineralnych 

na zawartość węgla organicznego w glebie i produkcyjność zmianowa, str. 102 

Abstrakt 

W statycznym doświadczeniu polowym porównywano produkcyjność dwóch zmianowań: 

A bez udziału i B z udziałem mieszanki koniczyny z trawami. W każdym zmianowaniu 

stosowano zróżnicowane dawki obornika (0, 20, 40, 60 i 80 t/ha) pod ziemniaki i na tle każdej 

dawki obornika - 4 poziomy nawożenia N (N0, N, N2 i N3). Stwierdzono bardzo korzystny wpływ 

udziału mieszanki koniczyny z trawami w zmianowaniu na zawartość węgla organicznego w 

glebie i na produkcyjność zmianowań.  

Słowa kluczowe, produkcyjność zmianowań, obornik, azot, węgiel organiczny. 
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Maćkowiak Cz. Porównanie działania nawozowego gnojowicy i nawozów mineralnych, 

str. 110 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich badań nad stosowaniem zróżnicowanych dawek 

gnojowicy bydlęcej na plonowanie roślin. Doświadczenie prowadzono na mikropoletkach 

obmurowanych o powierzchni 1 m
2
. Gnojowicę bez dodatku i z dodatkiem N w nawozach 

mineralnych stosowano w dawkach 25, 50, 100 i 200 m
3
/ ha/rok w okresie lat 1973-1989. W 

kolejnych 10 latach 1900 -1999 badano działanie następcze gnojowicy. W obiektach 

kontrolnych stosowano przez cały okres badań 4 poziomy nawożenia mineralnego 

odpowiadające połowie dawek NPK wnoszonych do gleby z odpowiednimi dawkami 

gnojowicy. Stwierdzono bardzo korzystne działanie gnojowicy na plony roślin do dawki 

największej włącznie. Nawożenie mineralne znacznie ustępowało działaniu gnojowicy, a przy 

stosowaniu większych dawek często notowano spadek plonów roślin.  

Słowa kluczowe: gnojowica, doświadczenia wieloletnie, mikropoletka. 

 

Maćkowiak Cz., Żebrowski J. Skład chemiczny obornika w Polsce, str. 119 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono skład chemiczny obornika w Polsce w oparciu o wyniki analiz 4045 

próbek obornika pobranych z obszaru całego kraju. W oborniku oznaczono zawartość suchej 

masy, podstawowych składników nawozowych, sodu oraz zawartość mikroelementów. 

Przeciętna zawartość makroelementów wyrażona w procentach świeżej masy obornika wynosi: 

0.48 % N, 0.31 % P2Os, 0.67 % IC,0,0.43 % CaO, 0.16 % MgO i 0,11 % Na20. Przeciętna 

zawartość mikroelementów, wyrażona mg na 1 kg suchej masy obornika wynosi: 21.50 mg B, 

23.00 mg Cu, 345 mg Mn, 2449 mg Fe, 1.63 mg Mo, 194 mg Zn i 1.94 mg Co.  

Słowa kluczowe. Obornik, sucha masa, makroskładniki, mikroelementy. 
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Maćkowiak Cz. Skład chemiczny osadów ściekowych i odpadów przemysłu spożywczego 

o działaniu nawozowym, str. 131 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki analiz chemicznych osadów ściekowych z oczyszczalni 

ścieków komunalnych oraz odpadów (wytłoki jabłek, czarnej porzeczki, malin, truskawek, 

aronii) i osadów ściekowych z różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego na podstawie 

wyników analiz chemicznych wykonanych w IUNG w latach 1993-2000. Stwierdzono, że 

badane osady ściekowe i odpady zawierają znaczące z punktu widzenia nawozowego zawartości 

składników nawozowych i substancji organicznej. Składniki niebezpieczne dla środowiska 

(metale ciężkie) występują z reguły w małych lub w bardzo małych stężeniach.  

Słowa kluczowe: osady ściekowe, wytłoki, składniki nawozowe, metale ciężkie. 

 

Gosek S. Ocena metod oznaczania fosforu przyswajalnego w glebie, str. 144 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki ścisłych doświadczeń inkubacyjno - wazonowych, 

przeprowadzonych w latach 1996 -1999 nad oceną metod oznaczania przyswajalnego fosforu 

w glebie. Użyte do doświadczeń gleby inkubowano z superfosfatem i dwiema mączkami 

fosforytowymi. Porównywano wyniki oznaczeń glebowego fosforu metodami ekstrakcji 

chemicznej i wymiany izotopowej (IEK). Stwierdzono możliwość zamiennego oznaczania 

parametru Cp i P001MCaC12 oraz El i Pi.  

Słowa kluczowe: fosfor przyswajalny, metody ekstrakcji chemicznej, metoda izotopowej 

wymiany. 
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Fotyma M. Przydatność uniwersalnego testu glebowego 0,01 mol/dm
3
 CaCl2 w 

warunkach Polski, str. 153 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 1993 - 1997 nad możliwością 

wprowadzenia uniwersalnej metody testowania gleb z wykorzystaniem wyciągu 0.01 mol/dm
3
 

CaClr Nową metodę porównywano z metodami standardowo stosownymi w Polsce. Dokonano 

także próby kalibracji testu 0.01 mol/dm
3
 CaCl2 w doświadczeniach inkubacyjno - 

wazonowych. Stwierdzono, że nowy test może być zastosowany do oznaczania zawartości 

przyswajalnego magnezu i potasu z dokonaniem kalibracji przez porównanie z testami 

standardowymi. Test chlorku wapnia nie nadaje się do oznaczania zawartości przyswajalnego 

fosforu i zawartości jonów amonowych w glebie. Oznaczenia pH w 1.01 mol/dm
3
 CaCl2 dają 

wyższe wartości w glebach kwaśnych i niższe w glebach alkalicznych od oznaczeń w 1 

mol/dm
3
 KC1. Test chlorku wapnia nie może być, zatem uznany za uniwersalny w warunkach 

Polski.  

Słowa kluczowe: test 0.01 mol/dm
3
 CaCl2 pH gleby, przyswajalny fosfor, przyswajalny potas, 

przyswajalny magnez 

 

Gosek S. Wpływ zrównoważonego nawożenia na produkcyjność roślin i bilans 

składników mineralnych w zmianowaniu, str. 164 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki ścisłych doświadczeń polowych przeprowadzonych w 

latach 1994-1999 nad oceną stopnia zrównoważenia gospodarki składnikami mineralnymi w 

zmianowaniu trójpolowym. Jako centralny traktowano obiekt z dawkami NPK wynikającymi z 

systemu doradztwa nawozowego NAW, a sprawdzającymi były obiekty z dawkami mniejszymi 

lub większymi od dawki zalecanej. W doświadczeniu uwzględniono również warianty 

wapnowania gleb i nawożenia magnezem oraz stosowania obornika i przyorywania 

produktów ubocznych roślin.  

Słowa kluczowe: nawożenie NPK, wapnowanie, nawozy organiczne. 
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Boreczek B. Bilans siarki w zmianowaniu czteropolowym, str. 173 

Abstrakt 

W czteroletnim doświadczeniu ścisłym, prowadzonym w Stacjach Doświadczalnych IUNG 

Baborówko, województwo wielkopolskie i Grabów województwo mazowieckie sporządzono 

bilans siarki w polach czterech roślin rzepaku, pszenicy ozimej, kukurydzy i pszenicy jarej, 

składających się na pełne czteropolowe zmianowa-nie. W dwuczynnikowym doświadczeniu 

stosowano pięć poziomów nawożenia azotem i obiekt kontrolny oraz jeden poziom nawożenia 

siarką i obiekt kontrolny. Bilans siarki został sporządzony metodą na powierzchni pola z 

uwzględnieniem po stronie przychodów dopływu siarki w nawozach i po stronie rozchodów 

odpływu składnika z plonami roślin. W obiektach nie nawożonych siarką stwierdzono ujemną 

różnicę bilansową siarki, której wartość zależała od wielkości plonów roślin i jednostkowego 

pobrania siarki. Deficyt siarki pogłębiał się w miarę zwiększania dawek nawozów azotowych. 

Do oceny warunków, w jakich sporządzano bilans siarki przeprowadzono badania stanu 

odżywienia roślin siarką oraz zawartości siarki siarczanowej w glebie.  

Słowa kluczowe: siarka, bilans składników, fluorescencja rentgenowska 

 

Jadczyszyn T. Podstawy naukowe doradztwa nawozowego, str. 185 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono sposób obliczania dawek nawozów mineralnych w programie 

doradztwa nawozowego NAW dla roślin uprawy polowej. Podstawą systemu jest bilans 

składników pokarmowych, w którym po stronie rozchodu występuje pobranie składników 

pokarmowych z plonem, a po stronie przychodu - ilości składników pochodzące z rezerw 

glebowych i nawozów organicznych, a w przypadku azotu także ilość składnika pozostawiona w 

glebie przez przedplon. Zamieszczono aneksy i tabele tworzące wewnętrzne bazy danych, 

wykorzystywane przez program w procesie obliczeń.  

Słowa kluczowe: nawożenie, rośliny uprawy polowej, doradztwo. 
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Jadczyszyn T. Podstawy precyzyjnego nawożenia, str. 206 

Abstrakt 

Badania przeprowadzone w Stacji Doświadczalnej Baborówko wykazały dużą zmienność 

przestrzenną gleb i plonów roślin w obrębie pól doświadczalnych. Mapy plonów i, pochodne 

mapy pobrania składników pokarmowych przez rośliny, wraz z mapami odczynu i zasobności 

gleby zostały wykorzystane do symulowania dawek nawozów w rolnictwie precyzyjnym 

zgodnie z zasadami systemu doradztwa nawozowego NAW. 

Słowa kluczowe: nawożenie, rolnictwo precyzyjne, zmienność przestrzenna, trend czasowy 

plonów. 

 

Wykaz prac i referatów naukowych pracowników Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia za 

lata 1991 – 2000 

 


