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PRODUKT Z RADIACYJNEGO OCZYSZCZANIA SPALIN
JAKO NAWÓZ AZOTOWO-SIARKOWY

Slawomir Stankowski, Edward Niedzwiecki,

Ryszard Malinowski, Robert Maciorowski

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

W doswiadczeniach polowych dokonano oceny wartosci nawozowej produktu

z radiacyjnego oczyszczania spalin z S02 i NOx' Porównano dzialanie tego produktu
z dzialaniem saletry amonowej i siarczanu amonu na plony i jakosc ziarna zbóz, na
sion rzepaku i kukurydzy oraz siana lakowego. Stwierdzono pelna przydatnosc
produktu jako nawozu azotowo siarkowego.
Slowa kluczowe: metoda radiacyjna, oczyszczanie spalin, nawozy azotowe, nawozy
siarkowe

Abstract

In field experiments with spring wheat and winter rape the effect of by-product

from electron-beam technology for simuItaneous removal ofS02 and NOx from flue
gases was compared with ammonia nitrate and ammonia sulfate. The influence on
soil properties, grain yield, yield componentsand quality of grain was investigated.
By-product had similar effect on chemical soil properties and yield ofwinter wheat
and winter rape as ammonium sulfate. The negative effect ofby-product on baking
quality of wheat and technological quality of rape was not observed. Therefore the
by-product can be recommended as a useful fertilizer .
Key words: electron-beam technology, fIue gases, nitrogen fertilizers, sulphur fertilizers

Wstep

Gazy spalinowe z zakladów energetycznych i przemyslowych sa powaznym zró
dlem zanieczyszczenia srodowiska. Konwencjonalne technologie oczyszczania ga

zów pochodzacych ze spalania paliw kopalnianych (metoda mokra wapienna do eli-
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minacji SOl i katalityczna redukcja w celu usuwania NO) zostaly rozwiniete
w Japonii, Niemczech czy USA do poziomu, przy którym nie nalezy sie w najbliz
szym czasie spodziewac znaczacej obnizki kosztów inwestycyjnych i eksploatacyj
nych. Zmniejszenie kosztów i wzrost skutecznosci dzialania mozna uzyskac w przy
padku nowych technologii do których nalezy metoda usuwania zanieczyszczen ze
spalin przy zastosowaniu wiazki elektronów. Podstawy teoretyczne tego procesu zo
staly odkryte przed ponad 20 laty w Japonii a dalsze badania kontynuowane na sze
roka skale w Japonii, USA Niemczech i Polsce [Chmielewski i in. 2000, Licki i in.
1998]. W Polsce pierwsza instalacja pilotowa zostala zaprojektowana i zbudowana
przez zespól prof. Chmielewskiego z Instytutu Chemii iTechniki Jadrowej wWarsza
wie, a w roku 2001 oddana zostala do uzytku instalacja przemyslowa w Elektrocie
plowni Pomorzany w Szczecinie.

Uzyskiwany produkt w procesie oczyszczania gazów jest mieszanina dwóch soli
amonowych - siarczanu i azotanu. W zaleznosci od stezenia dwutlenku siarki i tlen
ków azotu zawartosc azotu ksztahowac sie moze od 20 do 27 procent, przy znacznej
przewadze siarczanu amonu. Wyniki przeprowadzonych badan za granica [Shui i in.
1982] jak i w kraju [Anonim 1995, Murkowski i Stankowski 1997, Stankowski i in.
1997] wskazuja na podobne oddzialywanie produktu na wzrost roslin jak handlowe
formy siarczanu czy azotanu amonu. Wprowadzenie coraz efektywniejszych techno
logii oczyszczania spalin z dwutlenku siarki w krajach Europy zachodniej i pólnocnej
spowodowalo ze w ostatnich latach równiez w Polsce zaobserwowano potrzebe na
wozenia siarka niektórych upraw, a zwlaszcza rzepaku [Grzebisz i Fotyma 1996].
Schnug i in. [1993] oraz Haneklaus i in. [1995] wskazuja na dzialanie siarki nie tylko
jako czynnika plonotwórczego lecz równiez poprawiajacego jakosc plonów.

Celem pracy jest ocena przydatnosci produktu z radiacyjnego oczyszczania spalin
do nawozenia zbóz i rzepaku.

Material i metody

Produkt z radiacyjnego oczyszczania spalin z dwutlenku siarki i tlenków azotu
uzyskany zostal z instalacji pilotowej zlokalizowanej w Elektrocieplowni Kaweczyn.
Podstawy procesu radiacyjnego oraz opis dzialania instalacji zawarte sa w pracy Chmie
lewskiego i in. [2000]. Badania nad skladem chemicznym produktu przeprowadzone
w Katedrze GleboznawstwaAkademii Rolniczej w Szczecinie [Niedzwiecki i in. 2000]
wskazaly, ze jest on mieszanina siarczanu amonu (85-95%) i azotanu amonu (5-10%).
Dominuje w nim azot i siarka, a inne makroskladnikijak magnez wapn, sód czy potas
wystepuja w niewielkich ilosciach. Zawartosc metali ciezkich w produkcie zblizona
jest do ilosci wystepujacych w nawozach mineralnych, powszechnie stosowanych w
rolnictwie [Fotyma i Mercik 1995, Kabata-Pendias i Piotrowska 1987]. Jedynie pierw-
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sze niewielkie partie produktu wykorzystane we wstepnych doswiadczeniach charak
teryzowaly sie wiekszym zanieczyszczeniem metalami, glównie niklem.

W przeprowadzonych badaniach porównywano produkt, siarczan amonu i saletre
amonowa. Przeprowadzono 2 doswiadczenia polowe na glebie lekkiej z rzepakiem
ozimym odmiany Kana (ZDHAR Malyszyn w latach 199711998 i 1998/1999) i z
pszenicajara odmiany Eta (RSD Lipki w latach 1998 i 1999) w których stosowano 3
wyzej wymienione rodzaje nawozu i 4-5 dawek azotu (rzepak- 50,100,150 i 200 kg
N/ha, pszenica - 40, 80, 120 kg N/ha). W obu doswiadczeniach wystepowal wariant
kontrolny - bez nawozenia. Ze wzgledu na brak interakcji pomiedzy rodzajem nawo
zenia a jego dawka w pracy przedstawiono srednie dla efektu glównego nawozenia.

W próbach glebowych okreslono pH w HP i pH w KCl - potencjometrycznie,
przyswajalny fosfor i potas - metoda Egnera-Riehma, przyswajalny magnez - metoda
Schachtschabela, azot ogólny - metoda Kiejdahla, wegiel organiczny - metoda Tiuri
na, siarke siarczanowa - metoda Bradsleya -Lancastera, ogólna zawartosc makro

skladników i pierwiastków sladowych (rozpuszczalnych w stezonych kwasach HN03

i HCL04) przy uzyciu spektrofotometru absorpcji atomowej typu Unicam Solaar 929.
Wszystkie analizy wykonano na próbach srednich z 4 powtórzen.

W doswiadczeniach z rzepakiem i pszenica okreslono plon nasion, komponenty
plonu oraz przeprowadzono ocene zawartosci chlorofilu w lisciach przy pomocy
Chlorophyl1 Meter SPAD 502 produkcji firmy Minolta oraz indukcji fluorescencji
chlorofilu przy pomocy fluorymetru Plant Efficiency Analyser firmy Hansatech.
W próbkach nasion rzepaku i ziarna pszenicy oznaczono azot ogólny - metoda Kiej
dahla, siarke ogólna - metoda Bradsleya -Lancastera, ogólna zawartosc makrosklad

ników i pierwiastków sladowych (rozpuszczalnych w stezonych kwasach HN03 i
HCL04) przy uzyciu spektrofotometru absorpcji atomowej typu Unicam Solaar 929.
Dodatkowo w nasionach rzepaku okreslono zawartosc tluszczu - metoda ~oxhleta i
zawartosc kwasów tluszczowych oraz glukozynolanów chromatograficznie (analizy
wykonano w IHAR Poznan). Na próbkch ziarna z doswiadczenia z pszenica oznaczo
no równiez nastepujace cechy jakosciowe: mase 1000 ziaren, gestosc ziarna w stanie
zsypnym, liczba opadania metoda Hagberga-Pertena, zawartosc glutenu mokrego i
jego rozplywalnosc, sedymentacje maki metodaZeleny'ego oraz charakterystyke fa
rinograficzna maki obejmujaca wodochlonnosc maki, rezystencje i rozmiekczenie ciasta
oraz wartosc walorymetryczna.
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Wyniki i dyskusja

W tabeli 1 przedstawiono wybrane charakterystyki chemiczne gleby po sprzecie
doswiadczen.

Tabelal. Sklad chemiczny gleby przy róznych wariantach nawozowych (srednia z
lat i dawek azotu)

Table 1. Chemical composition of the soil for different fertilization variants
(mean from years and nitrogen doses)

Wariant S-S04C ogólny %N ogólny %CNVariant rmg-l OOg-llC tota1N tota1
PSZENICA - WHEATO

0,830,700,088,7:1
A

0,880,690,079,9:1
B

2,150,730,089,1 :1
C

1,900,730,098,1: l
RZEP AK - RAPEO

1,100,770,089,6:1
A

1,510,780,089,7:1
B

2,760,760,089,5:1
C

2,660,770,089,6:1

o - kontrola - control; A - saletra amonowa - ammonium nitrate; B - siarczan amonowy- ammonium
suIfate, C - produkt - product

Nawozenie siarczanem amonu i produktem w obu doswiadczeniach spowodowa
lo wyrazny, ponad dwukrotny, wzrost zawartosci siarki siarczanowej w glebie (od
zasobnosci niskiej do sredniej w doswiadczeniu z pszenica i wysokiej w doswiadcze
niu z rzepakiem) oraz nieznaczne obnizenie odczynu gleby w stosunku do kontroli.
Zawartosci w glebie ogólnych form azotu ogólnego i innych makropierwiastków oraz
form przyswajalnych fosforu, potasu i magnezu byly podobne we wszystkich obiek
tach nawozowych.

Oznaczone ilosci metali ciezkich (Tabela 2) nalezy uznac za typowe dla gleb nie
zanieczyszczonych uzytkowanych rolniczo [Kabata- Pendias 1989, Panstwowa Inspek
cja Ochrony Srodowiska 1995]. Wyniki przeprowadzonych doswiadczen wskazuja,
ze badany produkt wplywa podobnie na wlasciwosci chemiczne gleby jak siarczan
amonu i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska glebowego. Jest to potwierdzeniem
wczesniejszych badan nad przydatnoscia nawozowa produktu prowadzonych przez
Stankowskiego i in. [2000a, 2000] i Niedzwieckiego i in. [2000].



Produkt z radiacyjnego oczyszczania spalinjako nawóz azotowo-siarkowy
-------------------------- 11

Tabela 2. Ogólna zawartosc pierwiastków sladowych w glebie [mg * kil s.m.]
przy róznych wariantach nawozowych (srednia z lat i dawek azotu)

Table 2. Total content of trace elements in the soil [mg kil *dry matter] for the
different fertilization variants (mean trom years and nitrogen doses)

Wariant -
Co

CdNiPbZnCuMnFe
Vari ants

PSZENICA - WHEA TO

3,170,594,4710,6125,783,852416710
A

3,460,274,9710,5424,063,962396913
B

3,430,435,289,6826,624,032517773
C

3,420,375,699,1226,524,122527743

RZEPAK-RAPE O

3,500,375,1111,6632,073,563176792
A

3,270,254,3210,5425,803,092745741
B

3,980,264,6411,2129,713,562975991
C

3,010,274,6410,7524,803,302685708

Zastosowanie do nawozenia pszenicy saletry amonowej, siarczanu amonowego i
produktu spowodowalo wzrost plonu ziarna o okolo 2 t*ha-I w porównaniu z warian
tem kontrolnym (Tabela 3). Komponentami plonu, które w zasadniczy sposób zwiek
szyly swoje wartosci byly liczba ziaren w klosie i masa 1000 ziaren. Róznice w dzia
laniu poszczególnych nawozów byly niewielkie i nie przekraczaly 3%. Nie stwier
dzono negatywnego oddzialywania produktu na zaden z komponentów plonu. Rów
niez zawartosc chlorofilu w lisciach wzrastala pod wplywem nawozenia, a oddzialy
wanie róznych nawozów na te ceche bylo podobne.

W przypadku uprawy rzepaku zaobserwowano, tak jak u pszenicy, bardzo wyraz
ny wzrost plonu nasion po zastosowaniu badanych nawozów (Tabela 4). Wynosil on
w odniesieniu do wariantu kontrolnego ponad 1 t*ha-I , podczas gdy zróznicowanie
srednich wyników stwierdzone dla wariantów w których uzyto saletre amonowa, siar
czan amonowy i produkt bylo mniejsze od 0,2 t*ha-I . Komponentami plonu decydu
jacymi o wielkosci plonu byla liczba luszczyn z rosliny, liczba nasion z luszczyny i
masa nasion z luszczyny.

Wyniki wczesniejszych badan wazonowych Stankowskiego i in. (1998) i Mur
kowskiego i in. (1998) nad wplywem produktu z oczyszczania spalin metoda radia
cyjna na wzrost roslin oraz przebieg procesu fotosyntezy u pszenicy i kukurydzy wska
zujana dzialanie nie gorsze niz saletry amonowej, siarczanu amonowego czy ich mie
szaniny. Brak róznic w oddzialywaniu produktu w porównaniu z wyzej wymieniony
mi nawozami na jeczmien, ogórek i rzodkiewke zaobserwowal równiez Shui i in.

(1982). Zdaniem Kitczaka i Czyza (2000) wplyw produktu na plonowanie krótko
trwalego uzytku zielonego byl nie gorszy od saletry amonowej czy siarczanu amono

wego. Podobne wyniki, swiadczace o duzej przydatnosci produktu do nawozenia ziem
niaka, uzyskali Choluj i in. (1999).
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Tabela 3. Plon ziarna, komponenty plonu oraz zawartosc chlorofilu w lisciach
pszenicy przy róznych wariantach nawozowych (srednia z lat i dawek
azotu)

Table 3. Grain yield, yield components and chlorophyll content in leaves of wheat
for different fertilization variants (mean from years and nitrogen doses)

Cecha - Trait Wariant -Variant

O

ABC
Plon ziarna t*haoJ

3,27
5,425,395,26

Grain yield
Liczba roslin na l mT

357
354352350

Number of plants per l m2
Krzewienie produkcyjne

1,20
1,201,201,20

Productive tiIlering Liczba klosów na l m2
434

424423424
Number of ears per l m2

Liczba ziaren w klosie
20,6

31,631,430,4
Number of grains per ear

Masa l 000 ziaren g
37,7

41,140,641,0
Weight of 1000 grains

Zawartosc chlorofilu (SPAD)
34,3

43,643,142,0
Ch1orophyIl content

Tabela 4. Plon ziarna, komponenty plonu oraz zawartosc chlorofilu w lisciach
rzepaku przy róznych wariantach nawozowych (srednia z lat i dawek
azotu)

Table 4. Grain yield, yield components and chlorophyll content in leaves of rape
for different fertilization variants (mean from years and nitrogen doses)

Cecha - Trait Wariant -Variant

O

ABC
Plon nasion t*ha-J 2,08

3,323,153,22
Seed yield Liczba roslin na l m"

46,0
47,047,047,0

Number of plants per l m2
Liczba luszczyn z rosliny

88
114110111

Number of si1iques per plant
Liczba nasion z luszczyny

13,0
15,615,815,6

Number of seeds per si1ique
Masa nasion z luszczyny (mg)

54,4
62,765,865,0

Weight of seeds per silique
Masa 1000 nasion (g)

4,16
4,054,224,24

Weight of 1000 seeds
Zawartosc chlorofilu (SPAD)

43,0
51,253,252,9

Ch1orophyIl content
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Zastosowanie do nawozenia pszenicy badanych nawozów w porównaniu z kontrola
spowodowalo wzrost zawartosci bialka ogólnego i glutenu (Tabela 5).

Tabela 5. Cechy jakosciowe ziarna pszenicy przy róznych wariantach nawozowych
(srednia z lat i dawek azotu)

Table 5. Quality traits of wheat grain for different fertilization variants (mean
from years and nitrogen doses)

Cecha - Trait Wariant -Variant

O

ABC
Zawartosc bialka (%)

8,6
10,09,810,2Protein content

Zawartosc glutenu (%)
18,6

21,819,519,9Gluten content
Rozplywaillosc glutenu (mm)

1,6
2,72,94,3

Gluten weakening
Wodochlonnosc (%)

65,3
67,867,267,9Water absorption

Rezystencja ciasta (min)
1,51

2,452,102,20Dough resistance
Rozmiekczenie ciasta (jB)

69
618280

Dough weakening
Wartosc walorymetryczna

41,5
43,039,740,6IValorimeter value

Róznice w zawartosci bialka po zastosowaniu produktu oraz saletry amonowej i
siarczanu amonowego byly niewielkie, natomiast zawartosc glutenu byla nieco wy
zsza jesli rosliny nawozono saletra amonowa. Zróznicowanie rozplywalnosci glutenu
nie bylo zbyt duze, aczkolwiek zaznaczyl sie ujemny wplyw nawozenia. Z analizy
cech farinograficznych maki wynika, ze wodochlonnosc ksztaltowala sie na zblizo
nym poziomie niezaleznie od zastosowanego wariantu nawozowego z kontrola wlacz
nie. Stwierdzono wyrazny wzrost rezystencji ciasta pod wplywem nawozenia, przy
czym wyzsze wartosci obserwowano po zastosowaniu saletry amonowej niz siarcza
nu amonowego czy produktu. Rozmiekczenie ciasta i wartosc walorymetryczna ule
galy mniejszemu zróznicowaniu pod wplywem nawozenia jednak dla zadnej z tych
cech nie stwierdzono gorszej jakosci ziarna pod wplywem produktu niz po zastoso
wamu SIarczanu amonowego.

Zastosowanie róznych wariantów nawozowych spowodowalo niejednakowe zmiany
w jakosci nasion rzepaku (Tabela 6). Zawartosc bialka w nasionach byla wyzsza po
zastosowaniu nawozów zawierajacych siarke - siarczanu amonu i produktu niz azota
nuamonu.
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Tabela 6. Cechy jakosciowe nasion rzepaku przy róznych wariantach nawozowych
(srednia z lat i dawek azotu)

Table 6. Quality traits of rape seeds for the different fertilization variants (mean
from years and nitrogen doses)

Cecha - Trait Wariant -Variant

O

ABC
Zawartosc bialka (%)

19,4
19,620,520,5Protein content

Zawartosc tluszczu (%)
48,1

46,645,846,2Oil content
Kwasy tluszczowe w stosunku do zawartosci tluszczu (%) -acids per cent to capacity of oilPalmitynowy

5,0
5,25,15,1Palmitic

Stearynowy
1,61,61,61,6Stearic

Oleinowy
63,0

62,863,063,1Oleic
Linolowy

19,3
19,619,419,3Linolic

Linolenowy
9,7

9,59,69,5Linolenie
Erukowy

0,40
0,100,040,02Erucic

Zawartosc tluszczu zmniejszyla sie po zastosowaniu nawozów w porównaniu do
kontroli o okolo 2%. Róznice spowodowane stosowaniem róznych nawozów
azotowego i azotowo-siarkowych - byly niewielkie i nie przekraczaly l %. Udzial
poszczególnych kwasów tluszczowych - palmitynowego, stearynowego, linolowego,
linolenowego - w ogólnej zawartosci tluszczu ksztaltowal sie na zblizonym poziomie
niezaleznie od rodzaju nawozu. Jak wynika z badan Czuby i Mazura [1988] zmiany w
zawartosci poszczególnych kwasów tluszczowych pod wplywem zróznicowanego
nawozenia sa niewielkie. Zawartosc kwasu erukowego i suma glukozynolanów nie
zmienialy sie w zasadniczy sposób pod wplywem nawozenia i nie przekraczaly
dopuszczalnych norm nawet w przypadku stosowania nawozów azotowo-siarkowych
[Walkowski i in. 1997].

Ilosci metali ciezkich w ziarnie pszenicy i nasionach rzepaku (Tabela 7) byly typowe
dla tych roslin [Krzywy i in. 1997, Kaminska i in. 1976] i nie przekraczaly wartosci
progowych okreslonych dla przeznaczenia konsumpcyjnego [IUNG 1993].
W nasionach rzepaku stwierdzono nieco podwyzszone ilosci cynku (> 50 mg·kg-l
s.m.) co kwalifikuje je do przeznaczenia paszowego [IUNG 1993]. Nalezy zaznaczyc,
ze podwyzszone ilosci cynku w nasionach rzepaku stwierdzono we wszystkich
wariantach nawozowych.
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Tabela 7. Zawartosc pierwiastków sladowych w ziarnie pszenicy i nasionach

rzepaku [mg*kg-1 s.m.] przy róznych wariantach nawozowych (srednia z
lat i dawek azotu)

Table 7. The content of trace elements in wheat grain and rape seeds
[mg*kgo1 dry matter] for different fertilization variants (mean trom years
and nitrogen doses)

Wariant
Co

NiPbZnCuMnFe
Variant

PSZENICA - WHEATO

1,123,25n.s.44,18·3,912125
A

1,421,17n.s.42,953,572225
B

1,761,22n.s.43,663,112522
C

2,051,30n.s.42,613,362423
RZEPAK - RAPE O

0,191,660,1052,492,663576
A

0,361,070,3861,062,824072
B

0,751,020,2565,312,724567
C

1,091,540,3361,792,734265

n.s. - ponizej poziomu wykrywalnosci, beyond detection limit

Wnioski

1. Produkt otrzymywany z radiacyjnego oczyszczania spalin z SOz i NO x wykazuje
podobny wplyw na wlasciwosci chemiczne gleby oraz na wielkosc i strukture
plonu pszenicy i rzepaku jak siarczan amonu i saletra amonowa.

2. Nie stwierdzono ujemnego oddzialywania produktu na cechy jakosciowe ziarna
pszenicy i nasion rzepaku oraz na akumulacje metali ciezkich w ziarnie i
nasionach.
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BY-PRODUCT FROM ELECTRON BEAM PURIFICATION Ol' FLUE
GASES AS NITROGEN AND SULPHUR FERTILIZER

Summary

The electron beam technology for simultaneous removal of SO, and NO from" x

flue gases has passed on the investigations in pilot plant scale and in present time is
introduced to industry in power station Pomorzany in Szczecin. By-product created in
electron beam proces s is a mixture of ammonium sulfate and ammonium nitrate. In
dependency on concentration of SO, and NO in flue gases the content of nitrogen• k x

changes from 19 to 22%. It cou1d be treated as a fertilizer which physic-chemical
properties are similar to ammonium sulfate. Agricultural application of by-product
manufactured by electron beam pilot plant operated at power plant in Kaweczyn was
investigated in field experiments conducted by University ofAgriculture in Szczecin.

The effect offour fertilization variants (O-control, ammonium nitrate, ammonium
sulfate and by-product) on soi l properties, grain yield, yield components, chemical
composition and quality of grain of spring wheat and winter rape was investigated.
By-product had similar effect on chemical properties of soil as ammonium sulfate.
The significant differences in grain yield and yield components of wheat and rape
were not noticed. There was no negative effect of by-product on baking quality of
wheat grain and on techno logi cal value of rapeseeds.

The by-product under study has similar properties to the other fertilizers in this
study (ammonium sulfate and ammonium nitrate) and could be recommended as a
useful fertilizer for plant production.

Prof. Dr hab. Slawomir Stankowski

Katedra Biometrii i DoswiadczalnictwaAkademii Rolniczej,
ul. Papieza Pawla VI3,
71-442 Szczecin

e-mail biometr@agro.ar.szczecin.pl



TECHNOLOGIA WYTWARZANIA I BADANIA AGROCHEMICZNE
NAWOZÓW WIELOSKLADNIKOWYCH USP

Andrzej Winiarski, Anna Podlesna 1, IRoman Nowak I

Instytut Nawozów Sztucznych w Pulawach
lInsty tut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstract

W 1995 roku w Instytucie Nawozów Sztucznych w Pulawach rozpoczeto badania
nad otrzymywaniem nawozów mocznikowo-superfosfatowych typu USP. Po bada
niach laboratoryjnych i cwierc-technicznych proces wdrozono w Kopalniach i Zakla
dach Przetwórczych Siarki "Siarkopol" w Tarnobrzegu. W latach 1998-1999 prze
prowadzono doswiadczenia wazonowe z kukurydza i rzepakiem jarym w Rolniczym
Zakladzie Doswiadczalnym IUNG w Grabowie. Celem badan bylo porównanie dzia
lania nawozu typu USP z superfosfatem pojedynczym i fosforanem dwuamonowym
podawanymi razem z mocznikiem. Uzyskane wyniki \vykazaly, ze nawóz USP dziala
lepiej niz równowazne ilosci nawozów pojedynczych.
Slowa kluczowe: nawozy wieloskladnikowe, nawozy mocznikowo-superfosfatowe.

Abstract

In 1995 at Fertilizers Research Institute the studies on preparation of urea - super
phosphate fertilizers ofUSP type has started.After laboratory and pilot plant tests the
proces s was implemented in Mine and Plant of Sulphur Production "Siarkopol" in
Tamobrzeg. In the years 1998 - 1999 atAgricultural Experimental Station in Grabów
belongs to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation pot experiments with
maize and spring oilseed rape were carried on. The aim ofthese studies was compari
son of fertiJizer USP type with superphosphate and diammonium phosphate applied
with urea. The results proved that USP fertilizer is more efficient than comparable
amounts of single fertilizers.
Key words: multicomponent fertilizers, urea-superphosphate fertilizers.



Andrzej Winiarski, Anna Podlesna, Roman Nowak
20 -------------------------

Technologia wytwarzania nawozu USP

Wstep

Prace technologiczne nad otrzymywaniem nawozów mocznikowo-superfosfato

wych (USP), o róznych formulach N:PPs, podjeto w Instytucie Nawozów Sztucz
nych w Pulawach w 1995 roku. Inspiracje stanowily fragmentaryczne francuskie i
amelykanskie doniesienia literaturowe oraz opublikowane patenty (Patent FR 2 670
202, Patent USA 5, 409,516). Proces otrzymywania nawozu USP polega na rozkla
dzie drobno zmielonego fosforytu roztworem mocznika w kwasie siarkowym. Pro
porcja molowa mocznika i kwasu siarkowego w tym roztworzenie jest przypadkowa,
ale scisle okreslona i odpowiada skladowi jednego z roztworów eutektycznych. Pro
ces ten mozna opisac za pomoca uproszczonej reakcji chemicznej:

Ca,o(P04)lz + 6[HzS04 + 3,6 CO(NHZ)2] + 3~O = 3Ca(~P04)2 -HP ++
5,4[CaS04 -4CO(NHz)2] + 0,6CaS04 + CaFz

W tym przypadku rozklad fosforytu przeprowadza sie roztworem eutektycznym,
w którym na 1 mol kwasu siarkowego przypada 3,6 mola mocznika. Produkt rozkla

du zawiera dwa glóv.'lle skladniki - fosforanjednowapniowy Ca(HzPOJz HP i czte
romocznikan siarczanu wapnia CaS04 4CO(NHz)z - jednak z uwagi na fakt, ze reak
cja nie przebiega do konca, takze wolny kwas fosforowy i nie rozlozony fosforyt.
Zwiazki fluoru, zawarte w fosforycie, tylko w niewielkim stopniu ulegaja rozkladowi

i sa wydzielane w postaci gazowego SiF4, prawie w calosci pozostaja w produkcie
jako fluorek wapnia CaFz.

W latach 1995-1999 w Instytucie Nawozów Sztucznych w Pulawach prowadzono
badania laboratoryjne i techniczne nad granulacja róznych formul nawozów wielo
skladnikowych na bazie USP [Nowak i in. 1999]. Na skale przemyslowa proces wdro
zono w KiZPS "Siarkopol" w Tarnobrzegu modernizujac w tym celu jedna instalacje
granulacji superfosfatu prostego. Proces granulowania nawozów prowadzi sie z udzia
lem pary wodnej i gazowego amoniaku. Dodatek amoniaku nie tylko zmniejsza za
wartosc wolnego kwasu w nawozie, ale takze poprawia wlasnosci mechaniczne gra
nulatów.

Metody badan

Metody badan laboratoryjnych oraz wyniki prac nad rozkladem fosforytów kwa
sem siarkowym z dodatkiem mocznika prezentowano na konferencji "Nawozy wie
loskladnikowe" w Lukecinie 1998 [Nowak, Kotula 1998]. W tej pracy przedstawiono
wyniki badan na instalacji produkcyjnej superfosfatu prostego w KiZPS "Siarkopol"
w Tarnobrzegu. Schemat zmodernizowanej instalacji, z dobudowa reaktora przygo
towania roztworu kwas siarkowy - mocznik - woda, oraz parametry technologiczne
procesu przedstawiono na rys. 1.
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Rys.l. Schemat blokowy wytwarzania nawozu USP
Fig.l. B lock diagram oj USP Jertilizer production

Reaktor przygotowania roztworu byl zasilany kwasem siarkowym, o stezeniu okolo
85% i o zadanej temperaturze, oraz rozdrobnionym mocznikiem. Otrzymany roztwór
miesza sie z mlewem fosforytowym, a otrzymana pulpa spada do komory obrotowej,
gdzie przebiega wlasciwa reakcja chemiczna opisana wzorem. Poczatkowo plynna
pulpa nawozu zestala sie i po ponad godzinnym pobycie w komorze jest wykrawana
i kierowana do magazynu. Dla wlasciwego przebiegu procesu wazne jest zachowanie
odpowiedniej proporcji dozowanych surowców: kwasu siarkowego, mocznika oraz
roztworu reakcyjnego i mlewa, a takze scisle przestrzeganie rezymu technologiczne-
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go. Do reaktora wprowadzano kwas o temperaturze 55-60°C i rozdrobniony mocz
nik, a proces rozpuszczania przebiegal bez doprowadzania ciepla z zewnatrz.Otrzy
mywany w takich warunkach roztwór, zawierajacy ok. 0,2% N-amonowego i tempe
raturze ok. 65°C, kierowany byl do wezla rozkladu fosforytu (pionowy, przelotowy
mieszalnik). Do mieszalnika przelotowego wprowadzano roztwór reakcyjny oraz
mlewo fosforytowe w postaci fosforytu Maroko. Mieszanina reakcyjna znajdowala
sie w reaktorze kilka sekund i jako plynna pulpa splywala do komory obrotowej,
gdzie przebiegal proces rozkladu fosforytu. Wydzielajacy sie dwutlenek wegla powo
dowal porowatosc zestalajacej sie masy nawozu. Dalsze reakcje mialy charakter eg
zotermiczny; temperatura zestalajacej sie masy reakcyjnej wzrastala. Obserwowany
wzrost temperatury wynosil 20-300C i byl zalezny glównie od reaktywnosci mlewa
fosforytowego. Pulpa nawozu USP zestalala sie wolniej niz pulpa superfosfatu pro
stego wytworzonego z mlewa fosforytowego, dlatego przy produkcji nawozu USP
czas obrotu komory byl dluzszy i wynosil 120 min. W trakcie rozkladu wydzielala sie

pewna ilosc zwiazków fluoru w postaci SiF4. Jednak emisja zwiazków fluoru do at
mosfery byla 3-krotnie nizsza w porównaniu z emisja tych zwiazków przy produkcji
superfosfatu prostego. Lacznie wyprodukowano okolo 110 t nawozu.

Wyniki badan produkcyjnych

W trakcie badan pobrano 4 próby nawozu USP, które wykazywaly nastepujacy

sklad chemiczny: N calkowity 21,2 - 21,8 %, N amooowy 0,5 - 0,8 %, P20S calkowity 10,1 -
105% PO .. 92- 94% PO 84- 86c;,'ó PO

, , 2 "przyswaJalny w cytr.amonu' , , 2 5 rozpuszczalny w H20' , , 2 5 kwasowy

6,2 - 6,8 %, S-S04 'I 24,8 - 25,6 %, S-S04 112018,0- 18,3 %, H20ago na rozp.

2,8 - 3,2 %.

Stopien rozkladu fosforytu obrazuje stosunek Pps przyswaj alnego do PPs calko
witego, który wynosil 89,5-91,1%. Wyniki badan wskazuja, ze za\vartosc azotu i
fosforu miescila sie w zalozonym przedziale zmian. Zawartosc N-amonowego w na
wozie od 0,5 do 0,8% swiadczy o niskim stopniu rozkladu mocznika w procesie wy

twarzania nawozu. Zawartosc P20S kwasowego od 6,2 do 6,8% jest stosunkowo duza
i wymaga neutralizacji amoniakiem.

Sklad nawozu i j ego postac fizyczna zaleza od reaktywnosci fosforytu. Na uwage
zasluguje duza sumaryczna koncentracja skladników N + PPs' wynoszaca ok. 32%
oraz mala zawartosc wilgoci ok. 3% (dla porównania: superfosfat prosty pylisty za

wiera 13% HP). Otrzymany nawóz jest bardzo dobrym komponentem do produkcji
granulowanych nawozów wieloskladnikowych. Mozna go mieszac z siarczanem amo
nu, fosforanami amonu, superfosfatem potrójnym, chlorkiem lub siarczanem potasu i
kizerytem. Na bazie otrzymanego USP uruchomiono produkcje dwóch nawozów:

nawóz SUPERLAN 210 zawartosci: 21,7% N, 10% PPs' 16% CaO i 6,5% S;
nawóz SUPERLAN 15 o zawartosci: 15% N, 7% PPs' 15% Kp, 11% CaO i 4,5% S.
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Przewiduje sie uruchomienie produkcji innych nawozów wieloskladnikowych na
bazie USP:

nawózNPK 1:1,5:3 o zawartosci: 9,9 % N, 14,9 % PPs' 29,7 % KP
nawóz NPKMg 1:1:1:0,3 o zawartosci: 13,7 % N, 13,7 % PPs' 13,7 % ~O, 4 %
MgO.

Badania wegetacyjne nawozu USP

Material i metody

W roku 1998 w Rolniczym Zakladzie Doswiadczalnym IUNG w Grabowie prze
prowadzono doswiadczenie wazonowe z kukurydza zas w roku 1999 doswiadczenie
z kukurydza i rzepakiem jarym. Wazony Mitscherlicha wypelniono 6,5 kg gleby o

skladzie piasku slabogliniastego lekkiego o niskiej zawartosci fosforu (8,6 mg PP s
100 g-l gleby) i siarki (1,57 mg S-S04kg-1 gleby). Zawartosc pozostalych skladników
wynosila: KP- 17,75 mg 100g-1 gleby, Mg -1,42 mg 100g-' gleby, N ogólny
0,073%, zas odczyn gleby wynosil pHKCI- 4,7.

W dwuczynnikowym doswiadczeniu czynnik pierwszy stanowily rodzaje nawo

zów: nawózNP typu USP - 21,6% N, 10,4 PPs' superfosfat prosty - 18% PPs (SSP)
+ mocznik 46% N (M), fosforan amonowy - 18% N, 46% P20S (DAP) + mocznik
(M), a czynnik drugi dawki azotu: pod kukurydze w 1998 r 0,5,1,0,1,5,2,0,2,5 i 3,0
g N/wazon, pod kukurydze w 1999 r 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 i 4,0 g N/wazon i pod
rzepak jary w 1999 r 0,38,0,75, 1,13, 1,50, 1,88 i 2,25 g N/wazon.

Fosfor podawany w superfosfacie prostym (SSP) i fosforanie dwuamonowym
(DAP) zbilansowano wedlug ilosci obecnej w poszczególnych dawkach USP, odpo
wiadajacym zalozonym dawkom azotu. Obliczone dla kukurydzy ilosci nawozów
stosowano jednorazowo, przedsiewnie, w przedziale nizszych dawek 1,0-3,5 g N
wazon-: zas dla rzepaku od 0,38 do 1,13 g N wazon-l. Wieksze dawki dzielono na 2
czesci, z czego druga czesc stosowano po przerywce roslin. Potas wprowadzano w
fonnie KCl, w proporcjach N:K = l: 1,2 dla kukurydzy i 1:1,12 dla rzepaku. Polowe
dawki stosowano przedsiewnie, a pozostala ilosc po przelywce roslin w wazonach.
W okresie wegetacyjnym przeprowadzono zbiory kukurydzy w 3 -4 fazach rozwojo
wych, a rzepaku w 2 fazach rozwojowych oznaczajac plony zielonej i suchej masy.
Wyniki opracowano statystycznie stosujac analize wariancji testem Tukeya, przy po
ziomie istotnosci a=0,05, oraz analize regresji.

Plony suchej masy kukurydzy

W pierwszym roku prowadzenia doswiadczenia najlepsza fonna nawozu dla ro
slin kukurydzy okazal sie fosforan dwuamonowy z mocznikiem (Tabela 2). Slabsze
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dzialanie nawozowe, zwlaszcza w wegetatywnej fazie rozwoju wykazywal nawóz USP.
Dopiero w okresie rozwoju organów generatywnych stwierdzono wyrównywanie dzia
lania nawozowego USP i superfosfatu uzupelnionego mocznikiem SSP + M ( Rysu
nek 2).

Tabela 2. Srednie plony suchej masy kukurydzy dla form nawozów w g . wazon'].
Table 2. Average yields of dry mass of maize for fertilizer forms in g . porl.

Zbiór kukurydzy - Maize harvest

Nawóz - Fertilizer

1998
1999

1*

II'm'IV'1*'n"III"

Urea-superphosphate USP
Superfosfat + mocznik; superphosphate

13,543,210315331,4159307
+urea SSP+M

17,154,911115929,0150306

Fosforan dwuamonowy+ mocznik; diammonium phosphate + urea DAP +
23,477,615819729,1171313

M
NIR (a= 0,05) dla form nawozów;
LSD for fertilizer forms

3,75,114,520,9r.n.13,124,4

'1- 6-8 Iisc,leaf, II- 10-12 lisc, leaf, I1I- wiechowanie, paniculation, IV - kwitnienie, flowering
"1-7-111isc,leaf, II- wiechowanie, paniculation, I1I- wysuniecie slupkowia, pistils advanced
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Rys. 2. Zalezno.~c plonu suchej masy kukurydzy od dawki nawozenia (J 998 - zbiór IV)
Fig. 2. Relationship between dlY mass yield oj maize and Jertilizer dose

(J998 - IV harvest)
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W drugim roku badan USP wykazywal podobne dzialanie nawozowe jak DAP +
M i SSP + M. Przy wiekszych dawkach azotu i w póznych fazach wzrostu wieksze
plony suchej masy kukurydzy uzyskiwano jednak na DAP + M (Rysunek 3).

400

--..

,.•.• ~, .
•••...••. -' .••••_ OAP+M" - ..••.'-, ...•.

" .......••."
•..

~...

'\,~ ."~,

1.5 2.0 2.5 3.0

Dawid N (g"wazon'"

N doses (g"pof',

3.5 4.0

Rys. 3. Zaleznosc plonu suchej masy kukurydzy od dawki nawozenia

(J999 - zbiór III)
Fig. 3. Relationship between dry mass yield oj maize and Jertilizer dose

(1999 - harvest III)

Plony suchej masy rzepaku

Plony suchej masy rzepaku byly najwieksze na DAP+M, natomiast mniejsze plo
ny uzyskano z obiektów nawozonych SSP+M i USP (Tabela 3). Reakcja na nawoze
nie USP w stosunku do SSP + M byla mniejsza na malych dawkach azotu, natomiast
wieksza w przedziale dawek 1,7-2,25 g N . wazon-) (Rysunek 4).
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Tabela 3. Srednie plony suchej masy rzepaku dla form nawozów w g . wazon-l.
Table 3. Average yields of dry mass of winter rape for fertilizer forms in g . porl.

Zbiór rzepaku - Oilseed rape harvest

"

t
II'

Nawóz - Fertilizer Liscie + lodygi
NasionaLiscie + lodygi

Leaves + stems

SeedsLeaves +stems

USP

54,627,9102

SSP+ M

63,025,9104

DAP+M

65,528,4109

NIR (a= 0,05) dla form nawozów;
3,2

0,60,7
LSD for fertilizer form

• I - pelnia kwitnienia, fuli tlowering, II - dojarzalosc, ripening
"Oznaczeniajak w tabeli 2, explanations in table 2

Nawozenie USP dawalo, w stosunku do SSP + M nieco wiekszy plon nasion rze
paku (srednio o 2 g. wazon-I). Procentowa zawartosc tluszczu w nasionach rzepaku,
wyliczona jako srednia z 6 poziomów nawozenia, wynosila odpowiednio dla USP,
SSP + mocznik i DAP + mocznik: 49,47 i 47 %.
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OAP+M
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c
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G o
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80

2251.881.501.13075

60~1--------------------------
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N do ••• (lI"por')

Ryc. 4. Zaleznosc plonu suchej masy rzepaku od dawki nawozenia [1999 }
FigA. Relationship between dry mass yield ofrape andfertilizer dose
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Dyskusja

Wieksze dawki nawozów zastosowane w doswiadczeniu powodowaly nierówno
miernosc wschodów i uszkodzenia mlodych roslin. Obserwowano to szczególnie w
obiektach nawozonych superfosfatem i mocznikiem oraz w mniejszym stopniu na
roslinach nawozonych USP. Najkorzystniej w tym wzgledzie wypadly obiekty z fos
foranem amonu. Uszkodzenia roslin nawozonych mocznikiem sa spowodowane przez
ulatniajacy sie amoniak, w wyniku szybko postepujacej amonifikacji tego nawozu.

Ponadto duze stezenie NH3 jakie powstaje wokól granul mocznika moze takze uszka
dzac rosliny (Fotyma i Mercik, 1995). W obiekcie nawozonym fosforanem amonu z

dodatkiem znacznie mniejszej ilosci mocznika stezenie amoniaku i NH4 bylo mniej
sze i rosliny mialy znacznie lepsze warunki kielkowania.

Najlepsze dzialanie nawozowe, pod obydwie rosliny testowe wykazywal fosforan
dwuamonowy uzupelniony mocznikiem. Boratynski i Ruziewicz (1975) stwierdzili
tendencje uzyskiwania nieco wiekszych plonów ziarna i slomy pszenicy nawozonej
fosforanem amonu. Nawóz ten takze w przypadku zyta wykazal lepsze dzialanie niz
mocznik i superfosfat pojedynczy granulowany (Boratynski i Ruziewicz 1978). Au
torzy tlumacza to umieszczeniem azotu i fosforu w jednej granuli fosforanu dwuamo
nowego co daje roslinom mozliwosc równoczesnego pobierania obu skladników po
karmowych od wczesnego okresu wegetacji. Skladniki te moga dzialac bardziej efek
tywnie ze wzgledu na bliskosc umieszczenia w przeciwienstwie do przypadkowego
rozmieszczenia granul nawozów pojedynczych (Boratynski i Ruziewicz 1978, Schultz
1994, cyt. za Ouyang i in. 1999). Ponadto stwierdzono wyrazne powiazanie pomie

dzy pobieraniem przez rosliny N-NH4 i fosforanów (Turczyn 1964, cyt. za Boratyn
ski i Ruziewicz 1978). Duncan i Ohlrogge (1958) wykazali lepszy rozwój systemu
korzeniowego roslin kiedy N i P sa umieszczone wspólnie w porównaniu do oddziel
nego ich zastosowania. W doswiadczeniach wazonowych z porównaniem dzialania
fosforanu dwuamonowego z superfosfatem i mocznikiem Lu i in [Lu D. Q. i in. 1987]
uzyskali jednak wieksze plony kukurydzy w obiektach z nawozami pojedynczymi,
niezaleznie od metody zastosowania nawozu Podobne wyniki uzyskane z kukurydza
nawozona mocznikiem i superfosfatem potrójnym Ouyang [Ouyang i in. 1999] tlu
maczy hydroliza mocznika w nastepstwie której nastepuje wzrost pH i rozklad glebo
wej materii organicznej.

Badany w doswiadczeniu nawóz USP wykazal wyzsza efektywnosc w stosunku
do superfosfatu z mocznikiem, zwlaszcza w fazie generatywnej kukurydzy i rzepaku
oraz w zakresie wyzszych dawek tych nawozów. Jest to zgodne z wczesniejszymi
doniesieniami francuskimi, gdzie wyzszy efekt nawozenia USP nad nawozami poje
dynczymi ujawnil sie po przekroczeniu dawki 150 kg N' ha -1 (A new route forurea
superphosphate fertilizers, 1994). Tlumaczono to spowolnieniem dzialania azotu za
wartego w formie czteromocznikanu siarczanu wapnia w stosunku do zwyklego mocz-
nika.
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Wnioski

l. Próby w skali pilotowej i produkcyjnej potwierdzaja mozliwosc otrzymywania
nawozu USP na instalacji superfosfatu prostego po jej modernizacji.

2. Otrzymany produkt wymaga neutralizacji, zarówno przed bezposrednim stoso
waniem jak i przy przeznaczeniu go do wytwarzania nawozów NPK i NPKMg.

3. W doswiadczeniach wazonowych nawóz USP wykazuje podobne dzialanie na
wozowe do superfosfatu uzupelnionego mocznikiem i nieco gorsze dzialanie w
stosunku do fosforanu dwumanowego uzupelnionego mocznikiem.

Literatura

A new route for urea-superphosphate fertilizers, 1994. Phosph. a Potass., 191,27-33.
Boratynski K., Ruziewicz J., 1975. Dzialanie wieloskladnikowych nawozów kom

pleksowych w swietle doswiadczen polowych. Cz. IV. Dzialanie fosforanu
amonu i amofoski "jesiennej". Pam. Pul., 63, 39-64.

Boratynski K., Ruziewicz J., 1978. Dzialanie wieloskladnikowych nawozów kom
pleksowych w swietle doswiadczen polowych. Cz. VI. Wartosc fosforanu
amonu w aspekcie oceny efektywnosci zawartego w nim azotu. Pam. Pul., 70,
101-110.

Duncan W. G., Ohlrogge J. A., 1958. Principles of nutrient uptake from fertilizer
bands. II. Root development in the band. Agron. J., 50, 605-608.

Fotyma M., Mercik S., 1995. Chemia rolna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Lu D.Q., Chi en S. H., Henao J., Sompongse D., 1987. Evaluation of short-term effi

ciency of diammonium phosphate versus urea plus single superphosphate on
calcareous soi l. Agron. J., 79, 896-900.

Nowak R., Kotula E., 1988 USP - nowy nawóz mocznikowo-superfosfatowy, Fol.
Univ. Agric. Statin, 180 Agricultura (72): 235-237.

Nowak R., Kotula E., Sas J., Czornik E, Dziedzic w., Pietrow w., Czerepak S., Tur
biarz H.,1999, Granulowane nawozy na bazie USP, XXV Sem. Nauk.-Tech.
"Chemia dla rolnictwa", Pulawy 29-30.czerwca 1999, Wyd. Instytut Nawo
zów Sztucznych, Pulawy.

Ouyang D. S., MacKenzieA. E, Fan M. X., 1999. Availability ofbanded triple super
phosphate with urea phosphorus use efficiency by com. Nutrient cycling in
agroecosystems, 53, 237-247.

Patent FR 2 670 202.

Patent USA 5, 409,516.



Technologia wytwarzania i badania agrochemiczne nawozów wieloskladnikowych USP
_________________________ 29

,
TECHNOLOGY OF PRODUCTION AND STUDIES ON

THE AGRONOMIC VALUE OF MULTICOMPONENT FERTILIZER USP

Summary

In 1995 at Fertilizers Research Institute studies on preparation a new urea -super
phosphate fertilizers USP type has started. After laboratory and pilot plant tests the
process was implemented in Mine and Plant of Sulphur Production "Siarkopol" in
Tarnobrzeg. On the base of obtained USP fertilizer the production of two fertilizers,
SUPERLAN 15 and SUPERLAN 21 and production other multicomponent fertili
zers was initiated. In the years 1998 - 1999 at Agricultural Experimental Station in
Grabów belonging to the Institute of Soi l Science and Plant Cultivation pot experi
ments with maize and spring oilseed rape was carried on. The aim of these studies was
comparison of fertilizer USP with superphosphate and diammonium phosphate, both
applied with urea, on plant growth and development. Maize and winter rape were
grown in Mitscherlich pots filled with 6,5 kg of soi l (slightly loamy sand) with low
content of phosphorus and sulphur. The first factor of experiment was fertilizer type
and the second nitrogen rates. In the first year of studies the best results were obtained
in treatment with diammonium phosphate and urea. The new fertilizer USP type sho
wed worse effect, especially during vegetative phase of maize growth. In the second
year of experiment beneficial influence of USP was found from the beginning of
plant growth. Spring oilseed rape fertilized with USP gave the highest seed yield. In
the range of lower rates of nitrogen the plant response on USP was similar to that on
single fertilizers but on the higher rates ofN beneficial effect ofDAP with urea was
found The results showed, that USP fertilizer is slightly behind the diammonium pho
sphate and urea but match with the effect of single superphosphate and urea.

Dr. hab. Andrzej Winiarski,
Instytut Nawozów Sztucznych,
Al. 1000 lecia PP 13 A,

24-100 Pulawy



ZRÓDLA AZOTU MINERALNEGO I EFEKTYWNOSC

ICH WYKORZYSTANIA W ROLNICTWIE POLSKIM

Ewa FotymaI, Mariusz FotymaI, Czeslaw Pietruch1, Hein ten Berge

lInsty tut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach, Polska
2Plant Research International, Wageningen, the Netherlands

Abstrakt

W pracy przedstawiono szacunek zasobów azotu mineralnego, dostepnego dla
roslin z gleby, nawozów i atmosfery. Zasoby azotu glebowego okreslono na podsta
wie wyników monitoringu zawartosci Nmin prowadzonego przez Stacje Chemiczno
Rolnicza, ilosc azotu z nawozów na podstawie danych statystycznych, a ilosci azotu
z atmosfery przyjeto na podstawie zestawien innych autorów. Zasoby azotu podano
w skali przestrzennej, powiatów lub województw w Polsce. Wyznaczono parametry
modelu QUADMOD dla pszenicy ozimej, pozwalajace na posredni szacunek ilosci
azotu dostepnego dla roslin z gleby i nawozów oraz ilosci azotu niezbednej dla wyda
nia maksymalnego plonu roslin.

Slowa kluczowe: zasoby azotu, azot mineralny, model Quadmod, model MACRO
BIL

Abstract

In the paper the supply ofmineral nitrogen, available for plants, from soil, fertili
zers and atmospheric deposits are estimated. Soil supply corresponds to the amount

ofNmin in the soil profile from the soil monitoring programme, f'ertilizer supply origi
nates from the statistic data and the amount in atmospheric deposits was taken from
the available literature. Nitrogen supply was presented in space scale for counties and
provinces in Poland. The parametres of the model QUADMOD for winter wheat
were calculated and used as an indirect measure of soil nitrogen supply and the nitro
gen uptake by high yielding crop.

Key words: nitrogen supply, mineral nitrogen, model QUADMOD, model MACRO
BIL.
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Wstep

Azot mineralny wystepujacy w glebie w postaci jonów amonowych i jonów azo
tanowych stanowi ilosciowo malo znaczaca, ale z uwagi na dynamike przemian tego
skladnika i jego role w odzywianiu roslin - najwazniejsza pule ogólnych zasobów
azotu glebowego. Pula ta jest stale uzupelniana w wyniku procesów mineralizacji
glebowej substancji organicznej, opadu zwiazków azotu z atmosfery oraz poprzez
stosowanie nawozów mineralnych. Nastepuje równoczesnie stale jej wyczerpywanie
w wyniku pobierania azotu mineralnego przez rosliny i mikroorganizmy glebowe
oraz strat na drodze wymywania jonów azotanowych i ulatniania gazowych polaczen
azotu. Cykl przemian azotu w glebie przedstawiono w formie schematycznej na ry
sunku l.

N z nawozów

I

I

ulatnianie
IN w roslinie

I
Idenitrifikacja

--- pobieranie

nitrifikacja

.,
N-NOJ

,
immobilizacja

l l
N zwiazków

unieruchamianie

Iorganicznych Iwymywanie

Rys. 1. Cykl przemian azotu w ekosystemie rolniczym

Fig. 1. Schematic representation oj nitroge n cycle
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Ze wzgledów praktycznych w puli azotu mineralnego mozna wyróznic ilosc za
warta w glebie w okresie wczesnej wiosny oraz ilosc, która uruchamia sie w wyniku
procesów mineralizacji w okresie wzrostu i rozwoju roslin uprawnych. Pierwsza, z
wyróznionych ilosci azotu moze byc dosyc dokladnie okreslona analitycznie jako
tzw. N . , natomiast o ilosci uruchamianej mozna wnioskowac tylko na podstawiemm

odpowiednich modeli, nie dajacych jak na razie wystarczajaco miarodajnych wyni-
ków. Posrednia miara calkowitej ilosci azotu mineralnego dostepnej dla roslin z gle
by (i z opadu atmosferycznego) jest ilosc azotu pobranego przez rosliny uprawiane
na glebie nie nawozonej tym skladnikiem. Rosliny takie nie wydaja oczywiscie mak
symalnego plonu, a brakujaca dla jego uzyskania ilosc azotu musi byc dostarczona w
formie nawozów mineralnych (Rys 2).

Rys. 2. Podstawowe zródla azotu dostepnego dla roslin
Fig. 2. Supply oJnitrogenJor the crops.

Celem pracy bylo okreslenie zasobów azotu mineralnego, dostepnego dla roslin
z gleby i nawozów w Polsce z uwzglednieniem zróznicowania przestrzennego.
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Material i metody

Zasoby azotu mineralnego w glebach Polski okreslono na podstawie badan moni

toringowych zawartosci azotu amonowego N-NH4 i azotanowego N-N03 w okresie
wczesnej wiosny, w profilu glebowym do glebokosci 90 cm. Badania takie prowa
dzone sa od roku 1997 przez Stacje Chemiczno Rolnicza w Wesolej, poprzez jej
Oddzialy w ponad 5000 stalych punktach pomiarowych wytypowanych w gospodar
stwach rolnych na terenie calej Polski. Szczególowy opis zakresu i metodyki tych
badan mozna znalezc w pracy Fotymy E. [Fotyma Ej in. 1998]. W obecnej pracy
Podano srednie za okres czterech lat zawartosci azotu mineralnego N . ijego formymm

azotanowej N-N03 w glebach powiatów, dla których dysponowano reprezentatywna
liczebnoscia punktów pomiarowych (przecietnie 20 punktów w powiecie ).

Jako azot mineralny ze zródel zewnetrznych traktowano azot nawozów mineral
nych i opad zwiazków azotu z atmosfery. Z uwagi na brak bardziej szczególowych
danych ilosci te podano w skali województw wykorzystujac informacje o srednim
zuzyciu nawozów w latach 1999/2000 z roczników GUS i o opadzie azotu z atmosfe
ry (w 1991 r) z I wariantu obliczen przedstawionych w pracy Szponara i in [1996].
Obliczono ponadto za pomoca modelu MACROBIL [Fotyma M. i in. 2001] ilosci
azotu doplywajace do gleby w formie polaczen organicznych, z nawozów natural
nych, przyorywanych produktów ubocznych roslin oraz wiazanego biologicznie przez
bakterie symbiotyczne i przeliczono je na tak zwany azot dzialajacy (wyjasnienie w
wynikowej czesci pracy). Ilosci azotu z nawozów i azotu dzialajacego podano
w kg N*ha-I powierzchni nawozonej to znaczy powierzchni uzytków rolnych po
mniejszonej o powierzchnie odlogów i ugorów.

Na podstawie wyników doswiadczen polowych z nawozeniem azotem okreslono
parametry modelu QUADMOD [Berge i in. 2000, 2001] dla pszenicy ozimej. Model
QUADMOD pozwala na posrednie oszacowanie ilosci azotu mineralnego dostepnej
dla roslin z gleby oraz na wyznaczenie ilosci azotu, która roslina musi pobrac z gleby
i nawozów dla wydania maksymalnego, a raczej osiagalnego w danych warunkach,
plonu. Ta czesc pracy ma charakter metodyczno-studialny i jej wyniki nie moga byc
uogólniane w wiekszej skali (powiatów czy województw).

Wyniki

Zawartosc azotu mineralnego w glebie

Od czasu klasycznych prac Wehrmana i Scharpfa [Scharpf, Wehrman 1975, Wehr
man i in. 1988] zawartosc azotu mineralnego w glebie w okresie wczesnej wiosny
jest powszechnie uznanym wskaznikiem potrzeb nawozowych roslin, zwlaszcza w

stosunku do pierwszej dawki nawozów. Oznaczanie zawartosci azotu mineralnego
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do okreslonej glebokosci w profilu glebowym (najczesciej do 60 lub 90 cm), na kaz
dym polu dla którego formuluje sie zalecenia nawozowe jest z uwagi na pracochlon
nosc i wysoki koszt w praktyce nie wykonalne. Z tego wzgledu w niektórych krajach
europejskich [Bonde 1994] podjeto monitoring gleb na zawartosc azotu mineralne
go w stalej sieci punktów pomiarowych. Wyniki tego monitoringu sa uogólniane i
podawane do wiadomosci praktyki rolniczej w celu uscislenia zalecanych przez kla
syczne systemy doradztwa dawek nawozów azotowych. Monitoring taki prowadzo
ny jest równiez od 1997r w Polsce przez Stacje Chemiczno Rolnicza za posrednic
twem wszystkich 17 jej Oddzialów. W pracy podano syntetyczne podsumowanie
wyników monitoringu uzyskanych w okresie ostatnich czterech lat. Wyniki zesta
wiono jako srednie zawartosci azotu mineralnego w glebie do glebokosci 90 cm,
w skali powiatów, w których zlokalizowana byla reprezentatywna liczba punktów
pomiarowych. Z uwagi na przedmiot pracy ograniczono sie do zawartosci azotu mi
neralnego w okresie wczesnej wiosny, traktowanej jako wskaznik potrzeb nawozo
wych roslin. Dane dotyczace zawartosci azotu w okresie jesieni, traktowanej jako
wskaznik zagrozenia srodowiska przedstawiono w innych pracach autorów [Fotyma
E., Pietruch 1999,2000].

Zawartosc azotu mineralnego w glebie wykazuje wieksza zmiennosc przestrzenna,
niz czasowa co uprawnialo do przedstawienia srednich zawartosci za dotychczasowy
okres monitoringu. Jak wynika z podstawowej charakterystyki statystycznej danych
(Tabela 1) róznice przecietnej zawartosci azotu pomiedzy powiatami osiagaja kilka
dziesiat kilogramów N na ha. W niemal 70 % powiatów przecietna zawartosc azotu
mineralnego w warstwie gleby O - 90 cm znajduje sie w przedziale 70-110 kg N*ha-1,

a tylko w 15 % powiatów pozostaje odpowiednio ponizej dolnej i powyzej górnej
granicy tego przedzialu (Rys. 3).

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna rozkladu zawartosci azotu mineralnego w
glebach powiatów, w okresie wiosny.

Table 1. Summary statistics of the distribution of Nmin in the soils of counties in
·d

Warstwa Zawartosc Nmin kg*ha-1SkosnoscKurtoza
Liczba gleby

Odch.
powiatów

srednia MinMaxSkewnessCurtosis
Soillayer

Sto

0-30cm

27639,68,7822,087,07,110,5

30-60 cm

27628,17,6112,053,03,51,2

60-90

27624,86,7811,049,02,70,82

0-90cm

27692,420,449,01573,00,8



Zródla azotu mineralnego i efektywno.sc ich wykorzystania w rolnictwie polskim
-------------------------------- 35

--T----,-------.---r-~T------r------r--·--r------r·- -.,-~..,...............•...........ll
1

15 - % powiatów ~iii
~j

~rednia- 92,5 kg j

50 70 90 HO 130 150

kg Nminlha w warstwie 0-90 cm

Rys. 3.Zawartosc N . w glebie w okresie wiosnymm

Fig. 3. The content ofNmin in the soi! in spring period

Z ogólnej ilosci azotu mineralnego znajdowanej w calym badanym profilu gleby,
przewazajaca ilosc (ponad 40%) wystepuje w warstwie ornej 0- 30 cm. Zawartosc
azotu w tej warstwie jest jednoczesnie najbardziej zmienna, a jej rozklad w glebach
monitorowanych powiatów daleko odbiega od rozkladu normalnego. Mniejsza zmien
nosc wykazuje zawartosc azotu w glebszych warstwach gleby, a szczególnie w war
stwie 60 - 90 cm. W tej najglebszej warstwie rozklad zawartosci azotu w glebach
badanych powiatów jest najbardziej zblizony do rozkladu normalnego. Pomiedzy
zawartoscia azotu w warstwach gleby 30-60 cm i 60-90 cm wystepuje dosyc scisla
korelacja, a wartosc wspólczynnika kierunkowego odpowiedniego równania regresji
jest zblizona do 0,8:

N . 60-900=3,19+0,77*N .30-60mm mm R 0= 0,88

Wskazuje to na mozliwosc ograniczenia glebokosci pobierania próbek gleby do ba
dania zawartosci N . w profilu glebowym do 60 cm.mm,
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Przestrzenny rozklad zawartosci azotu mineralnego w glebach Polski przedsta
wiono na rysunku 4,

Nmin

JcWha

D c; 60[[II] 60 - 70
670.80
~8O-90
_ 90 ·100
IIIIIIIIllOO - 120
llBllI> 120 D brak danych

Pierwszy ternin - poziom O-90

Rys. 4 Przestrzenny rozklad zawartosci Nmin w profilu gleby 0-90 cm ,
w okresie wiosny

Fig 4. The spatial distribution ofNmin content in the soi! profile 0-90 cm,
in spring period
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Najwieksza, przecietnie ilosc azotu mineralnego znajdowano w glebach powia
tów Poludniowej, Poludniowo-Wschodniej i Zachodniej Polski. W Polsce Srodko
wej i Pólnocnej zawartosc tej formy skladnika w glebach byla znacznie mniejsza.
Taki rozklad zawartosci azotu wiaze sie glównie ze skladem granulometrycznym gleb.
W powiatach, w których zawartosc azotu mineralnego w glebach jest wieksza prze
wazajagleby zaliczane do sredniej i ciezkiej kategorii agronomicznej o wiekszej po
jemnosci wodnej (Rysunek 5). Z bardziej szczególowej analizy danych dokonanej na
punktach monitoringu wynika, ze kolejnym pod wzgledem sily oddzialywania czyn
nikiem wplywajacym na wzrost przecietnej ilosci azotu mineralnego w glebie jest
poziom nawozenia organicznego (Fotyma E.,Pietruch 2000). Ilosc stosowanych na
wozów azotowych nie ma natomiast bezposredniego wplywu na zawartosc N . w•. mln

glebie w okresie wiosennym.

< 10 o."

. 10 Hi
r~ll.&~20 40
_40 60
_ ·60

Rys, 5. Przestrzenny rozklad gleb srednich iciezkich w Polsce

Fig. 5. The spatial distribution o/medium and heavy textured soils in Poland
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Z ogólnej ilosci azotu mineralnego okolo 65% stanowi azot azotanowy (N-N03).
Jest to forma azotu najlatwiej dostepna dla roslin. Zawartosc azotu azotanowego
wykazuje podobny rozklad w profilu glebowym, do rozkladu ogólnej zawartosci azotu
mineralnego (Tabela 2). Niemal 40 % ogólnej zawartosci azotanów znajduje sie w
warstwie gleby O - 30 cm, a po okolo 30 % w warstwach srodkowej i dolnej promu
glebowego.

lOSJnng penOI
Warstwa

Liczba
Zawartosc N- N03 kg*ha-I

SkosnoscKurtoza

gleby
JXlwiatów
SredniaOdch.

Min
MaxSkewnessCurtosis

Soillayer
SL

0- 30 cm

27624,87,5711,048,74,71,3

30-60 cm

27619,57,156,342,84,81,7

60-90

27617,96,195,440,84,02,0

O-90 cm

27662,719,224,01273,00,8

Tabela 2. Charakterystyka statystyczna rozkladu zawartosci azotu azotanowego w
glebach powiatów, w okresie wiosny.

Table 2. Summary statistics of the distribution of nitrates in the soils of counties
. d

W ponad 70% powiatów w Polsce przecietna zawartosc azotu azotanowego w

profilu glebowym 0-90 cm pozostaje w granicach 35 - 75 kg N-N03 *ha-I (Rys. 6).
Zawartosc azotu azotanowego w wierzchniej warstwie gleby, 0-30cm w niemal 80%

powiatów wynosi przecietnie 10 - 30 kg N-NO] *ha-1• Ilosc azotu azotanowego w tej
warstwie gleby odpowiada prawdopodobnie ilosci azotu dzialajacego (równowaznik
azotowy=1) i moze byc uwzgledniana w wyliczeniach potrzeb nawozowych roslin
opartych na bilansie tego skladnika.
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Rys, 6.Zawartosc N-NO] w glebie w okresie wiosny
Fig. 6.The eontent oIN-NO] in the soi! in spring period

Doplyw azotu mineralnego i dzialajacego do gleby

Glównymi, a w praktyce wylacznymi, zewnetrznymi zródlami azotu mineralnego
dla rolnictwa sa nawozy mineralne i opad mineralnych polaczen azotu z atmosfery.
Kolejnymi zródlami azotu, dostarczajacymi jednak skladnika w formie czasteczko
wych polaczen organicznych sa nawozy naturalne, resztki pozniwne roslin i azot wia
zany biologicznie przez mikroorganizmy symbiotyczne i wolno zyjace. Azot zwiaz
ków organicznych jest dostepny dla roslin dopiero wówczas gdy ulegnie procesowi

mineralizacji do form jonowych NH4+ i N03-. Procesy uwalniania azotu z polaczen
organicznych wykazuja bardzo duzy stopien zlozonosci i okreslanie ilosci uwalnia
nego azotu mineralnego, w sposób bezposredni czy posredni (z modeli) moze byc
obciazone duzym bledem. Bardziej praktyczne jest dlatego podejscie polegajace na
przeliczeniu azotu zwiazków organicznych na tzw. azot dzialajacy, to znaczy azot
wykazujacy takie samo dzialanie nawozowe (plonotwórcze) jak odpowiednia ilosc
azotu z nawozów mineralnych. Przeliczen takich dokonuje sie za pomoca wyznaczo
nych doswiadczalnie równowazników nawozowych organicznych zwiazków azotu

[Fotyma M i in. 2001]. Warto podkresiic, ze Osrodek Pulawski propaguje bardziej
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uniwersalna koncepcje azotu dzialajacego, obejmujaca równiez azot mineralny w gle
bie [Fotyma E.1995,2000] i azot w opadach atmosferycznych. W tym ostatnim przy
padku za dzialajaca uznaje sie ta czesc azotu z opadu atmosferycznego, która dostaje
sie do gleby w okresie wegetacji roslin.

- -

N calkowity ze zródla

N

Wynos
Saldo

Województwo
dzialajacy

Province

Ntotal from the source
N effective

UptakeBalance

1

2345678910

Dolnoslaskie
15,712,51,1815,241,285,813,754,980,15,8

Kujawsko-Pom.
38,37,74,6714,886,015137,312375,576,0

Lubelskie
25,95,43,4514,542,391,628,570,866,525,1

Lubuskie
16,74,71,3217,261,310119,881,055,445,8

Lódzkie
34,82,83,5815,156,611333,289,959,753,2

Malopolskie
38,03,510,015,336,910440,877,678,325,4

Mazowieckie
34,02,53,3215,037,592,531,969,558,234,3

Opolskie
28,114,32,7214,371,413123,094,395,235,8

Podkarpackie
30,83,87,2816,326,885,034,361,271,813,2

Podlaskie
40,61,53,5914,844,110535,679,760,743,9

Pomorskie
28,05,03,4015,766,311829,695,969,948,5

Slaskie
29,73,96,3617,349,110633,282,376,330,1

Swietokrzyskie
30,93,75,5715,540,796,434,074,761,934,4

Warminsko-Maz.
25,52,44,6215,760,410928,789,166,841,9

Wielkopolskie
47,35,83,7914,667,613939,810778,560,7

Zachodnio-Pom.
16,47,11,6516,376,711818,595,264,353,8

Odchylenie stand.
8,93

3,552,300,9016,718,87,7917,110,417,7Standard deviation
Wsp.zmiennosci %

29
79586311725201545

Variation coeff. %
Polska

31,34,53,9815,353,210831,084,369,139,3

Tabela 3. Ilosci azotu z róznych zródel doplywajace do gleby w latach 1999/2000
w poszczególnych województwach.

Table 3. The input of nitrogen from different sources in the years 1999/2000 with
f

• l - obornik, FYM, 2- przyorana sloma i liscie, incorporated straw and leaves, 3- wiazanie
biologicme, biological fixation, 4 - opad z atmosfery, atmospehric deposition, 5 - nawozy mineralne,
fertilizers, 6- calkowity doplyw (1...5), total input (1...5), 7 - azot dzialajacy ze zródel organicznych
(l...4*równowaznik nawozowy N), effective nitrogen from organie sources (1..4*nitrogen
equivalent), 8- calkowity azot dzialajacy ( 7 +5), total effective nitrogen (7+5), 9- pobranie azotu
przez rosliny, nitrogen removal, 10- saldo bilansu N (6- 9), nitrogen removal (6-9).
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Ze wzgledu na brak odpowiednich danych dla powiatów, ilosci azotu mineralnego
i dzialajacego z nawozów mozna bylo okreslic tylko w skali województw. W tabeli 3
obok ilosci doplywajacego do gleby azotu przedstawiono równiez odplyw skladnika
z plonami roslin. Zagadnienie bilansu azotu nie wchodzi jednak w zakres tego refera
tu, gdyz przedstawiono je obszernie w innych pracach [Sapek i in. w tym zeszycie].
Wszystkie wartosci w tabeli 3 podano w kg azotu N (mineralnego, organicznego lub
dzialajacego), w przeliczeniu na l ha powierzchni nawozonej. Jako nawozona trakto
wano powierzchnie uzytków rolnych, pomniejszona o powierzchnie ugorów i odlo
gów w danym województwie.

W skali Polski ogólna ilosc doplywajacego do gleby azotu wynosi 108 kg N*ha-1,

w tym azot mineralny (z nawozów -I- opad z atmosfery) stanowi ponad 60 %. Bilans
azotu, liczony w stosunku do doplywajacej ilosci skladnika jest dodatni, a jego saldo
przekracza 39 kg N*ha-1 powierzchni nawozonej (bez ugorów i odlogów). Ilosc azotu
dzialajacego wynosi okolo 84 kg N*ha-' i jest o ponad 15 kg N wieksza od ilosci
zabieranej z pól z plonami roslin. Ilosci azotu dostarczane w nawozach wykazuja
znaczna zmiennosc (wspólcZYImik zmiennosci 29%) pomiedzy województwami i
wynosza od niespelna 27 do ponad 80 kg N*ha-'powierzchni nawozonej. Nieco
mniejsza zmiennosc (wspólczynnik zmiennosci 20%) ""ykazuje ilosc azotu dzialaja
cego, która waha sie od okolo 50 do ponad 105 kg N*ha-J• Oznacza to, ze azot z
nawozów mineralnych jest czesciowo substytuowany przez azot ze zródel organicz
nych.

Efektywnosc dzialania azotu mineralnego

Pod pojeciem efektywnosci produkcyjnej lub ekonomicznej nawozenia rozumie
sie zwyzke plonu lub przyrost wartosci produkcji danej rosliny pod wplywem zasto
sowanej ilosci nawozów azotowych. Zaleznosc pomiedzy plonem (wartoscia plonu)
i dawka nawozów opisywana jest za pomoca funkcji matematycznych, zwanych w
tym przypadku funkcjami produkcji [Jauregui,Sain 1992]. Zgodnie z koncepcja Jans
sena [1990], przyjeta przy opracowaniu ""Yników doswiadczen scislych z nawoze
niem azotem w IUNG zaleca sie stosowanie trzy czesciowych diagramów efektyw
nosci nawozenia [Fotyma E.1997] (Rys. 7). W dolnej, prawej czesci takiego diagramu
(czesc III) przedstawiona jest zaleznosc pomiedzy wielkoscia zastosowanej dawki
nawozów azotowych i iloscia azotu pobranego przez rosliny. Górna, prawa czesc
diagramu (czesc II) dotyczy zaleznosci pomiedzy iloscia pobranego azotu i wielko
scia plonu uzytkowej czesci rosliny, a dopiero lewa górna czesc (czesc l) przedstawia
"klasyczna" zaleznosc, dawka azotu - plon rosliny. Informacje zawarte w prawej
polowie diagramu moga posluzyc do tworzenia modeli pozwalajacych na wyznacza
nie wielkosci optymalnych dawek nawozÓw azotowych. Najbardziej interesujace in

formacje dotycza ilosci azotu jaka roslina moze pobrac z gleby, stezenia azotu w
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Rys. -7: Trzy czesciowy diagram efektywnosci nawozenia, naprzykladzie_p~~~nicy
ozimej [ ].

Fig. 7. Three-parts diagram of nitroge n e.fficiency for winter wheat{--}.
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roslinie koniecznego dla wydania okreslonego plonu oraz wspólczynnika wykorzy
stania azotu z nawozów. Do wyznaczania tych wartosci sluzy model QUDMOD za
proponowany ostatnio przez ten Berga [Berg ten i in. 2001] i przedstawiony schema
tycznie na rysunku 8.

~
N-pobra4ie

I,,
.. '01

J

I
J,

I.
J,,

J,
J,,,,.

,,

so

t

!

Plon

bimfiasy

N-dawka

~

Rys. ~ Schematyczny diagram modelu QUDMOD [Berge ten 2001] (objasnienia
. oznaczen w tabeli 4).1

Fig. 8. Graphical representation oJthe QUADMOD concegt[Berge ten 2001]
(explanations oj symbols in table 4).
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Tabela 4. Parametry modelu QUDMOD opisujacego zaleznosc pomiedzy plonem
rosliny i pobraniem azotu [Berge ten 2001].

Parametr Opis parametru, definition of parameter I Jednostki, unit~--Ymax Maksymalny plon, Maximum biomass yield Kg*ha'l

Yre1

Plon wzgledny w punkcie krytycznym, relative yield at
-critical point Yre1 = Ycrit/Y max ---

~--_.
Min. stezenie N w roslinie, min. N concentration in Kg*kg·1

amin biomass-. Kg*kg~-acrit
Stezenie N w punkcie krytycznym, N conc.at critical point

-

I

Max.
Stezenie Nw roslinie,max.Nconcentrationm

Kg*kg·1
amax biomass

Pozorne

wykorzystanieNznawozuwpunkcie

Kg'kglI

~'"

~tycznym, apparent N tertilizer recovery below criticall
pomt

I
- Kg*ha~

S Pobranie N z gleby, uptake ofN supplied from soil

J'v1odelQ.UADMODopi~lljezaleznosc funkcyjna pomiedzy plonem roslirwY i ilo

sciaazotu U pobrana przez rosline z nawozów ( i gleby) A, rozpatruja9ia,Wgdniesie
riiu do dwóch furikcjlCZa: ..stkowych Y(A) i U(A). Funkcje czastkowe Y(A) i U(A) sa.. ·T -.•... ,,-

dzielone na dolny T i górny II segment. Punkt krytyczny, w którym funkcja U(A)
przestaje byc liniowa, wyznacza przejscie pomiedzy obydwu segmentami. Wspó

lczynnik funkcji liniowej dU/dA (w dolnym segmencie I) oznaczony jako Pim, odpo
wiada pozornemu wykorzystaniu azotu z nawozów w obszarze ponizej punktu kry
tycznego. Stala tego równania S pozwala natomiast na oszacowanie ilosci azotu po
branej z gleby. Model zaklada, ze w segmencie II przyrost pobrania azotu dU w sto
sunku do przyrostu dawki nawozów dA, maleje liniowo wraz ze zwiekszaniem tej

dawki A i osiaga wartosc zero przy dawce Amaxgdy roslina osiaga" punkt vvysycenia
" azotem. W punkcie tym osiaga sie maksymalny plon rosliny Ymax i, oczywiscie,
maksymalne pobranie azotu Umax'Parametrami definiujacymi caly przebieg funkcji
Y(A) sa trzy charakterystyczne stezenia azotu w biomasie rosliny UN: minimalne
a . krytyczne a . i maksymalne a .mm, ent max

Parametry modelu QUDAMOD zostaly wyliczone metoda " symulacyjnego wy-
zarzania" zaproponowana przez Kiptaricka i in. [1988], dla kazdego ze 107 doswiad
czen z nawozeniem pszenicy ,znajdujacej sie w bazie doswiadczen TUNG. Wopraco
waniu uwzgledniono tylko doswiadczenia z co najmniej 4 poziomami nawozenia N
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(w tym obiekt bez nawozenia), w których oznaczano wielkosc plonów ziarna i slomy
oraz zawartosc procentowa i pobranie azotu z plonem. Zastosowano ponadto dwa
dodatkowe kryteria wyboru wyliczonych parametrów. Pierwsze kryterium wymaga
lo, aby stosunek najnizszych do najw'yzszych plonów uzyskiwanych w danym do
swiadczeniu byl mniejszy od 0,75. Z doswiadczen, nie spelniajacych tego kryterium
nie uwzgledniano w dalszych zestawieniach parametrów p" a ' a 't i Y. Drugielm mm, en cnt

kryterium wymagalo, aby róznica pomiedzy rzeczywiscie stwierdzona maksymalna
iloscia pobranego przez rosliny azotu i iloscia azotu wyliczona z równania: Umax=
a *y , nie przekraczala 25 kg N*ha·1• Przy]'ecie tego kryterium uniemozliwialomax ma,"

zbyt daleko idaca ekstrapolacje wyników poza górny obszar danych rzeczywistych.

Z doswiadczen, nie spelniajacych tego kryterium nie uwzgledniano w dalszych ze
stawieniach parametrów Yma,'amaxi Yrcl"Uzasadnienie wyboru tych kryteriów wykra
cza poza ramy opracowania, ale generalnie mozna stwierdzic, ze sluza one do nada
nia parametrom modelu wymiaru agronomicznego. Srednie wartosci parametrów mo
delu QUDAMOD, ich wariancje i liczebnosc doswiadczeÓ, na podstawie których
dany parametr zostal wyznaczony przedstawiono w tabeli 5.

I
Parametr' i Scln.-----i Odchylenie std. IL-ba doswiadczen

iednostki, units

re ]a averaae I
' '" Standard deviation No 01' experiments

y k "'h ·1**

14033I
2660

42max-g' a
~

--
Yrel 1/100

0,9370,092236

r- aminkgN*kg'
I

0,00830,0013991

~ 'masv.dm"

aeri!kg N:kg'lmasy, 0,0103

0,00167
dm**

36

I

amaxkg N*kg' 0,01266
0,002342

Imasy,dm**

Piu; kg*kg' l

0,7960,14791

S kg*ha']

83,523,9107

Tabela 5. Parametry modelu QUADMOD z doswiadczen z pszemca oZIma
spelniajacych kryteria I i II

Table 5. Summary all valid parameters from the experiments with winter wheat,
fulfilli~the criteria I and II.

opisparametróww tabeli4, descriptionaf parametersintable4
**laczna masa ziarna i slomy, total biomas of grain and straw
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Z ogólnej liczby 107 analizowanych doswiadczen, dane z 91 doswiadczen spe
lnialy kryterium pierwsze i mozna je bylo wykorzystac do wyznaczenia parametrów
a . i P .. Tylko 36-42 doswiadczen spelnialo kI-.rterium drugie i z danych t-uch do-mm. mI .J '" ")

swiadczen mozna bylo wyznaczyc wartosci pozostalych parametrów modelu QU-
DAMOD. Jak wynika z podsumowania wynikó\v doswiadczen spelniajacych kryte
ria pierwsze i drugie oszacowana ilosc azotu jaka rosliny pobraly z gleby wynosila
83,5 kg N*ha-' (parametr S), a srednie wykorzystanie azotu z nawozów osiagalo 79,6
% ( parametr Pin). Stezenia azotu w biomasie ziarna i slomy, zapewniajace uzyskanie
plonów minimalnych, krytycznych i maksymalnych wynosily odpowiednio 0,82 %

(parametr amin)' 1,03 % (parametr ae,,!) i 1,26 % (parametr ama). Maksymalna bioma
sa roslin, lacznie ziarno i sloma, osiagala srednio 14,0 t*ha-' (parametr Y ), a plonl11ax

kIytyczny stanowil 93,7 % plonu maksymalnego (parametr Yrcl)' Parametry modelu
QUADMOD, a szczególnie S, Pini oraz acnt moga byc bezposrednio wykorzystane w
programowanym doradztwie nawozowym.

Wnioski

1. W wiekszosci gleb Polski srednie zasoby azotu mineralnego (suma N-NO, i N-o

NH4 ) w profilu gleby do glebokosci 90 cm wynosza w okresie wczesnej wiosny
70 - 11° kg N*ha-1• Zasób azotu mineralnego wzrasta wraz ze wzrostem zawar
tosci czesci splawialnych w glebie.

2. Zuzycie azotu w formie nawozów mineralnych wynosi srednio w Polsce 53 kg
N*ha-', a ogólna ilosc azotu dzialajacego doprowadzanego do gleby w formach
mineralnych i organicznych osiaga 84 kg N*ha-'. Ilosc azotu dzialajacego jest
wieksza o okolo 24 kg N*ha-' od ilosci skladnika zabieranego z plonami roslin.

3. Model QUADMOD ,-"ykazal pelna przydatnosc do interpretacji wyników sci
slych doswiadczen polowych z nawozeniem azotem. Parametry tego modelu, a
w szczególnosci oszacowana ilosc azotu pobieranego przez rosliny z gleby, wy
korzystanie azotu z nawozów i stezenie azotu w biomasie konieczne do uzyska
nia okreslonego plonu roslin moga byc bezposrednio wykorzystane w progra
mowanym doradztwie nawozowym.
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THE SOURCES OF MINERAL NITROGEN AND ITS UTILlZATION
IN POLISH AGRICULTURE

Summary

In the paper tlle total stock of mineral nitrogen in Poland and the lltilisation of
nitrogen from mineral fertilizers is presented. Mineral nitrogen, directly availablc for
the crops, originates from soi! (Nmin), fertiJizers and atmospheric deposits. The sup
ply of soil mineral nitrogen was cvaluated in the scale of counties (sccond rank admi
nistrative units in Poland) on the base ot' soil monitoring for N . carried on sinceI mlD

1997 in 5000 sites by Central Agrochemical Laboratory and it 1710cal branchcs. Thc

average, for 4 years, content of N "U 11 in the soil profile 0-90 cm for most of the 270
counties ranked between 70 and 110 kg N*ha-J• The spatial distribution of the N .~ mln

content (Fig. 4) can be explained main!y by the soil texturc - as heavier the soil as

more nitrogen contains. The share of nitrates (N-NOJ) in the total Nin'"is on average
about 65 %. The distribution ofNmin and N-NOj in the soil profile is rather similal' and
approximates 40 % in 0-30 soillayer and 30 % cach in the 30-60 cm and 60-90 cm
layers.

In the minera I fertilizers about 53 kg N*ha-! offertilized land (agriculturalland
set aside land) is actually applied, on average in Poland, v\'hilc the tota\ amount of
acting nitrogen ( total nitrogen from the source x nitrogen equivalent) is about 84 kg
N*ha-1• The amount of acting nitrogen is by about 24 kg higher than the nitrogen
removal by the crops (Table 3 ). The ditlerences in the land producth'ity among tllc
provinces can be to the great extent expIaincd by the differences in the mineral and
acting nitrogen consumption (Fig. 8). Nevertheless the naturaI soil productivity expres
sed in the land vaIuation units int1uences the erop production eonsiderab!y. The ave
rage for Poland amount of minera! nitrogen in atmospheric deposits is about 15 kg
N*ha-',ofwhieh 75 % faBs in vegetation period and therefore the nitrogcn equivalent
for this source ofN is 0,75.

Model QUADMOD deseribes satisl'actori\y the basic re!ation between yield, ni
trogen uptake and the amount ofnitrogen applied in fcrtilizers. The parameters ofthis
model ean be direetIy bllild into fertilizer recommendation system. For exemplifica
tion purposes the QUDMOD parameters were caleu\ated for a set ol' 107 field experi
ments with winter whcat fertiIization (labIe 5). The soils supply of nitrogen, calcuIa-
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ted from alI valid experiments was 83,5 kg N*ha-1 (parameter S), apparent nitrogen

recovery from tertilizers equalled 79,6 % (parametr Pil\l)and nitrogen concentration
necessary for obtaining the critical yield of winter wheat biomass (grain + straw) was

estimated at 1,03 % (param eter acrit)'

Prof. dr hab. Ewa Fotyma
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG
ul. Czartoryskich 8
24-100 Pulawy
E-mai l:efot@iung.pulawy.pl



MANAGING MINERAL N IN UK LOWLAND
AGRICUI~rURAL SYSTEMS

ilJark Shepherd

ADAS, Glcadthorpe, Grent Britain

Abstract

This paper discusses the basis of advice given to farmers in the UK to minimise
losses of mineral N, particularly nitrate, to the wic1erenvironment. The theoretical
rules for reducing nitrate loss are well documented, and they ean he spiit into two
broad pieces of advice: (a) minimise the amount of mineral N in the soil in autumn;
(b) reduce "dircet" 1eaching offertiliser and manure N. Combining such practices into
systems experiments has clearly demonstrated that nitrate losses can be decreased.
Key words: mineral nitrogen, nitrates, nitrogen leaching, fertilizcr recommendations

Abstract

W referacie przedstawiono podstawy zalecen nawozowych w Wielkiej Brytanii
nakierowanych na ograniczenie strat azotu z rolnictwa, przede wszystkim w formie
azotanów do srodowiska przyrodniczego. Od strony teoretycznej zagadnienie
ograniczenia strat azotanÓw jest dobrze rozpoznane i sprowadza sit; do dwóch
podstawowych zalecen: :1- zmniejszenia ilosci azotu mineralnego w glebie w okresie
jesieni, b - zmniejszenia rozmiaru wymywania zwiazków azotu z nawozów mineralnych
i organicznych. Laczac obydwa zalecenia w spójny system doradztwa mozna znacznie
ograniczyc straty azotu mineralnego z gleby.
Slowa kluczowe: azot mineralny, azotany, wymywanie azotanów, zalecenia nawozowe

Introduction

UK "agriculture" occupies approximately 18.5 million ha, about 75% ofthe land
mass. This breaks down into approximately 30% arabie and shorHerrn grass « 5
years), 30% long-term grass, 30% rough grazing and the remainder woodland and
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set-aside (Tab le l). Cereals occupy over half of the arabIe area. Table 2 shows the
average N fertiliser-applications for the main crops. Rainfall and topography are such
that the west is predominantly grassland (cattle, sheep) and the east is mainly arabIe!
horticulture and intensive pig and poultry enterprises.

Table 1. Land use within the UK, expressed a<> a percentage ofagriculturalland.
Tabela l. Struktura uzytkowania gruntów w Wielkiej Brytanii

Cropping, rodzaj uzytku
Area, powierzchnia

% of agricllltural land
Ha*103

% uzytków rolnych

ArabIe, grunty orne

449325

Horticlllture, sady

1731

Grass < 5yrs, uzytki zielone<5lat

12267

Grass> 5yrs, uzytki zielone>5 lat

536429

Rough grazing, pastwiska

566931

Woodland, tereny bagienne

7794

Set-aside, ugory i odlogi

5673

100

As in most developed countries, there is concem over the impacts of agriculture on
the wider environment. Protection ofwater from nitrate pollution is a major concem,
but there is also increasing concem over atmospheric emissions ofnitrogen as nitrous

oxide (NP) and ammonia (NHJ Agriculture is becoming increasingly regulated in
order to decrease these emissions ofN to the wider environment. This paper discusses
the scientific basis of advice given to farmers in the UK to minimise losses of mineral
N, particularly as nitrate, to the wider environment. It describes the underpinning
legislation and 31so how advice is delivered to farmers to try to influence change. It
focuses on lowland agriculture, since this is where most problems occur.
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Table 2. Breakdown of UK arable/short-term grass area, average yields and
average N fertiliser applications to selected crops.

Tabela 2. Powierzchnie, plony i zuzycie azotu pod wybrane rosliny w Wielkiej
Brytanii

erop, roslina

Area, powierzchnia
Yield, plonN applied, zuzycie N

ha*1OJ

%T*ha-I Kg*ha-I

Wheat, pszenica

2086368 182

BarIey, jeczmien

1128195.8 135 92L

Oats, owies

10925.9 -

Rye, com, triticale, zyto,
26

O5.7-6.1 -
kukurydza, pszenzyto

Oilseed rape, rzepak

33263 188

Sugar beet, burak cukrowy

173354 109

Peas and beans, groch

20843.6 O

Linseed, len

71ll -

Early potatoes, zierrmlak wcz.

13O23 -

Maincrop potatoes, ziemniak

153342 188

Field vegetables, warzywa

1192- -

Hops, chmiel

2O- -

Other crops, inne

1923- -

Short-term grass, trawy<5 lat

126321- -

Total, razem

5875100- -

Legislative Framework

The extemal cost of pollution from agriculture has been estimated by Pretty et al.
[2000], as shown in Table 3. Although the authors accept that this is a rough approxi
mation, it gives some indication of the scal e of the problem. Interestingly, to date,
most legislative effort has been directed towards nitrate, despite the conclusion from
Pretty et al. [2000] that damage from ammonia and nitrous oxide has a greater mon
etary value.
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Table 3. Estimated extemal cost of nitrogen pollution from agriculture in the UK

(adapted from Pretty et al., 2000) in thousands pounds.
Tabela 3. Oszacowane koszty zanieczyszczenia srodowiska azotem z rolnictwa

w Wielkiej Brytanii (adaptowane z Pretty i in. 2000) w tysiacach funtów

Cost category, kategoria kosztów A verage, srednioRange, przedzial

N itrate in drinking water,

26
13-53

azotany w wodzie pitnej
Nitrate-damage to health,

O
O

azotany w zywnosci
Emissions of ammonia,

77
37-115

emisja amoniaku
Emissions ofNitrous oxide,

1180
669-2720

emisja tlenków azotu

It may be that nitrate has been the focus because of supposed concems over health.
Water Companies are required to supply water with under 50 mglI nitrate. However,
nitrate pollution ofwater also has ecological disadvantages through eutrophication.
The EC Nitrate Directive [91/676] aims to reduce nitrate loss to ground and surface
waters. Agriculture is recognised as a major contributor to these nitrate loads. Other
sources are being reduced: under the EC Urban Waste Water Treatment Directive,
sewage treatment works need to take some action to remove nitrogen from discharges
in sensitive areas. It is therefore important that agriculture also reduces emissions.
Clearly, action needs to be taken. Latest England-wide river quality statistics released
by the Govemment in November 2001 show that, whilst overall river quality is im
proving, concentrations of nitrate in particular is still rising. Nitrate concentrations
rose in 11% of English rivers between 1995 and 2000 [Anon., 2001].

Under the 1991 Nitrate Directive, 66 Nitrate Vulnerable Zones (NVZ) covering
around 600,000 hectares (8% ofAEngland's land area) were designated inApril1996
for the protection of drinking water supplies. To support these, Action Programmes
were established two years later, providing rules on nitrogen management for farm
ers. However, in December 2000 the European Court of Justice ruled that the UK had
failed to implement the Directive fully, stating that it applied to all ground and surface
waters so as to reduce the risk of eutrophication as well as to protect drinking sources.
The Govemment is currently undertaking a consultation exercise with the agricultural
industry to determine if all of England should be designated as a NVZ. Other EU
states have already adopted this whole country approach: Austria, Germany, Luxem
bourg, the Netherlands, Finland and Denmark.

Other legislation is beginning to impact on gaseous emissions of nitrogen. The
govemment is developing an ammonia abatement strategy, to be published in spring
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2002. Also, the UNECE Protocol and the National Emissions Ceilings Directive re
quire both an 11% reduction in ammonia emissions, mainly [rom agriculture, and a
56%)reduction in nitrous oxide emissions from vehic1e and industrial sources by 2010.
Agriculture also has to decrease nitrous oxide emissions.

However, the most signiticant piece of European water legislatIOn for over 20
years is set to overhaul the management of the water environment in the UK and
throughout Europe: the Water Framework Oirective (2000/60/EC) was ratified by
Member States two years ago. The Oirectivc embodies the concept of integrated river
basin management. It sets out environmental objectives for water status based on:
ecological and chemical parameters, common monitoring and assessment strategies,

arrangements for River Basin administration and planning and a Programme ofMeas
ures in order to meet the objectives. It will rationalise and update cun'ent water legis
lation, replacing five existing Oirectives. The timetable for the implementation ofthe
Water Framework Oirective is as follows: 2003 - define River Basiu Oistricts and

appoint Competent Authorities to carry out the work, 2004 - assess the River Basins,
2006 - start monitoring programmes, 2007 - state issues and objectivcs for River
Basins, 2008 - consult on draft River Basin Management Plans, 2009/2012 - enact the
plans, 2013/2015 - review the plans. Clearly this will have a great impact on agricul
turalland managenlent, with farrners required to minimise diffuse pollution of nitro
gen, phosphorus, pathogens, etc. to water.

Technical measures for reducillg llitrate leaching

The technical measures for reducing nitrate loss from agricultural soils are now
well documented, following many years of research. The UK govemment has com
pleted a researcb programmc spanning over 10 years and costing in excess ot' 15
million Euro to develop agricultural practices to decrease N lass. Anon [2000aJ pro
vides a useful summary ofthe findings ofthis research programme. Generally, advice
can be sp lit into two broad statements: (a) minimise the amount of mmeral N in the
soi1in autumn; (b) reduce "direct" leaching of fertiliser and manure N.

Minimisillg autumll soil mineral N

A large proportion of the nitrogen in tbe soi l profile after harvest can be leached
during the following autumn and winter. Decreasing nitrate loss therefore means re
ducing the amount of mineral N remaining in tbe soil at tbis time. Tbe impact of a
crop's nitrogen balance on autumn soil mineral N is complex, but the general rule is
that fertilising up to the optimum only has a small effect on residual soil nitrate: over-
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fertiIising disproportionately inereases Ievels of soil mineral N and henee Ieaehing
risk (Fig. 1). The use of a reIiabJe fertiliser reeommendation system should minimise
this risk by tak ing aeeount af all N sourees available to the erop (soi l organie matter,
previous erop residue and manure additions). But no reeommendation system is per
feet. For example, fertilisers are neeessariIy appIied early in a erop's development so
that the subsequent weather has an important impaet on yieId and utiIisation of the
appIied nitrogen.
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Figure l. Example ofthe relationship betlveen N fertiliser rate, yield and subse
quent N leaching [Lord & Mitchell, 1998}.

Rysunek 1. Zaleznosc pomiedzy dawka nawozów azotov\ych , plonem i ilO.5Cia
wymywanego azotu [ Lord i Mitchell 1998}

Different erop speeies leave different mineral N residues, the size of whieh is inf1u
eneed by erop N balanee (N applied versus N removed from the field in erop pro
duee), fertiliser N use efficieney by that erop, time of harvest and mineralisability of
the remaining erop residues. Consequently, Shepherd & Lord [1996]) showed differ
enees in N leaehing after a range af arabIe crops (Fig. 2) and this was supported by
measurements ofleached N from commerciaJ fieIds (Fig. 3). For example, under UK
conditians, potatoes are eonsidered "high risk" and sugar beet, beeause af its deep
rooting system and longer growing season, is eansidered a "law risk" in tenns of

nitrate leaching. Cereals tend to faH bet\veen these two extremes. But, again, nothing
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is straightforward; sugar beet leaves, generalIy left in the field after harvest, provide a
bank ofmineralisable N. Late harvest delays mineralisation until the spring (for use
by the foIIowing erop), eady harvest aJJows some mineralisation and leaehing during
winter. Clearly, vegetable eropping ean also produee similar resuIts. For example,
onions and earrots with low N applieations and relatively large N off-takes, offer a
smalI leaehing risk after their harvesL However, brassieas whieh ean reeeive large
amounts offertiliser and ean leave large erop residues ifthe plants are trimmed in the
field, ean resllIt in large amounts ofnitrate leaehing as a result ofthe mineralisation of
these erop residues. Cultivation (both timing of eultivation and type) theoretieaIly can
help a fanner manipulate mineralisation of soil organie matter and erop residues.
Redueing the intensity of eultivation and/or delaying soil disturbance untillater in the
autumn period ean have smali but mcasurable effeets on nitratc leaehing [Goss et aL,
1993]. Howevcr, in praetiee, this is diffielllt to aehieve bceause ofpraetieal eonsidcra
tions in temlS ofworkload and establishing the next erop in good eonditions.
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Figure 2. Average N concentration in drainage fi'om a sandy soi! (average oj 4
inters), as a/lected by cropping and post-harvest management

(adaptedJrom Shepherd & Lord, 1996).
Rysunek 2. Srednie stezenie N w wodach drenarskich z gleb piasczystych, zaleznie

od uprawianej rosliny i postepowan po jej zbiorze
(adpatowane z Shepherda i Lorda 1996).
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Figure 3. Average nitrate N leachedfol!owing a range of crops. Al! crops received
N application rates according to good agricultural practice

(fi'om Goulding, 2000).

Rysunek 3. Srednie ilo/;ci N-NOJ wymywane z pod róznych roslin nawozonych
dawkami nawozÓw zgodnymi z dobra praktyka rolnicza (Goulding 2000).

Givcn all the uncertainties in crop and soil management that influence the autumn
soil mineral NIevel it seems sensible to adopt some "safety net" for excessive levels
of mineral N in the autumn. Therefore, the use of cover crops as a sink for this cxccss
nitrate is probably one of the most single effective measures for decrcasing nitrate
leach ing [Shepherd & Lord, 1996]. Numerous experiments have shown the value in
maintaining green cover during wintertime (e.g. Fig. 4).
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Figure 4. EjJect oj win ter cover crop on nitrate leaching (Shepherd & Lord, 1996)
Rysunek 4. Wplyw roslin okrywowych na wymywanie azotanow z gleby (Shepherd i

Lord 1996)

However, again, nothing is foolproof. The effeetiveness ofthe eover erop depends
very much on the sueeessfulness ofits establishment. The earlier it ean be established
in thc late summer or autumn, the more ehanee of trapping nitrate before it ean be
leaehed. Thus, after a late harvested erop, eover erops can be ineffeetive. Also, if the
soil is very dry after harvest this ean delay establishment of the eover erop. Con
versely, if the summer/autumn period is very wet substantial nitrate ean be leaehed
before the eover erop has been able to take up suffieient nitrogen. Nevertheless, eover
erops are seen as generally an effeetive method for deereasing nitrate loss.
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Reducing direct leaching of fertiliser and manure N

Autumn nitrogen fertiliser is discouraged on most crops in the UK. There is no
evidence that it is required and soil N is generally adequate to meet the crop's smalI
demand in the autumn period. Whereas this has been accepted by the agricultural
industry, the greatest challenge remains with the use of organic manures. It is well
proven that applications ofmanure containing a large proportion of"readily available
N" (ammonium N plus, for poultry manures, uric acid N) provide a large leaching risk
[Beckwith et al., 1998]. Experiments in the UK have shown that slurries, poultry
manures and liquid digestive sludges from the water industry [Shepherd, 1996] should
not be applied in the autumn, whereas FYM (with most N in organic form) and de
watered sludge cakes from the water industry are satisfactory (Table 4).

Table 4. Percentage of applied N leached from cattle FYM or slurry application to
a sandy soil as affected by time of application. Adapted from Beckwith
et al. (1998).

Tabela 4. Wymycie azotu w % ilosci zastosowanej w formie obornika lub
gnojowicy do gleby lekkiej (adaptowane z Beckwith i in. 1998)

Montho[

DIY year, suchy rok
Wet year, molav rok

Application

Drainage
FYMSluny

Drainage
FYMSlurry

Miesiac

Przesiak
ObornikgnOJOWIca
Przesiak

ObornikGnojowicamm
mm

Sep

190-2.913.32868.223.5

Oct

1435.35.32437.821.0

Nov

67-7.80.72007.417.5

Dec

48-11.6-11.81222.217.9

Jan

10-6.6-1.8890.815.6

Manure use (or misuse) is implicated in both nitrate leaching and ammonia loss.
Shifting to spring applications would have a great advantage in terms ofnitrate leach
ing and also improving N supply to the following crop [Smith & Shepherd, 2000].
However, the increased storage costs are an obstacle for many farmers. Interestingly,
as discussed in more detaillater, compulsory restrictions on manure spreading times
currently relate only to light textured soils because it is thought that these are the most
susceptible to leaching. However, even though heavier textured c1ay and silty soils
are considered retentive of nitrate, if manure finds a route through large pores and
between soil peds directly into the drainage system, then c1early nitrate losses from
manure applications, even on these soils, is a serious risk. Another technical measure
for reducing direct leaching of fertiliser N is the splitting of fertiliser applications in

spring into two, three or more doses. This method is particularly important on light
textured soils [Archer, 1985].
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What is achievable?

The nitrogen cycle is complex. We are trying to manage it and manipulate it in
such a way that most of the N cycles through the soil-crop system and as little as
possible escapes either upwards or downwards. Is this "closed system" achievable? In
short, probably not. Losses are inevitable, especially given the interaction with weather
pattems. We have to accept that none of the technical measures for reducing nitrate
lass (or any other los s process) will be foolproof. The objective has to be risk minimi
sation which means, on average, a particular measure will decrease N loss over the
long-term. The size ofthe challenge should not be underestimated.
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Figure 5. Proportion oj the applied manure N lost as nitrate, ammonia or nitrous oxide, as
ajJected by autumn or spring application oj broi/er litter (Gleadthorpe, Gt) or pig slurry

(Terrington, Tr). 'N20indirect' reJers to the potential conversion oj leached nitrate to NP,
assumed to be 0.025 kg N20-N per kg N03-N leached. The manures were rapidly incorpo

rated Onc ') or topdressed (TD ') and lefl on the surJace Jor several days.
Rysunek 5. Straty azotu wJormie azotanów, amoniaku i tlenków azotu w zaleznosci od

terminu stosowania (Aut. -jesien, Spr. - wiosna) i sposoby przyorywania (Inc. - przyorany
natychmiast, TD. - pozostawiony na powierzchni gleby) pomiotu kurzego (Gl) lub

gnojowicy swinskiej (Tr). N20 indirect oznacza straty wyliczone teoretycznie przy
wspólczynniku konwersji azotanów do tlenkówazotujak 0,025 kg N20/ kg N-NO]'
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To meet the 50 mg/l nitrate limit, this is equivalent to a loss of only 15 kg/ha N
from soils in the dry east ofEngland. Given that soils generally contain 50-100 kg/ha
mineral N in the autumn, this highlights the challenge. Systems experiments have
shown that by adopting a series of practices within a rotation, nitrate leaching can be
decreased [e.g. Johnson et al., 1997], but losses cannot always be reduced to < 50 mg/
l. Then, ifnot, landscape management/protection might need to be adopted in some
catchments. This might include setting down land to unfertilised grass or the use of
buffer strips/riparian zones next to watercourses. Increasingly important also is the
interaction between 'N loss pathways and the effects of management on these loss
processes (Fig. 5). It will not be acceptable to decrease nitrate losses by encouraging
the upward loss of nitrogen from manures for example, as ammonia.

Encouraging farmers to change

After years of research, it would be disappointing if most of the technical meas
ures to reduce nitrate loss were not well understood. Indeed, the reduction in the UK
Government' s nitrate research programme suggests that we now know the basic rules
for good nitrate management. However, the real challenge ahead is convincing the
agricultural industry ofthe need for change. It is interesting to note that in recent years
much emphasis within research projects has been placed on "knowledge transfer" or
"technology transfer" i.e. not only producing research findings, but also ensuring that
the results are distributed and used. ADAS is currently undertaking a review on behalf
of England's Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) to re
view the most effective measures to reduce diffuse pollution [Peter Dampney, Pers
comm]. The emphasis is not on identifying the best technical measures (which are
well understood, as described above), but identifying the methods that are most likely
to encourage farmers to change. Scientists have perhaps been rather arrogant to ex
pect farming practices to change immediately just because research appears to have
shown an effect. Change is difficult and slow to bring about - in any aspect of1ife. We
also need to consider the drivers for change. Unless they are legislative (and therefore
compulsory, provided that they can be policed effectively), then there has to be some
advantage to the farmer. This will generally be an economic advantage. Alternatively
the farmer has to be compensated for any additional cost this would accrue. Also this
has to be balanced against perceived risk. For example, even ifthe farm is likely to
save 10 kg/ha N because ofbetter manure management, the farmer will possibly per
ceive a great risk to reducing N inputs because he (falsely) believes there will be a
yield loss.

Therefore, to effect change without bringing legislation to bear, the advice/infor
mation has to be delivered in such a way that the messages are cIear, positive and the

evidence is strong with a financial benefit: or, at least no financial penalty. NVZs are
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likely to be extended to the whole of England or, at the very least 80% of England
[Anon., 200 l]. Then farmers will need to undertake some changes that will be com
pulsory (Table 5).

Table 5. Summary ofkey points from NVZ Action Programmes in the UK
Tabela 5. Podstawowe zasady wdrazania programu ograniczania strat azotu

w Wielkiej Brytanii

Nitrogen fertilisers

• No fertiliser to be applied 15 Sep-I Feb (grass) ar I Sep-I Feb (arabIe), unless a
speeifie erop requirement.

• No ferti liser to be applied when soil is: flooded; waterlogged; frozen hard; snow
eovered.

• N o fertiliser to be applied to steeply sloping fields.

• Apply reeommended amounts taking full aeeount of erop uptake and N supply from
organie matter, erop residues and organie manures.

• Spread fertiliser as evenly and as aeeurately as possible.

• Avoid direet applieations to surlaee waters.

Organie manures

• Applieation ofmanure should not exeeed 250 kg/ha total N (grass) or 210 kg/ha total
N (arabIe), averaged over the area ofthe farm.

• Applieation rate ofmanure should not exeeed 250 kg/ha N in any 12 month period.

• Do not apply more available N in organie manure than that required by the erop.

• On sandy soils, do not apply slurry, pouItry manures or liquid digested sludge

• 1 Sep-I Nov (grass)

• I Aug-I Nov (arabIe)

• No manure to be applied when soil is: f1ooded; waterlogged; frozen hard; snow
eovered.

• No manure to be applied to steeply sloping fields.

• Spread fertiliser as evenly and as aeeurately as possible.

• Do not apply manures within 10m of surfaee waters.

• Farms must have suffieient over-winter storage for manures.

General

• Ali farms must keep adequate records relating to livestoek num bers and use of
inorganie N fertiliser and organie manures.
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Manure management

This is the area where we can have most effect. By encouraging farmers to shift to
spring applications of slurry and poultry manures and by encouraging them to take
fuli account of the fertiliser value of the manure, then we will reduce N losses to the
environment. In theory, this should be an easy message to deliver, truly a "win-win"
situation where both the environment and farmer can benefit (from reduced fertiliscr
bills). However, fertiliser statistics show that it has been difficult to persuade farmers
of the value of the nutrients in manures, though as commodity prices decrease the
economic argument is becoming more persuasive. To try to effect change, the Gov
emment has fi.mded several initiatives.

Oevelopment of MANNER (MANure Nitrogen Evaluation Routine) is a freely
available Oecision Support System which provides advice on the N value ofma
nure, taking into account the key loss pathways [Chambers et al., 1999], summa
rised in Figure 5. Over 3000 copies ofthe program have been distributed already.
It is being updated to also include other nutrients.
Free booklets have been produced, and several thousand have also been distrib
uted. These provide advice on all aspects of manure management from storage
and spreading through to nutrient value.
Oemonstration Farms. The help ofwell-respected farmers has been secured. Com
mercial farms were selectcd and have been the focus for dcmonstrations of good
manure management. The theory is that if fanners and commercial farms are
used rather than Experimental Centres then visiting farmers will be more per
suaded that the financial and environmental benefits are real.

MANNER

Manure

N

.n.lys"

Figure 5. Representation oj the key processes in the MANNER manure Decision Support
System [Chambers et al., 1999].

Rysunek 5. Glowne procesy przemian azotu uwzglednione w systemie wspierania decyzji
MANNER [Chambers i in. 1999}
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Fertiliser recommendations

The national fertiliser recommendation system has recently been thoroughly re
vised and updated [Anon, 2000b]. It is a comprehensive book covering aU aspects of
fertiliser useJt is central to the Govemment's nitrate policy because it aims to cor
rectly fertilise crops by taking account of all sources ofN (organie matter, crop residues
and manure). Farmers were invited to seminars to be informed ofthe new recommen
dation system and the principles behind it.

Conclusions

Much has been leamt over the last 10-15 years about managing mineral N in agricul
tural systems to reduce leaching loss. But there are challenge s stiIl ahead:

Scaling up understanding and management to the landscape (catchment) scale.
Encouraging farmers to change.
Adopting systems that minimise losses from aU poUutant pathways.
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Gospodarowanie azotem mineralnym w rolnictwie Wielkiej Brytanii

W referacie przedstawiono podstawowe zagadnienia zwiazane z ograniczaniem
strat azoty z rolnictwa do srodowiska przyrodniczego. Od strony teoretycznej
zagadnienie to jest dobrze rozpoznane i sprowadza sie do zmniejszenia ilosci azotu
mineralnego pozostajacego w glebie po sprzecie roslin oraz ograniczenia rozmiaru
bezposrednich strat azotu z nawozów mineralnych i organicznych. Przedstawiono
kolejno: regulacje prawne w Wielkiej Brytanii dotyczace ochrony wód gruntowych
przed zanieczyszczeniem azotanami, metody agrotechniczne zmniejszania zasobów
azotu mineralnego w glebie w okresie jesieni oraz sposoby ograniczania strat azotu ze
stosowanych nawozów mineralnych i organicznych. Podkreslono zasadnicze znaczenie
informowania i pozyskiwania rolników do powszechnego stosowania dobrych praktyk
rolniczych w zakresie gospodarki azotem w rolnictwie.

Mark Shepherd,
ADAS Gleadthorpe Research Centre,
Notts NG20 9PF, UK



GEOSTATYSTYCZNA ANALIZA PRZESTRZENNEJ ZMIENNOSCI
AZOTU MINERALNEGO W GLEBIE

W WARUNKACH POLA PRODUKCYJNEGO

Alicja Pecio, Leszek Blaszczyk

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono analize przestrzennej zmiennosci azotu mineralnego
zawartego w glebie pól produkcyjnych przeznaczonych pod zasiew jeczmienia jarego
uprawianego po kukurydzy w latach 1998-1999. Obliczenia przeprowadzono na
podstawie prób glebowych pobieranych z warstwy do glebokosci 60 cm w 130 (1998
r) i 106 (1999 r) w punktach pomiarowych siatki geostatystycznej o rozdzielczosci 24
m, zalozonej na calej powierzchni pól. Analize przeprowadzono metoda analizy
semiwariancji izotropowej, przedstawiajac jej przebieg graficznie w postaci
semiwariogramu izotropowego, osobno dla kazdego pola. Parametry otrzymanych
semiwariogramów (efekt samorodka, próg, zakres) wykorzystano do interpolacji
zawartosci azotu mineralnego w glebie metoda krigingu blokowego, umozliwiajacego
wizualizacje rozkladu przestrzennego azotu mineralnego w postaci mapy izoliniowej .
Slowa kluczowe: azot mineralny, zmiennosc przestrzenna, analiza semiwariancji

Abstract

In the paper the results of the study of spatial variability of soil mineral nitrogen
content in the soil profile 0-60 cm on production fields destined for spring bariey
grown after com in 1998 and 1999 years are presented. The calculations were done
on the base of soil samples taken in points of 24 x 24 m geostatistical grid: ]30
smaples in 1998 and 106 sampIes in 1999 on the whole area ofthe fields. The analysis
was done with the method of isotropic semivariance, which describes spatial variability
dependent on the distance, but independent on direction variability (unisotrpy). The
semivariance was presented in graphical form of isotropic semivariograms, separately
for each field. The parameters ofthe semivariograms (nugget effect, sill, range) we re
used for the interpolation of soi l mineral nitrogen content with block kriging method,
which enables visual presentation of spatial distribution of soi l mineral nitrogen in the
form of isoline map.
Key words: mineral nitrogen, spatial variability, semivariance analysis
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Wstep

Cecha charakterystyczna srodowiska glebowego jest zmiennosc wlasciwosci che
micznych i fizycznych gleby w obrebie pól. Zmiennosc tajest wynikiem oddzialywa
nia glebowych czynników biotycznych i abiotycznych. W badaniach z obszaru rol
nictwa precyzyjnego istotna kwestia jest dokladne okreslenie rozmiaru i kierunku
zmiennosci przestrzennej analizowanych cech glebowych i roslinnych i odniesieniu
jej do zmiennosci plonów [Lipa 1997]. Znajomosc przebiegu zmiennosci przestrzen
nej badanych cech w obrebie pola uprawnego umozliwia, poprzez procesy interpola
cji,jej wizualizacje w postaci okreslonych tematycznych map glebowych i roslinnych
[Faber 1998]. Mapy zasobnosci skladników pokarmowych w glebie pozwalaja iden
tyfikowac obszary niedoborowe i nadmiarowe oraz opracowywac mapy aplikacyjne
niezbedne do róznicowania nawozów.

Wykonanie tych procedur jest mozliwe poprzez wykorzystanie narzedzi geostaty
stycznych. Metody geostatystyczne umozliwiaja okreslenie rozkladu przestrzennego
badanej cechy i przeprowadzenie interpolacji wartosci cech w miejscach w których
nie przeprowadzono próbkowania [Namyslowska 1993].

Azot mineralny jest jednym z podstawowych skladników pokarmowych roslin i
jednym z najbardziej ruchliwych makroelementów glebowych. Z przeprowadzonych
doswiadczen wynika ze oprócz istniejacej zmiennosci sezonowej wystepujacej wokre
sie wegetacyjnym i czasowej, spostrzeganej w poszczególnych latach, obserwuje sie
równiez zróznicowanie przestrzenne poziomu tego pierwiastka w obrebie pola [Foty
ma 1998, Cambardella 1997].

Celem pracy byla analiza przestrzennej zmiennosci azotu mineralnego w glebie
dwóch pól produkcyjnych za pomocageostatystycznej analizy semiwariancji.

Metodyka badan

Badanie zmiennosci przestrzennej azotu mineralnego w glebie przeprowadzono
na podstawie próbek gleby pobranych w latach 1998-1999 z dwóch pól produkcyj
nych o powierzchni 7,43 ha (rok 1998) i 8,79 ha (rok 1999), nalezacych do Stacji
Doswiadczalnej IUNG w Baborówku (woj. wielkopolskie). Gleby obydwu pól nale
zaly do czterech kompleksów przydatnosci rolniczej (pszenny dobry, zytni bardzo
dobry, zytni dobry, zytni slaby). Próbki gleby przeznaczone do oznaczen azotu mine

ralnego, obejmujacego forme azotanowa N-N03 i amonowa N-NH4 pobierano wczesna
wiosna przed wniesieniem nawozów azotowych pod zasiew jeczmienia, z warstwy 0
60 cm w 130 (rok 1998) i 106 (rok 1999) punktach pomiarowych siatki geostaty
stycznej, obejmujacej cala powierzchnie pól (Rysunek l ).

Zastosowano regularna siatke kwadratów o dlugosci boków równej 24 m. Punkty
pomiarowe siatki geostatystycznej oznaczono za pomoca plecakowego odbiornika
satelitarnego GPS- TDC l firmy Trimble i opisano wspólrzednymi geograficznymi

wedlug sytemu WGS-84 (szerokosc i dlugosc geograficzna). Do celów analitycz
nych uzyskane wartosci wspólrzednych geograficznych przeliczono na system me
tryczny.
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Ilosciowe zróznicowanie zawartosci azotu mineralnego w glebie scharakteryzo
wano z zastosowaniem podstawowych elementów statystyki opisowej, tj.: srednia
arytmetyczna, wartosc minimalna i maksymalna oraz wskazniki rozrzutu: wariancja i
odchylenie standardowe. W celu uscislenia opisu zmiennosci przestrzennej rozklad
uzyskanych wyników azotu mineralnego sprawdzono za pomoca testu Sharpio- Wilk
sa. Zbiór wyników charakteryzujacy sie rozkladem innym niz normalny poddano
logarytmowaniu.

Semiwariancje azotu mineralnego obliczano dla odleglosci lag równej 240 m w
roku 1998 i 440 m w roku 1999. Graficzny przebieg semiwariancji przedstawiono w
postaci semiwariogramów liniowych. Model semiwariogramu opisany parametrami
takimi jak: efekt samorodka, próg i zakres dobrano na podstawie wartosci wspólczyn
nika determinacji (R2). Sile przestrzennej zaleznosci pomiedzy obserwacjami azotu
mineralnego obliczono na podstawie udzialu wariancji przypadkowej w calkowitej
wariancji danych, wedlug wzoru [Cambardella 1997]:

Nugget = Co / (Co + C) * 100
gdzie: Co -wariancja samorodka - nugget variance,
C - wariancja strukturalna - structural variance,
Co+C - próg - sili

Uzyskany model przestrzennego rozkladu zawartosci azotu mineralnego w glebie
wykorzystano w procesie interpolacji metoda krigingu blokowego z siatka 2 x 2.
Proces interpolacji umozliwil wykreslenie map izoliniowych przestrzennej zmienno
sci azotu mineralnego na badanych polach produkcyjnych.

W pracy wykorzystano nastepujace programu komputerowe: GS 5.0 dla Windows,
Surfer oraz pakiet Microsoft Office.
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Wyniki badan

Gleba jest jednym z podstawowych zródel azotu dla roslin. Przecietna calkowita
zawartosc tego pierwiastka w glebach Polski wynosi 0,02 -0,35 % i jest zwiazana z
zawartoscia substancji organicznej w glebie (Koter 1979). Azot mineralny obejmu

jacy forme azotanowa N-NO] i amonowaN-NH4, stanowi okolo 1-5 % ogólnej puli
azotu glebowego [Fotyma 1998]. W obrebie pola uprawnego oraz w glab profilu
glebowego obserwowane jest zróznicowanie koncentracji azotu mineralnego. Za
wartosc azotu mineralnego w glebie zalezy glównie od kompleksu przydatnosci rol
niczej i kategorii agronomicznej gleby. Na zróznicowanie zawartosci azotu wplyw
maja równiez warunki meteorologiczne jak, poziom opadów, zakres temperatur i agro
techniczne, a w szczególnosci, rodzaj przedplonu, poziom nawozenia organicznego i
mineralnego stosowanego pod przedplon [Fotyma 1998].

W pracy badano zmiennosc przestrzenna zawartosci azotu mineralnego w war
stwie gleby O - 60 cm , na dwóch polach produkcyjnych Tabela 1 ). Z monitoringu
gruntów rolnych wynika, ze w warstwie 0-60cm w okresie wczesnej wiosny znajduje
sie okolo 40% azotu mineralnego na glebach lekkich i 35% na glebach srednich [Fo
tyma 2000b]. Warstwy powierzchniowe charakteryzuja sie wieksza zmiennoscia za
wartosci azotu mineralnego z tendencja do znacznego wyczerpywania w okresie we
getacji roslin [Fotyma 2000a].

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna zawartosci azotu mineralnego w warstwie
gleby 0-60 cm badanych pól produkcyjnych

Table 1. Statistical characteristics ofmineral nitrogen content in the soillayer
0-60 cm of investigated production fields.

Charakterystyka statystyczna Rok 1998Rok 1999

Srednia arytmetyczna - Average

97.488.4

Wariancja - Variance

680.2803.7

Odchylenie standardowe - Standard Deviation

26.028.3

Wspólczynnik zmiennosci - Variation coeeficient

26.732.0

Wartosc minimalna - Minimum value

39.736.5

Wartosc maksymalna - Maximum value

177.8156.0

Kurtoza - Kurtosis

-0.21-0.45

Skosnosc - Skewness

0.300.43
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Przecietna zawartosc azotu mineralnego w warstwie 0-60 cm gleby w okresie
wczesnej wiosny wynosila 97,4 kg Nlha na polu w roku 1998 i wahala sie w granicach
od 37,9 do 177,8 kg Nlha oraz 88,4 kg N/ha na polu w roku 1999, przy rozpietosci
36,5-156 (Tabela l ). Zmiennosc analizowanej cechy wyrazona wspólczynnikiem
zmiennosci ksztahowala sie w przedziale od 26,7% w roku 1998 do 32% w roku
1999. Z licznych badan wynika, ze koncentracja azotu glebowego nalezy do grupy
cech glebowych charakteryzujacych sie duza zmiennoscia (28-60%). [Wollehaupt
1997]. Dla porównania, zmiennosc pozostalych cech glebowych takich jak pR,
zawartosc dostepnego potasu i substancji organicznej zazwyczaj nie przekracza 50%
[Wollehaupt 1997].

Istotnym elementem analiz geostatystycznych jest sprawdzenie, czy badana cecha
ma rozklad normalny. Obliczenia semiwariancji cech charakteryzujacych sie rozkladem
normalnym zapewniaja bowiem dokladniejszy opis zmiennosci przestrzennej przez
sporzadzony semiwariogram. Zastosowany w pracy test Sharpio- Wilksa wykazal
zgodnosc zawartosci azotu mineralnego w glebie z roku 1998 z rozkladem normalnym
na poziomie istotnosci O, l O. Natomiast zbiór wyników z roku 1999 przed obliczeniem
semiwariancji zlogarytmowano.

Analiza geostatystycma wykazala liniowa zaleznosc pomiedzy semiwariancja azotu
mineralnego, a odlegloscia. Zaleznosc ta opisana jest równaniem o ogólnej postaci:

g(h) = Co + [h(C/Ao)]
gdzie: h- odleglosc lag

Co-wariancja samorodka (nugget variance)
C-wariancja strukturalna (structural variance)
Ao - zakres (range)

Tabela 2. Parametry semiwariogramu liniowego azotu mineralnego
Table 2. Semiwariogram parameters of mineral nitrogen content

Parametry semiwariogramu

Semivariogram parametersEfekt samorodka

PrógZakres

Nugget effect

SiliRange

Co

Co+CAoC/(Co+C)*R2

Rok 1998

0,941,03224,940,090,50

Rok 1999

0,821,17387,650,300,49

* miara wariancji wyjasniona przez wariancje strukturalna C/(Co+C)
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Uzyskane semiwariogramy liniowe o bardzo zblizonych wspólczynnikach
determinacji dla poszczególnych pól (R2=0,50-rok 1998 i 0,49-rok 1999) wykazaly
znaczny udzial wariancji samorodka w calkowitej zmiennosci przestrzennej azotu
mineralnego w glebie (Tabela 2, Rysunek 2). Wartosc tego parametru wynosila 0,82
dla pola w sezonie wegetacyjnym 1999 i 0,94 dla pola w sezonie wegetacyjnym 1998.

W przypadku pola w 1998 wariancja samorodka, która jest efektem braku
przestrzennej zaleznosci obserwacji [Namyslowska- Wilczynska 1993] byla bardzo
zblizona do tzw. czystego efektu samorodka. Podobna wielkosc wariancji samorodka
(0,94-0,96) dla azotu mineralnego uzyskali inni autorzy [McBratney i in 1997].
Wariancja strukturalna, która stanowi czesc zmiennosci przestrzennej azotu
mineralnego, wyjasniona przestrzenna zaleznoscia obserwacji byla bardzo niska i
wyniosla 0,09 dla pola w roku 1998 i 0,30 dla pola w roku 1999. Wyniki te wskazuja
na znaczna zmiennosc azotu na dystansie mniejszym niz odleglosc próbkowania,
która wynosila 24 m. Nalezy przypuszczac, ze moze to byc wynikiem duzej mobilnosci
tego skladnika w glebie, w szczególnosci formy azotanowej oraz efektem intensywnych
procesów mineralizacji i immobilizacji .
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Fig. 2. Linear isotropic semiwariograms oJmineral nitrogen in thejields in 1998
and 1999

Zasieg przestrzennej zaleznosci azotu mineralnego, okreslany jako zakres, wyniósl
dla badanych pól odpowiednio 224,94 m (rok 1998) i 387,65 m (rok 1999). W
pracach innych autorów przestrzenna zaleznosc azotu mineralnego równiez
przekraczala dystans 200 m [Cambardella 1997, McBratney i in. 1997]. Dluzszy
zakres semiwariogramu powoduje rozszerzenie, na opracowanej mapie, obszaru
wartosci cech interpQlowanych nalezacych do poszczególnych klas rozgraniczanych

izoliniami. W opracowanym semiwariogramie liniowym parametr ten zostal
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wyznaczony arbitralnie na podstawie odleglosci do ostatniej klasy lag [Geostatistics].
Wartosci okreslajace zawartosc azotu mineralnego w glebie, lezace poza uzyskanym
zakresem, okreslane sa zmiennoscia losowa i równe sa wariancji statystycznej S2

[Golaszewski 2000]. Nugget ratio okreslajacy sile przestrzennej zaleznosci azotu
mineralnego wyniósl na badanych polach odpowiednio 91,26% (rok 1998) i 70,08%
(rok 1999). Wyniki te swiadcza o slabej relacji pomiedzy wartosciami zawartosci
azotu mineralnego w obrebie obliczonego zakresu.

Opisane wyzej parametry uzyskanego semiwariogramu liniowego wykorzystano
do estymacji zawartosci azotu mineralnego w miejscach nie próbkowanych, metoda
krigingu. Poziom azotu mineralnego w glebie na badanych polach produkcyjnych
przedstawiono na mapie w 22 usrednionych klasach ilosciowych dla pola w roku
1998 i 13 dla pola w roku 1999 (rys. 3 i 4).

Przedstawiona analize nalezaloby uzupelnic oddzielnym rozpoznaniem

przestrzennym formy azotanowej N-NO] i amonowej N-NH4' Umozliwilby to
okreslenie, która z powyzszych form w wiekszym stopniu determinuje zmiennosc
przestrzenna azotu mineralnego w obrebie pola produkcyjnego.

Wnioski

l. Zmiennosc azotu mineralnego w obrebie pól produkcyjnych ksztaltowala sie na
poziomie od 26.7 do 32%.

2. Przeprowadzona analiza geostatystyczna wykazala liniowa zaleznosc pomiedzy
semiwariancja azotu mineralnego a odlegloscia.

3. Wysoka wariancja samorodka oraz slaba przestrzenna relacyjnosc azotu
mineralnego wskazuj a na znaczny wplyw czynników losowych na wartosc badanej
cechy.
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GEOSTATISTIC ANALYSIS OF SPATIAL VARIABILITY OF SOIL
MINERAL NITROGEN UNDER CONDITIONS OF PRODUCTION FIELD

Summary

The study ofspatial variability ofsoil mineral nitrogen content in the level ofO-60
cm production fields destinated for spring barley grown after com. The experiments
conducted in 1998 and 1999 years were set up on the fields characterised with soils of
four complexes of agricultural suitability: good wheat complex, very good rye complex,
good rye complex and weak rye complex. The soil sampies for spatial variability of
mineral nitrogen content were taken early spring before application of first nitrogen
doses fertilizers for barley sowings.

The calculations were done on the base of soil sampies taken in points of 24 x 24
m geostatistical grid: 130 - in 1998 and 106 - in 1999 on the whole area of the fields.
The points were described with geographical coordinates determined by GPS satellite
receiver, according to WGS-84 system. For analytical purposes the values were
recalculated to metric system.

The analysis of mineral nitrogen spatial variability was done with methods of
isotropic semivariance, which describes spatial variability dependent on the distance,
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but independent on direction variability (unisotropy). The semivariance was presented
in graphical form of isotropic semivariograms, separately for each field.

The parameters of the semivariograms (nugget effect, sill, range) were used for the
interpolation of soil mineral nitrogen content with block kriging method, which enables
visual presentation of spatial distribution of soil mineral nitrogen in the form of isoline
map ..

The average content ofmineral nitrogen in the soilIevel 0-60 m during early spring
was 97,4 kg N/ha in 1998 and raged from 37,9 to 117,8 kg N/ha and 88,4 kg N/ha in
1999 ranging from 36,5 to 156 kg N/ha. The coefficients of variability equalled
26,7% (1998) and 32 % (1999).Analysis of semivariance showed linearrelationship
between semivariance of soil mineral nitrogen content and the distance lag. Obtained
linear semivariograms of very similar determination coefficients for each fields
(R2=0,50-1998 and 0,49-1999) showeg a big meanning of nugget variance in total
spatial variability of mineral nitrogent in the soils.
The structural variability, which is a part of spatial variability of mineral nitrogen,
explained with spatial dependence of observations, was very small: 0,09 (19989) and
0,29 (1999). The results indicate on a big variability of nitrogen on the distance
smaller than probing interva124 m. It might be a result ofbig nitrogen mobility in the
soil, especially of its nitrate form, and effect of ntensive processes of mineralisation
and immobolisation.

The range of spatial dependence of mineral nitrogen equalled 224,94 m (1998)
and 387,65 m (1998). Longer semivariogram range causes wider area of interpolated
values be10nging to the classes separated by isolines on the map. On the obtained
linear semivariogram the parametr was estimated arbitrallyon the base of distance to
last class (lag). The values outside ofthe obtained range are determined with accidental
variability and they equal statistical variance S2. Nugget ratio, which detrmines the
power of spatial dependence of soil mineral nitrogn was 91,26% (1998) and 70,08
(1999). The results reflect a weak relationship between values of mineral nitrogen
content in the calcu1ated range. Described above parameters oflinear semivariograms
were used for estimation of mineral nitrogen content in points, where sampIes weren't
taken, with method of bloch kriging. The values of nitrogen content in the soi1s of
studied fields were shown in form of map in 22 (1998) and 13 (1999) mean quantitive
classes.
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ZAWARTOSC AZOTU MINERALNEGO W PROFILU GLEBOWYM

W WARUNKACH WIELOLETNIEGO TRWALEGO
DOSWIADCZENIA NAWOZOWEGO

Beata Rutkowska, Jan Labetowicz, 1l'ieslaw Szulc

Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badan dotyczace zawartosci róznych form azotu

mineralnego (N - N03, N - NH4) w profilu glebowym (O - 90 cm) pod roslinami
uprawianymi w zmianowaniu 5 polowym i nawozonymi wzrastajacymi dawkami na
wozów azotowych w warunkach trwalego doswiadczenia nawozowego. Zawartosc
azotu mineralnego w profilu glebowym byla silnie zróznicowana zaleznie od miejsca
rosliny w zmianowaniu, dawki nawozów azotowych, oddalenia od obornika oraz gle
bokosci w profilu glebowym.

Slowa kluczowe: azot mineralny w profilu glebowym, N - N03, N - NH4, nawozenie
azotem

Abstract

In the paper the results ofinvestigation on the content of different forms ofmineral

nitrogen (N - N03, N - NH4) in soil profile (O- 90 cm) under crops in five - course
rotation with different fertilizers rates under long - term field experiment conditions
are presented. The content ofmineral nitrogen in the soil profile was very differentia
ted and depended on the crops succession, nitrogen rates, lag of time from manure
application and depth of soil sampling.
Key words: mineral nitrogen, soi l profile, nitrogen fertilization.

Wstep

W warunkach glebowo - klimatycznych Polski azot jest czynnikiem w decyduja
cym stopniu determinujacym zyznosc gleb oraz poziom uzyskiwanych plonów.
W glebie azot wystepuje glównie w formie organicznej, a tylko niewielka jego czesc,
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bo zaledwie l - 5 % stanowia bezposrednio dostepne dla roslin fonny mineralne
[Loginow i in. 1987]. °przyswajalnosci azotu dla roslin decyduja wiec biologiczne
procesy mineralizacji zwiazków organicznych prowadzace do powstawania jonów

NH4+ i N03-. Procesy te sa w znacznym stopniu uzaleznione od warunków klimatycz
nych i glebowych. W efekcie ilosc przyswajalnych form azotu w glebie podlega cia
glym zmianom w zaleznosci od przebiegu temperatury i wilgotnosci gleby [Fotyma i
Fotyma 2000]. Pomimo trudnosci w okresleniu zawartosci przyswajalnego azotu w
glebie z uwagi na wyjatkowo duza dynamike przemian zwiazków azotowych w okre

sie wegetacji oznaczanie zawartosci jonów NH/ i N03- w profilu glebowym znajduje
obecnie zastosowanie zarówno w doradztwie nawozowym jak i w kontroli stanu sro
dowiska przyrodniczego [Fotyma 1996, Fotyma i Fotyma 2000].

Celem badan bylo przesledzenie zawartosci azotu mineralnego w profilu glebo
wym (O - 90 cm) w warunkach wieloletniego doswiadczenia nawozowego.

Materialy i metody

Badania przeprowadzono w oparciu o próbki gleby pobrane z trwalego doswiad
czenia nawozowego w Lyczynie. Gleba pola doswiadczalnego nalezy do typu gleb
plowych. Wierzchnia warstwe stanowi piasek gliniasty lekki zalegajacy na glinie zwa
lowej lekkiej. Gleba ta nalezy do kompleksu zytniego dobrego i klasy bonitacyjnej
IVb. Doswiadczenie prowadzone bylo w plodozmianie pieciopolowym: ziemniaki,
jeczmien jary, lubin zólty, zyto, owies. Obejmowalo piec wzrastajacych poziomów
nawozenia mineralnego: O, NPK, 2NPK, 3NPK, 4NPK w trzech powtórzeniach.
Obornik stosowano pod ziemniaki w dawce 30 t . ha-I. Próbki gleby do badan pobie
rano wczesna wiosna (przed zastosowaniem nawozenia mineralnego) z pola obsiane
go zytem (stanowisko po lubinie zóltym) oraz pola przygotowanego pod zasiew owsa
(stanowisko po zycie), z obiektów nie nawozonych azotem oraz obiektów nawozo
nych dawka 2 NPK (40 kg N . ha-l) i 4 NPK (80 kg N . ha-l). Próbki pobierano za
pomoca swidra glebowego do glebokosci 90 cm z podzialem na warstwy 30 cm.
Glebe po pobraniu wysuszono w laboratorium w temp. 55°C i przesiano przez sito o

srednicy oczek l mm. Zawartosc N - N03 i N - NH4 oznaczano w wyciagu O,OlM

CaCl2 zgodnie z PN - ISO 14255, na 3-kanalowej linii kolorymetrii przeplywowej w
Instytucie Chemii Rolniczej Uniwersytetu w Bonn. Uzyskane wyniki analiz chemicz
nych poddano analizie statystycznej przy wykorzystaniu metody analizy wariancji
wieloczynnikowej .
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Wyniki i dyskusja

Stwierdzono znaczne zróznicowanie w zawartosci azotu mineralnego w glebie w
zaleznosci od glebokosci w profilu glebowym, zastosowanego nawozenia azotem i

miejsca w zmianowaniu (Tabela l). Zawartosc formy N - N03 w glebie byla naj
mniejsza w wierzchniej warstwie gleby i wzrastala istotnie wraz z glebokoscia w pro
filu glebowym. Azotany sa forma luzno zwiazana z faza stala gleby, co w sprzyjaja
cych warunkach moze doprowadzac do ich wymycia w glab profilu glebowego. Pro
ces ten obserwowany jest najczesciej w glebach nalezacych do kategorii agronomicz
nej gleb lekkich [Loginow i in. 1987]. Równiez warunki meteorologiczne np. ochlo
dzenie i wzrost opadów przyczyniaja sie do zmniejszenia zawartosci azotanów w
glebie i przemieszczania ich w glab profilu glebowego, nawet do wód gruntowych
[Wiater 1988].

Tabela l Zawartosc N - N03, N - NH4 i azotu mineralnego (N - N03 + N - NH4)

w profilu glebowym 0- 90cm.
Table l Content ofN - N03, N - NH4 and minera l nitrogen (N - N03 + N - NH4)

'1 orofile O- 90
B po lubinie zóltym, after yellow lupine po zycie, after rye

Warstwa
A - Nawozenie azotem [kg' ha-]; nitrogen fertilization rkg . ha-l]

gleby;

SrednioSrednio

soillayer
O4080,O

4080,
[cm]

meanmean

N - NO, kI!: *ha-10-30
2,554,206,484,414,885,487,435,93

30 - 60
7,809,9810,289,355,336,8310,587,58

60 - 90
8,5512,9013,8011,756,238,7012,089,00

0-90
18,9027,0830,56 16,4421,0130,09

NlRo,o5;

A = 2,808
LSDo05

B =2,808
N - NH k2*ha-10-30

22,2025,9544,78 .30,9815,0924,6035,7025,13
30 - 60

15,9817,7027,0820,2510,5012,3015,4512,75
60 - 90

10,0810,5010,6510,417,207,5811,408,73
0-90

48,2654,1582,51 32,7944,4862,55

NlRo,o5;

A =4,344
LSDo05

B =4,344
Nm;n kg*ha-10-30

24,7530,1551,2635,3919,9730,0843,1331,06
30 - 60

23,7827,6837,3629,6115,8319,1326,0320,33
60 - 90

18,6323,4024,4522,1613,4317,1823,4818,03
0-90

67,1681,23113,07 49,2366,3992,64

NlRo,o5;

A =4,997
LSDo05

B =4,997
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N ajwieksza zawartoscia formy N - NH4 charakteryzowala sie wierzchnia warstwa
gleby (O- 30 cm). Zawartosc tej formy azotu w glebie zmniejszala sie istotnie wraz z
glebokoscia w profilu glebowym. Takze Chmielewska i Dechnik [1987] nie stwier
dzili przemieszczania siejonów amonowych w glab profilu glebowego, pomimo sto
sowania duzych dawek nawozów azotowych. Calkowita zawartosc azotu mineralne

go w glebie N min byla równiez najwieksza w wierzchniej warstwie gleby i ulegala
zmniejszeniu wraz z glebokoscia pobierania próbek gleby do analiz. Zwiazane bylo

to ze stosunkowo duzym udzialem formy N - NH4 w zawartosci azotu mineralnego w
glebie. Udzial formy N - NBA w calkowitej zawartosci azotu mineralnego w glebie
byl znacznie wyzszy niz formy N - N03 i wahal sie, w zaleznosci od zastosowanej
dawki nawozów azotowych i miejsca w zmianowaniu od okolo 63 do 70% (Rysunek
l).

gleba po lubinie; soil after lupine gleba po zycie; soil after rye

80

60

~ 40

20

o
o 40 80

l]N - N03

o 40 80 kgN' ha'l

Rys. 1. Udzial N - NOJ i N - NH4 w azocie mineralnym w %;
Fig. 1. Share oJN - NOJ and N - NH4 in mineral nitrogen in %
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W literaturze spotykany jest poglad, ze przewazajaca forma azotu w glebie sajony
azotanowe [Wiesbock 1986] jednak badania te prowadzone byly na glebach wytwo
rzonych z lesów i w dobrej kulturze. Badania nad glebami klimatu umiarkowanego

wykazuja, ze stosunek pomiedzy jonami NH4+ i NO,' ulega duzym wahaniom, a w
glebach kwasnych dominujaca forme azotu stanowia niejednokrotnie jony amonowe
[Muller, Moritz 1983]. W glebach Polski udzial jonu amonowego w azocie mineral
nym jest stosunkowo duzy. Wczesnajesienia wynosi przecietnie 20 - 40% i wzrasta
w okresie wczesnej wiosny do okolo 30 - 60% [Fotyma 1990, Fotyma 1995, Koza
necka 1995].

Nawozenie wzrastajacymi dawkami nawozów azotowych istotnie wplywalo na
zawartosc azotu mineralnego w glebie (Tabela l). Mniejsza dawka azotu (40 kg N .
ha-I) nie powodowala istotnych zmian zawartosci poszczególnych form azotu mine

ralnego w glebie. Istotny wzrost zawartosci N - N03 i N - NH4, a wiec i calkowitej
zawartosci azotu mineralnego w glebie zaobserwowano po zastosowaniu dawki 80
kg N . ha·l. Wyniki wielu badan wskazuja na wzrost zawartosci azotu ogólem, tak
wiec i mineralnych form tego pierwiastka w glebie pod wplywem nawozenia azotem.
Jednak wzrost zawartosci azotu mineralnego w profilu glebowym obserwowany jest
przewaznie dopiero po przekroczeniu dawki 200 kg N . ha·l [Buniak 1989, Chmie
lewska, Dechnik 1987, Ciecko i in. 1996, Kozanecka 1995].

Zawartosc azotu mineralnego (N - N03 + N - NH4) w profilu glebowym uzalez
niona byla takze od miejsca w zmianowaniu. Istotnie wieksze zawartosci azotu mine
ralnego stwierdzono w glebie po uprawie lubinu zóltego niz w glebie po uprawie zyta.
Taki uklad zawartosci azotu mineralnego w glebie moze byc wyjasniony zarówno
wplywem resztek pozniwnych rosliny motylkowej jak i oddaleniem od obornika.
Zawartosc azotu mineralnego w glebie w silniejszym stopniu uzalezniona jest bo
wiem od stosowania obornika, niz od stosowania nawozów mineralnych [Fotyma
1996, Fotyma, Fotyma 2000].

Wnioski

l. Zawartosc azotu mineralnego jest najwieksza w wierzchniej warstwie gleby (O 

30 cm) i zmniejsza sie wraz z glebokoscia profilu glebowego.

2. Udzial formy NH/ w ogólnej zawartosci azotu mineralnego w glebie jest wyzsza
niz formy N03' i wynosi srednio 65%.

3. Stosowanie wzrastajacych dawek nawozów azotowych powoduje wzrost zawarto
sci mineralnych form azotu w profilu glebowym. Istotny wzrost zawartosci mine

ralnych form azotu (N - NH4 i N - N03) w profilu glebowym obserwowany jest
po zastosowaniu 80 kg N· ha·l.

4. Zawartosc azotu mineralnego w profilu glebowym uzalezniona jest od miejsca w
zmianowaniu oraz oddalenia od obornika. Istotnie wyzsza zawartosc azotu mine-
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ralnego W glebie wystepuje w stanowisku po lubinie zóltym uprawianym w trze
cim roku po oborniku niz w stanowisku po zycie.
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THE CONTENT OF MINERAL NITROGEN IN SOIL PROFILE
UNDER LONG- TERM EXPERIMENT

Summary

In the paper the results 01'investigation on the content 01'different forms 01'mineral

nitrogen (N - N03, N - NH) in soil profile (O - 90 cm) under crops in five - course
rotation with different fertilizers rates are presented. The the long -- term field expe
riment is carried on in the Experimental Station Lyczyn belonging to Warsaw Agri
cultural University. Soil ofthe experimental site is the podzolic Haplic Luvisols, with
the cIay and silt content (particIes < 0,02 mm) in soil layers: 14% Ap, 8% Eet and
20% Bt. The crops are grown in five - course rotation: potatoes, spring barley, yeIIow
lupine, rye, oat. Mineral fertilizers were applied in five rates: 0, NPK, 2 NPK, 3 NPK,
4 NPK and FYM in rate 30 ton*ha1*5years-l• Soil sampies colIected from the selec
ted treatments : 0, 2 NPK, 4 NPK were collected in early spring (before mineral
fertilization) from the field after yeIIow lupine and from the field after rye. In the

sampIes the content 01'N - NH4 and N -- N03 by O,OIM CaCl2 extraction was determi
ned at Agricultural Chemistry Department 01'Bonn University.

The content ofmineralnitrogen in soil profile was very differentiated and depen
ded on the crops succession, nitrogcn rates, lag oftime [rom manure application and

depth of soil sampling. The content ofN - N03 in soil was lower in the topsoil and
significantly increased with the depth of soil profile. The top soil (O - 30 cm) was

characterised by the highest content ofammonium nitrogen. The content ofN - NH4

significantly decreased with the depth of soil profile. The share of mnmonium nitro
gen in total mineral nitrogen content in soil was signitlcantly highest than nitrate form.
The share 01'N -- NH4 in tata l mineral nitrogen content in soil ranged from 55 to 70%,
depended on rate of nitrogen and crops succession.

Application ofnitrogen fertilizers stimulated the increase ofthe content ofmineral
nitrogen forms in top and subsoil layers. Application of 40 kg N per ha did not signi
ficantly affect the increase of the content of mineral nitrogen fOlms in soi l profile.
Increase ofthe content ofmineral nitrogen forms in soil profile in relation to applica

tion 01'80 kg N per ha was observed. The content ofmineral nitrogen (N - NH4 + N-
N03) in soi l profile depended on the crops succession and was higher in soi l after
yelIow lupine than in soil after rye.
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PARAMETRY MODELU OPTYMALIZACJI DAWEK AZOTU

POD PSZENICE OZIMA

Ewa Fotyma, Mariusz Fotyma

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wykorzystanie modelu QUADMOD do interpretacji wy
ników doswiadczen scislych z nawozeniem azotem pszenicy ozimej. Model pozwala
na ilosciowe wyznaczenie podstawowych parametrów, koniecznych dla optymaliza
cji nawozenia roslin azotem. Srednie, ze zbiorowosci 107 doswiadczen scislych, war
tosci tych parametrów wynosza: S (ilosc azotu dostepnego z gleby) = 81 kg N*ha-1,

acrit(krytyczne stezenie azotu w biomasie pszenicy) = 1,03 % i Pini= pozorne wyko
rzystaniem azotu z nawozów przez pszenice ozima = 79 %. Okreslono wplyw niektó

rych czynników agrotechnicznych na wielkosc parametrów S i Pini"
Slowa kluczowe: model QUADMOD, pszenica ozima, nawozenie azotem

Abstract

In the paper the application ofQUADMOD model for interpretation offield expe
riments with nitrogen fertilization of winter wheat is presented. Model proved its
usefulness for estimation the basic parameters of optimal nitrogen management. The
mean vaules of these parameters for a set of 107 field experiments are: S (soil nitro

gen supply) ,= 81 kg N*ha-', acrit (critical nitrogen concentration in crop biomass) =
1,03 % and p . (apparent nitrogen recovelY) = 79 %.1!1l

Key words: model QUADMOD, winter wheat, nitrogen fertilization

Wstep

Dla celów praktycznych system doradztwa nawozowego musi byc oparty o moz
liwie prosty algorytm modelu optymalizacji dawek skladnika z uwzglednieniem wy
magan zrównowazonego nawozenia. Jest to szczególnie wazne i jednoczesnie trudne

w odniesieniu do azotu, który jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym,
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a z uwagi na biogenny charakter moze stanowic okreslone zagrozenie dla srodowiska
przyrodniczego. W skali gospodarstwa optymalizacja dawek, a scislej ilosc zuzywa
nego azotu, musi wynikac z bilansu tego skladnika zestawianego metoda "na po
wierzchni pola" [Fotyma M., Fotyma E. 2001]. Ustalona dla gospodarstwa ilosc azo
tu nalezy nastepnie podzielic pod poszczególne rosliny z uwzglednieniem ich wyma
gan pokarmowych i oplacalnosci produkcji. Podejscie metodyczne do tego zagad
nienia, z wykorzystaniem programowania liniowego zaproponowal ten Berge [ 2001]
w modelu NUT-Match. Podstawowym elementem modelu alokacyjnego jest jednak
okreslenie potrzeb nawozowych uprawianych w gospodarstwie gatunków roslin.
W odniesieniu do azotu mozna tego dokonac na podstawie prostego algorytmu, wy
korzystanego w polskim systemie doradztwa nawozowego NAW - 3 [Bujnovsky,Fo
tyma 2001] o ogólnej postaci:

N =(Y * a . - S)/ p.. * 100 (1)opt ent ent Uli

Gdzie: N - optymalna dawka azotu w nawozach mineralnych, Y . - prognozowa-opt ent

ny "krytyczny" plon rosliny, acrit- stezenie azotu w biomasie plonu prognozowane-
go, S - ilosc azotu dostepna z gleby, Piu;- wspólczynnik wykorzystania azotu z nawo
zów mineralnych prz"z rosline.

Nalezy zwrócic uwage, ze plon prognozowany lub" krytyczny" nie musi odpo
wiadac plonowi maksymalnemu. Jego wielkosc powinna byc uzasadniona przeslan
kami ekonomicznymi i ekologicznymi, nie jest natomiast wylaczna wartoscia wyni
kowa zastosowanej dawki nawozów. W praktyce plon ten trzeba ustalic a priori
z roze7.naniem wszystkich warunków srodowiska i produkcji w danym gospodarstwie.
W tym rozumieniu wartosc Y ccitstanowizewnetrzna dana wejsciowa do modelu opty
malizacji dawek azotu. Pozostale wartosci wystepujace we wzorze (l) musza byc
wyznaczone doswiadczalnie i stanowia wewnetrzna baze danych modelu.

Celem pracy jest wyznaczenie wartosci a ., S i p .dla pszenicy ozimej, na podsta-cnt llll

wie wyników scislych doswiadczen polowych ze zróznicowanymi dawkami nawo-
zów azotowych.

Metodyka badan

Podstawe do wyznaczenia krytycznych wartosci modelu optymalizacji nawozenia
azotem stanowily wyniki dwóch, niezaleznych, wieloletnich doswiadczen z nawoze
niem N, prowadzonych od ponad 15 lat w Stacji Doswiadczalnej IUNG Baborówko
(kolo Poznania) i RZD IUNG Grabów.(kolo Pulaw). W pierwszym z doswiadczen
(doswiadczenie I) pszenica uprawiana jest w zmianowaniu 4 polowym, bez roslin
motylkowych i bez obornika, w stanowisku po rzepaku. W stalym schemacie nawo
zenia stosowanych jest 5 dawek nawozów azotowych i obiekt kontrolny. Obok wiel-
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kosci plonów i pobrania azotu okresla sie corocznie zawartosc azotu mineralnego w

glebie Nmin w okresie wczesnej wiosny i po sprzecie pszenicy. Dokladniejszy opis
doswiadczenia mozna znalezc we wczesniejszych pracach autorki [Fotyma E. 1997,
2000]. W dmgim doswiadczeniu (doswiadczenie II) pszenica uprawiana jest w dwóch
zmianowaniach, bez rosliny motylkowej i z roslina motylkowa i ze zróznicowanymi
dawkami obornika, w stanowisku po ziemniakach. W stalym schemacie nawozenia
stosowane sa 3 dawki nawozów azotowych i obiekt kontrolny. Szczególowy opis
doswiadczenia mozna znalezc u Mackowiaka [2000]. Wyniki doswiadczen, za caly
okres ich prowadzenia znajduja sie w bazie danych i baze te wykorzystano do wyli
czenia parametrów modelu optymalizacji nawozenia azotem pszenicy ozimej.

Wyliczen wartosci parametrów Y ., a ., S i p . dokonano przy pomocy modelucnt cnt 101

QUADMOD zaproponowanego przez Berga ten [2001] i korzystajac z programu
komputerO\vego opartego na metodzie ,"symulacyjnego wyzarzania", znajdujacego
sie w posiadaniu autora modelu i przy Jego zyczliwej wspólpracy. Obok wymienio
nych parametrów podstawowych wyliczono równiez parametry dodatkowe amin i ama>.

odpowiadajaco odpowiednio stezeniom azotu w biomasie roslin dla plonu minimal
nego i dla plonu maksymalnego. Dokladniejszy opis postepowania, lacznie z defini
cjami wszystkich parametrów modelu, mozna znalezc w pracy zamieszczonej w tym
samym numerze czasopisma [Fotyma E. i in 2002]. Parametry modelu wyliczono dla
kazdego roku, punktu doswiadczalnego i obiektu doswiadczenia (zmianowanie, daw
ka obornika) oddzielnie i nastepnie dokonano ich gmpowania wedlug dostepnych
zmiennych objasniajacych. Praca majednak w duzej mierze charakter metodyczny i
sluzy raczej do sprawdzenia przydatnosci modelu QUADMOD dla wamnków Pol
ski, niz do generalizowania parametrów modelu optymalizacji nawozenia azotem psze-...
mcy OZImeJ.

Wyniki badan

W tabeli 1 przedstawiono wartosci parametrów modelu QUDMODO dla wyróz
nionych , poprzez okreslona zmienna objasniajaca, gmp doswiadczen. Analizowany
uklad jest nieortogonalny i dlatego ograniczono sie do podania srednich wartosci pa
rametrów i ich odchylen standardowych bez zastosowania bardziej zlozonych metod
statystycznych.

Nalezy podkreslic, ze liczba doswiadczen (w danej gmpie) przyjetych do wylicza
nia poszczególnych parametrów modelu jest rózna co wynika z zalozen metody. Przy
wyliczaniu wartosci S uwzgledniono wszystkie doswiadczenia, przy wyliczaniu war
tosci a . i p . tylko doswiadczenia spelniajace kryterium I, a przy wyliczaniu warto-mm mm

sci anit i amax' tylko doswiadczenia spelniajace kryterium I i II. Kryterium I wymaga,
aby stosunek plonu najmniejszego do najwiekszego, w danym doswiadczeniu byl

mniejszy od 0,75 co swiadczy o tym, ze brak azotu w obiekcie kontrolnymjest glów-
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nym czynnikiem limitujacym wielkosc plonu. Kryterium II wymaga aby wyliczone z
modelu maksymalne pobranie przez rosliny azotu nie róznilo sie wiecej, niz o 25 kg
N*ha-1 od pobrania rzeczywistego. Uwzglednienie tego kryterium zabezpiecza przed
ekstrapolacja wyników poza obszar doswiadczalny [Berge ten i in. 2001, Fotyma E.
l in. 2002]. Jak wynika ze znacznej redukcji liczby doswiadczen, uwzglednionych
przy wyliczaniu wartosci acrit i amax kryterium to jest bardzo ostre.

Tabela l. Wartosci parametrów modelu QUADMOD dla wyróznionych grup
danych z doswiadczen.

Table l. The parameters of QUDMOD model for selected groups of data from the
experiments.

S
N~no

Grupa doswiadczen

N°kgN
n***3minPini,$O3m3max'"n no kgN%% %%

*ha-1 *ha-1
Dosw. I Baborówko

727958
18

0,82
89

18
1,09
1,37

8Experiment
odch.st.- SE15,616,523,5 0,1314 0,190,63

Dosw. I Grabow

747349
16

0,79
84

15
1,161,311

Experiment I
odch.st.- SE15,016,921,8 0,1511

Dosw. II bez motylkowych
75

71 0,8673 0,891,10
Exp. II '-V'ithoutleguminous

-25 2110

SE

20,0
20,6 0,1115 0,080,09

Dosw.II z motylkowymi

10093 0,7968 1,011,22

Exp.II with leguminous SE

-25 179
25,6

23,8 0,1217 0,120,09

Dosw.II 0-20 ton obornika

7677 0,8369 0,931,15

Exp. II 0-20 tonne FYM SE

-20 198
21,0

20,9 0,1318 0,120,11

Dosw.II 60-80 ton obornika
97

90 0,8170 0,971,15
Exp. II 60-80 tonnef<YM

-20 126

SE

25,6
27,7 0,1316 0,130,14

Cala zbiorowosc

83
81 0,8379 1,03],27doswiadczen

-107 9142

AlI experiments

SE23,7
22,6 0,1415 0,170,23

'No rzeczywiste pobranie azotu w obiekcie bez nawozenia, actual nitrogen uptake in the control
treatment,

" Nminzawartosc azotu mineralnego w warstwie 0-90 cm gleby w obiekcie kontrolnym wczesna
wiosna, the content of mineral nitrogen in the soil profile 0-90 cm, early in the spring,
O" n liczba doswiadczen, z których pochodza dane w poprzednich kolumnach, number of expriments
considered in the previous columns
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Przecietna dla wszystkich doswiadczen wartosc S wynosi SI kg N*ha-1, z odchyle
niem standardowym 22,6 kg N . Wartosc ta byla podobna w I serii doswiadczel1,
niezaleznie od ich lokalizacji (SD Baborówko, czy RZD Grabów), natomiast w serii
II wykazywala znaczne zróznicowanie zaleznie od uprawy w zmianowaniu roslin
motylkowych i od stosowania obornika. Wieksze wartosci S uzyskiwano przy upra
wie pszenicy w zmianowaniu z roslinami motylkowymi i przy stosowaniu pod ziem
niaki duzych dawek obornika. Porównujac wartosci S i N stwierdzono duza ich zgod-o •

nosc (R= 0,69), a testem t stwierdzono homologicznosc obydwu prób. Swiadczy to o
tym, ze ilosc azotu pobranego przez pszenice w obiekcie kontrolnym jest wiary
godna miara dostepnosci azotu glebowego. W systemie doradztwa nawozowego NAW
obowiazujacym w Polsce jako miare zdolnosci gleby do zaopatrzenia roslin w azot
przyjeto wlasnie ilosc azotu pobranego z plonami roslin w obiektach kontrolnych
wieloletnich doswiadczeil scislych. Dla gleb kompleksów 2 i 4 tak oceniana ilosc
azotu pochodzacego z gleby wynosi ok. 55 kg N*ha-1 [Jadczyszyn 2000]. W do
swiadczeniach serii I mozliwe bylo porównanie wartosci S z iloscia azotu mineralne
go znajdowanego w glebie (w warstwie O - 90 cm) w okresie wczesnej wiosny.
W obydwu punktach doswiadczalnych wartosc S byla o 20-25 kg N*ha-I wieksza od
zasobu azotu mineralnego w glebie, co swiadczy o pobieraniu znaczacych ilosci sklad
nika z zasobów azotu organicznego uwalnianego w procesie mineralizacji w okresie
wegetacji roslin.

Srednie stezenia azotu w biomasie pszenicy (lacznie ziarno i sloma) wynosily od

powiednio amin- 0,83 %N, aerit- 1,03 % N i am•x- 1,27 % N. W systemie.NAW
przyjmuje sie, jako wartosci tzw. minimalnego, sredniego i maksymalnego pobrania
azotu na 100 kg plonu ziarna, wraz z odpowiednia masa slomy 2,59, 2,72 i 2,S6 kg
N. Zakladajac sredni stosunek ziarna do slomy jak l : l daje to odpowiednie stezenia
1,29, 1,36 i 1,43 % N w biomasie, a wiec wartosci wyzsze od wyznaczonych z mode
lu QUADMOD dla analizowanej serii doswiadczen.

Srednia wartosc Pimdla calej zbiorowosci doswiadczen wynosi 79 % z odchyle
niem standardowym 15 %. Parametr tenjest miara pozornego wykorzystania azotu z
nawozów. Wykorzystanie azotu z nawozów bylo wyraznie wieksze w I serii doswiad
czen, niezaleznie od ich lokalizacji ( SD Baborówko i RZD Grabów). W tej serii
doswiadczen nawozy azotowe stosowano w malych dawkach po 20-30 kg N*ha-I co
dwa tygodnie, poczawszy od ruszenia wegetacji pszenicy. Taki sposób nawozenia
okazal sie wyraznie bardziej skuteczny od przyjetego w praktyce produkcyjnej i do

swiadczalnej podzialu calkowitej dawki azotu tylko na 2 - 3 czesci. Wartosc Pinibyla
nieco mniejsza w zmianowaniu z roslinami motylkowymi w porównaniu ze zmiano
waniem bez tych roslin i przy stosowaniu duzych dawek obornika. W systemie do
radztwa nawozowego NAW przyjeto, srednia wartosc pozornego wykorzystania azo
tu przez pszenice na 70 % [Jadczyszyn 2000J, a wiec nieco nizsza od uzyskanej
w analizowanej serii doswiadczeil.
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Wnioski

1. Model QUADMOD pozwala na ilosciowe interpretacje wynikÓw doswiadczen
scislych z nawozeniem azotem i oszacowanie trzech podstawowych parametrÓw
niezbednych do optymalizacji dawek nawozÓw pod rosliny: ilosci azotu jaka
rosliny moga pobrac z gleby ( parametr S). krytycznego stezenia azotu w bioma

sie roslin (parametr aer) oraz pozornego wykorzystania azotu z nawozów przy ich
dawce zapewniajacej uzyskanie plonu krytycznego ( parametr P;,) .

2. Przecietne wartosci trzech wymienionych w pkt. l parametrów dla pszenicy wy
nosza: S = 81 kg N*ha-1, a . =. 1,03 % N w biomasie ( ziarno + sloma) i p.. =Cflt . Inl

79%.

3. Wartosc S jest wieksza w zmianowaniach z uprawa roslin motylkowych i przy

stosowaniu duzych dawek obornika, a wartosc Pini jest uzalezniona od techniki
stosowania nawozÓw azotowych.
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PARAMETERS FOR OPTIMISATION OF NITROGEN FERTILIZATION

FOR WINTER WHEAT

Summary

In the paper the application ofthe model QUADMOD for interpretation the results of
field experiments with nitrogen fertilization ofwinter wheat is discussed. The basic
parameters ofthis model i.e. soil nitrogen supply (param eter S), critical nitrogen con

centration in plant biomass (grain + straw) (parameter acri) and apparent nitrogen
recovery (parameter p ) were calculated. The mean values ofthese parameters for themi

set of 107 experiments are S= 81 kg N* ha-l, acrit = 1,03 % N and Pini = 79 %. Soil
nitrogen supply increased in rotation with leguminous crops and FYM application
and apparent nitrogen recovery depended on the method ofnitrogen fertilizers appli
cation. QUADMOD model can be recommended for the further deve10pment ofpo
lish fertilizer recommendation system NAW.

Prof. dr hab. Ewa Fotyma,
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG,
Czartoryskich 8,
24-100 Pulawy,
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WYKORZYSTANIE AZOTU PRZEZ PSZENICE OZIMA Z POZNO

PODANYCH DAWEK NAWOZÓW Z ZASTOSOWANIEM 15N

Agnieszka Rutkowska

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt

Na podstawie doswiadczenia wazonowego przeprowadzonego w sezonie wegeta
cyjnym 2000/2001 oszacowano wykorzystanie azotu 15N,podanego doglebowo
w fazie poczatku kwitnienia przez pszenice ozima odmiany Korweta. Porównano po
zorne i rzeczywiste wykorzystanie azotu przez rosliny o róznym stopniu zaopatrzenia
w skladnik w fazie rozwoju wegetatywnego oraz okreslono rozmieszczenie pobrane
go skladnika w roslinie. Na podstawie metody rozcienczenia izotopowego stwierdzo
no, ze niezaleznie od stopnia zaopatrzenia w azot, rosliny wykorzystaly skladnik
z pózno podanej dawki niemal w 80%, pozostale 20% uleglo rozproszeniu do srodo
wiska. Z zastosowanej w nawozie dawki azotu srednio 85% skladnika zostalo zaku
mulowane w ziarnie. Wspólczynnik wykorzystania azotu przez ziarno obliczony me
toda róznicowa byl wyzszy od uzyskanego metoda izotopowa.
Slowa kluczowe: pszenica ozima, pózne dokarmianie azotem, wykorzystanie azotu,
metoda rozcienczenia izotopowego

Abstract

Rccovery and distribution in the crop of nitrogen 15Napplied to the soil at the
beginning of anthesis by winter wheat plants var. Korweta was measured in the pot
experiment carried on in 2000/200 l. The coefficients of nitrogen recovery calculated
by me ans of the difference and the isotopic dilution methods were compared and
nitrogen distribution in the plant was followed. The recovery of nitrogen measured by
isotopic dilution method was about 80% independently of the level of crop supply
with nitrogen. On average 85% of nitrogen taken up by plants from the fertilizer
applied at the beginning of anthesis was accumulated in grain. The coefficient of
nitrogen utilization by grain calculated by means ofthe difference method was higher
than calculated by the isotopic dilution method.
Key words: winter wheat, late season nitrogen top dressing, nitrogen utilization, iso
topic dilution method
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Wstep

Pózne dokarmianie pszenic jakosciowych azotem sluzy polepszeniu wartosci tech
nologicznej ziarna poprzez zwiekszenie w nim zawartosci bialka i poprawe jakosci
glutenu. Maksymalne zapotrzebowanie pszenicy na azot przypada na fazy krzewienia
i strzelania w zdzblo, kiedy skladnik ten wykorzystywany jest glównie do budowy
lisci i zdzbel. Z poczatkiem fazy rozwoju gener,atywnego rozpoczyna sie proces re
mobilizacji azotu nagromadzonego w organach wegetatywnych i przemieszczania go
do tworzacego sie ziarna, nadaljednak znaczace ilosci skladnika pobierane saz gleby
[Spiertz J.R.J., Ellen J. 1978, Cox M. i in., 1985, Guohua M. i in., 2000].

Najwazniejsza z uwagi na jakosc technologiczna ziarna jest faza poczatku kwit
nienia Zapotrzebowanie na azot jest wówczas duze, a pobrany w tym okresie skladnik
wplywa przede wszystkim na jakosc ziarna poprzez zwiekszenie w nim koncentracji
bialka, a przez to zawartosci glutenu [Hevia H., Fuenzalida P.,J., 1988]. Zastosowanie
dodatkowej dawki nawozów po wejsciu roslin w faze rozwoju generatywnego, gdy
slabnie aktywnosc systemu korzeniowego niesie za sobajednak niebezpieczenstwo
rozpraszania azotu w ekosystemie. Istotne jest równiez, aby pobrany przez rosliny
azot byl przemieszczany do ziarna, a nie nagromadzal sie w slomie czy plewach.
Z tych wzgledów, j ak równiez ze wzgledów ekonomicznych duze znaczenie ma oce
na stopnia wykorzystania azotu z dodatkowej dawki nawozów.

Do okreslenia wykorzystania azotu z nawozów stosuje sie metode róznicowa i
metode rozcienczenia izotopowego. Obydwie te metody pozwalaja na oszacowanie
zewnetrznego i wewnetrznego wykorzystania azotu z nawozów. Pod wykorzystaniem
zewnetrznym rozumie sie stosunek ilosci azotu znalezionego w roslinie lub w ziarnie
do ilosci azotu zastosowanego w nawozach. Pod wykorzystaniem wewnetrznym na
lezy natomiast rozumiec stosunek ilosci azotu w okreslonej czesci rosliny (np. w ziar
nie) do calkowitej ilosci azotu pobranej przez rosline z nawozów. Ze wzgledu na
opisana dalej metode liczenia wykorzystanie oszacowane metoda róznicowa okresla
siejako pozorne, a obliczone metoda izotopowaj ako rzeczywiste wykorzystanie sklad
nika.

Przy omawianiu efektów póznego nawozenia pszenicy szczególnie interesujace
wydaje sie zagadnienie celowosci dokarmiania roslin dobrze odzywionych azotem w
fazie rozwoju wegetatywnego. Teoretycznie, rosliny lepiej odzywione powinny wy
korzystywac azot z dawek dodatkowych w mniejszym stopniu niz rosliny wykazujace
niedobór skladnika. Zagadnienie to nie jest jednak do konca wyjasnione w pismien
nictwie przedmiotu. Celem badan przedstawionych w pracy bylo okreslenie zewnetrz
nego i wewnetrznego wykorzystania azotu z dawki nawozów zastosowanej w fazie
poczatku kwitnienia przez rosliny pszenicy o roznym stopniu zaopatrzenia w ten sklad
nik w momencie zastosowania dawki poglównej. Do obliczenia wspólczynnika wy
korzystania azotu posluzono sie metodami róznicowa i rozcienczenia izotopowego.
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Material i metody

Dwuczynnikowe doswiadczenie wazonowe z pszenicajakosciowa odmiany Kor
weta przeprowadzono w hali wegetacyjnej RZD IUNG w Grabowie nad Wisla
w sezonie wegetacyjnym 2000/2001. Doswiadczenie prowadzone bylo w pieciu po
wtórzeniach, w wazonach Mitscherlicha wypelnionych gleba o skladzie granulome
trycznym piasku gliniastego lekkiego, przy optymalnym zaopatrzeniu roslin w wode
i pozostale skladniki pokarmowe. Czynnik pierwszy stanowilo podstawowe nawoze

nie azotem - w formie mieszaniny Ca(N03)2 i NH4N03 (równowaznik wapniowy równy
l), stosowane w odstepach 10 dniowych, poczawszy od ruszenia wegetacji w podzie
lonych dawkach po 0,5g N/ wazon do osiagniecia pieciu poziomów zaopatrzenia ro
slin w N: 0,5 g N, 1,0 g N, 1,5 g N, 2,0 g N i 2,5 g N na wazon. Czynnikiem drugim
bylo doglebowe nawozenie poglówne w fazie poczatku kwitnienia (faza 60 wg skali
Zadoksa). Uwzgledniono 2 obiekty, z dokarmianiem i bez dokarmiania azotem. Azot

w dawce 0,848 g N/wazon podano w formie (NH4)2S04 ' przy czym w jednym wazo
nie kazdego obiektu pierwszego czynnika (w jednym powtórzeniu) zastosowano

CSNH4)2S04 o wzbogaceniu 10,3 at%.
Rosliny zebrano w fazie pelnej dojrzalosci (przy wilgotnosci ziarna 15%) i po

wysuszeniu oznaczono plony powietrznie suchej masy ziarna i slomy, a nastepnie
zawartosc azotu calkowitego metoda Dumas'a na aparacie FP - 528 - LECO. Ozna
czenia stopnia wzbogacenia lsN poszczególnych prób roslinnych dokonano w Kate
drze Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej Akademii Podlaskiej w Siedlcach za po
moca optycznego spektrometru emisyjnego NOI-6E, bedacego wlasnoscia IUNG
Pulawy. Równolegle analizy tych samych prób przeprowadzono na spektrometrze
masowym w International Atomic Energy Agency, FAO/IAEA Agriculture and Bio
technology Laboratory, Agency's Laboratories, Seibersdorf, Soil Science Unit, uzy
skujac duza zgodnosc wyników obu metod. Porównanie wyników obydwu metod
zostanie przedstawione w innej pracy.

Wspólczynnik wykorzystania azotu z nawozów wedlug metody róznicowej, okre
slany jako pozorne wykorzystanie azotu, wyliczony zostal wedlug wzorów:

TN f(GN f) -TNc(GNc)WW =-~-~----*100
n N 'a

GNj-GNc*100
WWg= TNj-TNc

(1)

(2)
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gdzie: WWn - wspólczynnik wykorzystania zewnetrznego azotu z nawozu przez
cala rosline lub przez ziarno, WW - wspólczynnik wykorzystania wewnetrznegog

(przez ziarno) azotu z nawozu, TNf - ilosc azotu pobranego przez plon ziarna i slomy
roslin dokarmianych poglównie azotem ,TNc - ilosc azotu pobranego przez plon ziar
na i slomy, roslin nie dokarmianych poglównie azotem, Na - ilosc azotu podanego w
nawozie ,GNf - ilosc azotu pobranego przez plon ziarna roslin dokarmianych poglów
nie azotem, GN c - ilosc azotu pobranego przez plon ziarna roslin nie dokarmianych
poglównie azotem.

W metodzie rozcienczenia izotopowego przy wyliczaniu rzeczywistego wykorzy
stania azotu posluzono sie z nastepujacymi wzorami:

(3)

TN f
TN * %NdJJ

100
(4)

%NdjJ = at%excs * 100Ol '

at /oexcf
(5)

gdzie: WW n - wspólczynnik wykorzystania azotu z nawozu wzbogaconego izotopem,
TNf - ilosc azotu pochodzacego z nawozu wzbogaconego izotopem pobrana przez
plon ,Na - ilosc azotu podanego w nawozie wzbogaconego izotopem,TN - calkowita
ilosc azotu pobrana przez plon, % Ndff (nitrogen derived from fertilizer) - procent

azotu w próbie pochodzacy z nawozu wzbogaconego izotopem, at% exc, - atomowy
procent wzbogacenia próby, at% excf- atomowy procent wzbogacenia nawozu [Hood
R., Blair G., 2001, Kalembasa 1988].

Wykorzystanie pozorne wyliczono na podstawie wszystkich powtórzen, natomiast
wykorzystanie rzeczywiste na podstawie jednego powtórzenia, w którym zastosowa
no azot znakowany, stad niewielkie róznice w pobraniu azotu obliczonego dla obiek
tów do których podano 15N.Wyniki opracowano statystycznie z wykorzystaniem ana
lizy wariancji oceniajac istotnosc róznic testem Tukey' a na poziomie istotnosci 11 =
0,05.
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Wyniki badan i dyskusja

Plon, pobranie i pozorne wykorzystanie azotu przez rosliny

Nawozenie poglówne spowodowalo istotny przyrost plonu ziarna we wszystkich
obiektach - srednio 023,4 %, przy czym efekt dokarmiania byl najbardziej widoczny
w przypadku obiektu 0,5g N/wazon powodujac przyrost plonu ziarna o 40,2 %. Jesz
cze,wiekszy efekt dokarmiania uzyskano dla procentowej zawartosci azotu - srednio
o 42,7%. W ziarnie z obiektu 0,5 g N/wazon przyrost zawartosci azotu pod wplywem
pózno podanej dawki skladnika byl niemal dwukrotny (Tabela l). W przypadku slo
my zaobserwowano przyrost plonu tylko w obiektach 0,5 g N /wazon i l g N/wazon
- srednio o 11,9%. Róznice w zawartosci azotu w slomie roslin obiektów nawozo
nych poglównie w stosunku do kontrolnych byly nieistotne, niemniej jednak najwiek
szy wzrost koncentracji azotu w slomie roslin dokarmianych dotyczyl obiektu
0,5 g N /wazon i wynosil 23,8%.

Tabela l. Wplyw dokarmiania pszenicy azotem na plony powietrznie suchej masy
i procentowa zawartosc azotu (srednie dla 4 powtórzen)

Table l. The effect of wheat top dressing on the air dry matter yields and nitrogen
content (averages for 4 replications)

a Bez poglównego nawozenia bDokarmianie azotemb
Dawka

Without nitro~ en topdressingWith nitrogen topdressing
[gN/wazon]

ZiarnoSlomaZiarnoSloma
Rate

GrainStrawGrainStraw

[gN/pot]
Plon

%N
Plon
%N

Pon
%N
Plon
%NYield

YieldYieldYield

0,5
23,41,4240,80,7132,82,7847,80,90

1,0

43,61,4468,80,7554,72,3072,90,80
1,5

57,51,6283,00,8569,42,2681,00,87
2,0

74,81,8492,90,7979,52,4492,80,82
2,5

82,72,1593,90,8189,42,5590,80,81
NIR; LSD (oc=0,05)dla for:ab

2,270,09610,75Nu:

a/b

1,010,043Nu.Nu.
b/a

2,260,096nu.
3,20

0,136

*Nu. - róznice nieistotne, differences not significant
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Pobranie azotu przez ziarno i slome bylo dodatnio skorelowane z poziomem pierw
szego czynnika. Efekt dokarmiania poglównego zanikal natomiast na tle pierwszego
czynnika iw przypadku slomy byl nieistotny (Tabela 2).

Tabela 2. Pobranie azotu przez rosliny w g z wazonu (srednie dla 4 powtórzen)
Table 2. Nitrogen uptake by plants in g per pot (averages for 4 replications)

a Bez poglównego nawozenia
Dokarmianie azotem bDawka

azotem b
With nitrogen topdressing[gN/wazon]

Without nitrogen tor dressing
Rate

Ziarno
SlomaCalkowiteZiarnoSlomaCalkowite

[gN/pot] Grain
StrawTata!GrainStrawTata!

0,5

0,3320,2880,6200,9080,4301,338
1,0

0,6250,5121,1371,2600,5861,846
1,5

0,9280,7011,6291,5700,7122,282
2,0

1,3720,7362,1081,9400,7612,701

2,5

1,7770,7552,5322,2750,7393,014

NIR; LSD (oc=0,05) dlafor:a
0,061

0,172
0,263b 0,0270,117

a/b
0,061

0,172
Nu. *

Nu.*

b/a
Nu.*Nu.*

*Nu.- róznice nieistotne, not significant differences

Pozorne wykorzystanie azotu przez ziarno zwiekszalo sie w miare poprawy stop
nia odzywienia roslin skladnikiem do dawki 1,5 g N, malalo jednak w przypadku
roslin nawozonych dawkami 2,0 g N i 2,5 g N/wazon.

Tabela 3. Pozorne wykorzystanie azotu przez rosliny
Table 3. Apparent nitrogen recovery from fertilizer

Dawka
Wykorzystanie zewnetrzne azotu

podstawowa

wyliczone wg (1)
Wykorzystanie wewnetrzne

Apparent nitrogen recovery from
(przez ziarno) wyliczone wg (2)azotu fertilizer calculated according to (l)Apparent nitrogen recovery byThe basic

nitrogen rate

Cala roslinaZiarnograin calculated according to (2)
Total

Grain

0,5

84767,9 80,3
1,0

83,674,9 89,6
1,5

77,075,7 983

2,0
69,967 O 958

2,5

56,858,7 103,3
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Zewnetrzne wykorzystanie azotu malalo wraz ze wzrostem stopnia zaopatrzenia
w azot. Pozorne wykorzystanie azotu wyliczone zgodnie ze wzorami (1) i (2), na
podstawie 4 powtórzen przedstawiono w tabeli 3.

Pobranie i wykorzystanie azotu mierzone metoda rozcienczenia izotopowego

Rzeczywiste wykorzystanie azotu mozna bylo wyliczyc tylko dlajednego powtó
rzenia, w którym zastosowano azot 15N.Dane do dokonania wyliczen zgodnie ze
wzorami (3), (4) i (5) zamieszczono w tabeli 4, a wyliczenia rzeczywistego wykorzy
stania azotu w tabeli 5. Na podstawie wartosci at % exc. i % Ndff( Tabela 4) mozna
stwierdzic, ze niezaleznie od stanu zaopatrzenia roslin w azot zasadnicza czesc zasto
sowanego w nawozeniu poglównym skladnika przemieszczana jest do ziarna. Nieco
mniej azotu pozostaje w plewkach i osadce klosa. Najwieksza ilosc 15Nwe wszyst
kich analizowanych czesciach roslin stwierdzono w obiekcie 0,5 g NI wazon. Kon
centracja 15Nzmniejszala sie w miare poprawy stanu odzywienia roslin tym skladni
kiem.

Tabela 4. Pobranie azotu, atomowy procent wzbogacenia oraz % Ndjf dla
poszczególnych czesci roslin

Table 4. Nitrogen uptake, % 15N excess and % Ndjffor different parts of plants

Dawka
Cala

Plewki
[gN/wazon] roslina

Ziarno
+ osadka klosa

Sloma
Korzenie

Rate
Total

Grain
Chaff + rachis

Straw
Roots

fgN/potl Pobranie
0,51,3870,8290,0860,3390,133

[g N/wazon]
1,01,7971,2010,0960,3680,132

Uptake [g N/pot]
1,52,2511,5960,0900,4220,143

Wyliczone wg (4) 2,0
2,6091,8270,1140,5250,143Ca1cu1ated

According to (4)
2,53,1382,2830,1970,5300,128

0,5

X6,424 4,3233,0652,086
1,0

X4,980 3,2761,1401,424
at %exc.

1,5X3,850 2,5200,8501,400
2,0

X3,254 2,2970,8381,424
2,5

X2,588 1,7860,8411,467

%NdjJ

0,5X62,37 41,9729,7620,25
1,0

X48,35 31,8111,0713,83
Wyliczone wg (5) 1,5

X37,38 24,478,2513,59Ca1cu1ated 2,0
X31,59 22,308,1413,83

according to (5) 2,5
X25,13 17,348,1714,24
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Tabela 5. Rzeczywiste wykorzystanie azotu z nawozów przez rosliny
Table 5. Nitrogen utilization by different parts oftop dressed plants

Wewnetrzne wykorzystanie

azotu przez:Zewnetrzne wykorzystanie azotu
Nitrogen recovery by plant

Nitrogen recovery from fertilizers
organs:

Dawka

Wyliczone wg (3)

Calculated according to (3)[gN/wazon] Cala roslina
Ziarno

Rate Total
Grain Plewki +

[gN/pot] Wyliczone
Wyliczoneosadka

Ziarno
SlomaKorzenie

wg (3)
wg (2)Grain

klosa
Straw
Roots

Ca1culated
Ca1culatedChaff+

according to
according torachis

(3)
(2)

0,5

80,358,675,95,3014,83,94
1,0

79,067,786,64,566,082,72
1,5

79,478,888,73,285,172,89
2,0

78,454,286,83,846,432,97
2,5

78,959,685,75,096,472,71

Z porównania tabel 3 i 5 wynika, ze wykorzystanie obliczone metoda róznicowa
jest nieco wyzsze w przypadku roslin slabo odzywionych azotem, co znajduje po
twierdzenie w danych przytaczanych w literaturze. Zgodnie z tymi danymi wartosci
wspólczynnika wykorzystania uzyskane metoda róznicowa sa od 6% do 34% wyzsze
w porównaniu z wartosciami uzyskanymi metoda rozcienczenia izotopowego. Regu
ly tej nie potwierdzaja w opisywanym doswiadczeniu obiekty dobrze zaopatrzone w
azot, dla których wspólczynnik obliczony metodaróznicowajest srednio o 18 % niz
szy od uzyskanego metoda rozcienczenia izotopowego. Wspólczynnik wykorzysta
nia azotu przez ziarno obliczony metoda róznicowa jest srednio o 9,92% wyzszy
porównaniu ze wspólczynnikiem uzyskanym za pomoca metody rozcienczenia izoto
powego.

Azot z pózno podanej dawki nawozów ulegl w najwiekszym stopniu przemiesz
czeniu do ziarna, natomiast jego wykorzystanie przez pozostale czesci roslin bylo
znacznie mniejsze. Ilosc nie wykrytego w roslinach.azotu, niezaleznie od stanu ich
odzywienia w fazie rozwoju wegetatywnego, wynosila okolo 20 %. Nie 'wykryta ilosc
azotu pozostala w glebie lub ulegla stratom gazowym z gleby i roslin. Z uwagi na
technike prowadzenia doswiadczenia mozna natomiast wykluczyc straty azotu na dro
dze wymywania.
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Wnioski

l. Rzeczywiste wykorzystanie azotu z dawki nawozów zastosowanej w fazie poczat
ku kwitnienia pszenicy, niezaleznie od stanu odzywienia roslin azotem, WYnosi
okolo 80 %. Tylko okolo 20 % zastosowanego w tym okresie skladnika ulega
rozproszeniu do srodowiska.

2. Azot pobrany przez pszenice w okresie po kwitnieniu w niemal 85 % przemiesz
cza sie do zimna (z wyjatkiem roslin niedostatecznie odzywionych tym skladni
kiem), a z pozostalej ilosci skladnika wiekszosc jest nagromadzana w slomie.

3. Pozorne wykorzystanie azotu z pózno podanej dawki nawozów mierzone metoda
róznicowa, jest wieksze od wykorzystania rzeczywistego, mierzonego metoda roz
cienczenia izotopowego tylko w przypadku roslin z niedoborem skladnika. Regu
la ta nie dotyczy roslin dobrze odzywionych azotem w fazie kwitnienia.

4. Wspólczynnik wykorzystania azotu przez ziarno obliczony metoda róznicowaj est
~rednio o 9,9% wyzszy od uzyskanego metoda rozcienczenia izotopowego.
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UTILIZATION OF NITROGEN 15NBY WINTER WHEAT
FROM FERTILIZERS APPLIED AT ANTHESIS

Summary

The late season nitrogen top dressing of winter wheat improves grain quality by
increasing protein content and gluten quality. Since the beginning of anthesis roots
activity decreases so late applied nitrogen may be lost to the environment.

The aim of the experiment was to calculate the recovery rate and distribution wi
thin the crop nitrogen from fertilizer applied at the beginning of flowering. Twa fac
torial pot experiment was carried on in greenhouse in vegetation period 2000/200 l.
The first faetor was different erop supply with nitrogen in the vegetative stage 01'

growth by early application offive nitrogen rate: 0,5 g N, 1,0 g N, 1,5 g N, 2,0, g N

2,5 g N/pot in form ofNH4N03 and Ca(NO)2 mixture. The second faetor was a single
nitrogen rate 0,848 g N/pot in form of CSNH4)2S04 at the beginning of flowering.

Nitrogen recovery was calculated by means of the difference method (apparent
nitrogen recovery) and the isotopic dilution method (true recovery). In treatments
with ISNatom % excess of plant parts was measured using optical emission spectro
metry NOI --6E. Nitrogen top dressing caused significant differences in grain yields
on average 23,4% and grain protein content - on average 42,75% in comparison with
treatment without late season nitrogen rate. The largest differenees of these param e
tcrs were found in thc treatment with the lowest early rates offertilizer (0,5 g N/pot).
In this treatment grain yield increased about 40,2% and grain protein concentration
was nearly doubled.

The highest apparent nitrogen recovery from fertilizer by plants was for 0,5 g N/
pot treatment - 84,8% and the lowest for 2,5 g N/pot - 56,9%. Apparent nitrogen
recovery from fertilizer by grain increased in aceordance with improving of nitrogen
supply level. Nitrogen recovery measured by isotopic dilution method was about 80%,
independently ofthc early supply with the element. The largest amount nitrogen tak en
up by plants (on average 85%) was translocated to grain. Among the other analyzed
plant parts (straw, chaff and rachis, roots), the highest ISNconcentration was found in
straw. About 20% oflabelled nitrogen applied as the late season rate not recovered by
plants was probably remained in soi l or was dispersed into the atrnosphere. The diffe
rence method gave higher recovery values for crop showing nitrogen deficiency and
lower values for erops well supplied with this element.

Mgr.Agnieszka Rutkowska,
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG,
Czartoryskich 8,

24-100 Pulawy,
e-mail:agrut@iung.pulawy.pl



OBIEG I BILANS AZOTU W ROLNICTWIE POLSKIM

Andrzej Sapek, Barbara Sapek, Stefan Pietrzak

Instytut Melioracji i Uzytków Zielonych w Falentach

Abstrakt

Omówiono przeplyw azotu w lancuchu pokarmowym czlowieka w Polsce, ze szcze
gólnym uwzglednieniem odcinka rolniczego. Roczny doplyw azotu do rolnictwa
w Polsce przekracza 1,2 miliona ton N a odplyw okolo 400 tysiecy ton N, lecz tylko
200 tysiecy ton spozywa ludnosc. Caly jednak ten doplyw azotu ulega ostatecznie
rozproszeniu do srodowiska. Losy 50 % rozproszonego azotu sa w przyblizeniu okre
slone: okolo 400 tysiecy ton N ulatnia sie rocznie do atmosfery w postaci zwiazków
gazowych a okolo 2eo tysiecy tonjest zrzucane do Morza Baltyckiego. Rozpraszanie
azotu do srodowiska mozna skutecznie ograniczyc, jesli tylko osrodki decyzyjne beda
zainteresowane tym zagadnieniem i podejma odpowiednie dzialanie.
Slowa kluczowe: obieg azotu, doplyw azotu do rolnictwa, straty azotu z rolnictwa.

Abstract

The nitrogen flux in human food chain in Poland was reviewed with particular
attention to agricultural segment. The nitrogen input to agriculture in Poland exceeds
1.2 million ton N yearly and the output is about 0.4 million ton N, but only 0.2 million
tons N is consumed by population. Finally all nitrogen input is dispersed into the
environment. The fate of dispersed nitrogen is defined in 50 % only. About 0.4 mil
lion tons of gaseous compounds are emitted to the atmosphere and about 0,2 million
tons N flow to the Baltic Sea. The extent ofN dispersion can be limited ifthe deci
sion-makers will be interested in this problem and would taken some proper actions.
Key words: nitrogen flux, nitrogen input, nitrogen losses.

Wstep

Ilosci zwiazanego azotu wprowadzane do rolnictwa pozostaja, w krótkim cyklu
produkcyjnym, praktycznie w równowadze zjego iloscia wynoszona w postaci sprze
danych produktów oraz ulegajaca stratom do atmosfery i wód. W dluzszym okresie
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czasu nalezy uwzgledniac równowage w ilosci azotu wiazanego przez glebowa mate
rie organiczna i z niej uwalnianego.

Zwiazany azot wprowadzany do rolnictwa jest nie tylko podstawowym czynni
kiem zapewniajacym wyzywienie ludnosci lecz równiez czynnikiem zwiekszajacym
potencjal zwiazanego azotu w srodowisku przyrodniczym. Wymaga sie obecnie, by
system gospodarowania azotem w rolnictwie zapewnial uzyskiwanie oczekiwanej
produkcji ziemioplodów i bialka zwierzecego, a równoczesnie ograniczal do mini
mumjego straty w wyniku rozpraszania do srodowiska lub by straty te polegaly glównie
na denitryfikacji zwiazanego azotu do postaci azotu czasteczkov, ego. Opracowanie
takiego systemu musi sie opierac na przesledzeniu obiegu i bilansu azotu w rolnictwie
w róznych skalach - pola, budynku inwentarskiego, zagrody, calego gospodarstwa,
regionu, kraju i swiata. Najwazniejszym elementem systemu jest jednak gospodar
stwo rolne traktowane jako calosc, gdyz obieg azotu w gospodarstwie decyduje o
prawidlowym wykorzystaniu i o powstajacych stratach tego skladnika. Wopracowa
niu przedstawiono losy azotu wprowadzanego do rolnictwa w Polsce.

Wiazanie i rozpraszanie azotu w srodowisku

Stmmien zwiazanego azotu w naturalnym srodowisku ladowym ma swój pocza
tek w wiazaniu azotu atmosferycznego przez bakterie symbiotyczne lub wolno zyja
ce, a takze w wyniku elektrycznych wyladowan atmosferycznych. W rozwazaniach
pominieto morza i oceany jako miejsca wiazania azotu gdyz dostepne dane sa bardzo
rozbiezne. Nowych zródel zwiazanego azotu w postaci syntezy chemicznej iproce
sów spalania zasobów energetycznych dostarczyla dzialalnosc czlowieka. W latach
dziewiecdziesiatych ubieglego stulecia ilosci wiazanego w procesach syntezy che
micznej i z energetyki zblizyly sie do ilosci wiazanej w procesach naturalnych (Ta
bela 1). Trzeba ponadto uwzglednic fakt, ze biologiczne wiazanie azotu przez uprawe
roslin motylkowych na glebach uzytków rolnych jest przecietnie dwa razy wieksze
niz w glebach naturalnych. W sumie wiec ilosc azotu ze zródel antropogenicznych
jest obecnie wieksza niz jego wiazanie w procesach naturalnych.

Azot wprowadzony do rolnictwa nie ulega w nim nagromadzeniu, lecz bezposred
nio lub posrednio rozprasza sie do srodowiska. Bezposrednie straty zwiazanego azotu
z rolnictwa polegaja na emisji gazów, wymyciu oraz wyniesieniu z erozja wodna i
wietrzna. Do atmosfery ulatniaja sie: amoniak, tlenki azotu, podtlenek azotu i w naj
\viekszych ilosciach azot czasteczkowy, koncowy produkt denitryfikacji. Do zaso
bów wody ulegaja wymyciu z gleby glównie azotany oraz jon amonowy i rozpusz
czalne organiczne zwiazki azotu. Erozja unosi glównie azot zwiazany w glebowej
materii organicznej. W sposób posredni azot wynosi sie ze sprzedanymi produktami
roslinnymi i zwierzecymi. Dalsze straty azotu powstaja w czasie przetwórstwa pro

duktów rolnych, a koncowe w wyniku ich spozycia przez ludnosc. Ostatecznie caly
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azot wyniesiony z produktami rolnymi ulega rozproszeniu do srodowiska tymi samy
mi drogami jak z rolnictwa, lecz byc moze w innych proporcjach.

Tabela 1. Zródla zwiazanego azotu na kuli ziemskiej [Pacyna 1995]
~ ~ • _ .•.• ~~ .•._ •....v ~ __ •..•.~.,~ ~ •...•..•..•.~~~~.•..•..... - •.•.........•..•. - ...... - --...... -, ...~- ......••• ..F J ...,-

Zródlo, Source
Tg N*rok·1, year-1

Wiazanie biolo!!:i~zne, biolol!ical fixation uzytki rojne, agricultural land
89

naturalne ekosystemy ladowe, ecosystems

49

oceanv,oceans

20-120

Przemyslowe, industrial nawozy mineralne, fertilizers

93

inne produkty przemyslowe, other products
21

spalanie, burning

21

Inne,others wyladowania atmosferyczne, atmospehric

20

zmiana uzytkowania ziemi, deforastation

10

Ze wszystkich po~taci azotu rozpraszanego do atmosfery tylko podtlenek azotu
ulega w niej nagromadzaniu. W czasie liczonym od poczatku rozwoju przemyslu,
zawartosc podtlenku azotu zwiekszyla sie o okolo l20Tg N osiagajac ogólnazawar
tosc l OOOTgN [Powlson i Goulding, l 994]. Amoniak i tlenki azotu maja stosunkowo
krótki, przecietny czas przebywania w atmosferze, amoniak kilka dni, a tlenki kilka
tygodni, dlatego szybko powracaja na powierzchnie ziemi wraz z mokrym i suchym
opadem atmosferycznym. Nagromadzenie zwiazanego azotu w wodach powierzch
niowych ma okreslone granice, gdyz w wyniku zachodzacych tam procesów biolo
gicznych ulatnia sie on do atmosfery, glównie w postaci azotu czasteczkowego, kon
cowego produktu denitryfikacji. Moze natomiast nagromadzic sie wodach podziem
nych w postaci azotanów, które przy braku czynników redukujacych moga tam pozo
stawac nawet tysiace lat. Mniej poznane sa losy azotu rozproszonego do lasów i in
nych naturalnych ekosystemów ladowych. Przypuszcza sie jednak, ze wnoszony
z opadem atmosferycznym przyczynia sie do tak zwanego umierania lasów. Innym
zagadnieniem jest nagromadzanie azotu w glebach uprawnych. Wspólczesne sposo

by mechanicznej uprawy sprzyjaja mineralizac.ii glebowej materii organicznej i zwia
zanego z nia azotu. Z drugiej jednak strony Nieder i Richter [2000] stwierdzili, ze w
ostatnich latach zawartosc wegla w czesci gleb niemieckich zwiekszyla sie o kilkana·
scie t C/ha w wyniki poglebienia warstwy ornej do 35 cm, czemu towarzyszylo na
gromadzenie azotu. W gospodarstwach ukierunkowanych na wylaczna produkcje
zwierzeca obserwuje sie czesto zwiekszanie zawartosci azotu w glebie, glównie z
uwagi na import paszy spoza gospodarstwa.
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Strumien azotu w rolnictwie polskim
Doplyw azotu

Glówna sila sprawcza obiegu azotu w rolnictwie sa nawozy mineralne. Ich stoso
wanie we wspólczesnym rolnictwie polskim mozna podzielic na dwa okresy: przed i
po 1990 roku. Okres przed 1990 rokiem odznaczal sie niezbyt duzym zuzyciem na
wozów azotowych, a nadmiernym fosforowych i potasowych w porównaniu do kra
jów UE (tabela 2).

Tabela 2. Stosunek N:P20S w nawozach mineralnych [Sapek i in. 1998]
--_.....-~- . - .•..•. - .•.. - ..--.............. -- .-.}---.-- --- ---- ----- --- - - -

Gospodarstwa Gospodarstwa
Lata, years

Ogólem, all farmspanstwoweprywatne
State farms

Individual farms
Polska 1970-1979

1 : 0,77 : 1,201 : 0,82 : 1,201 : 0,73 : 1,20
1980-1989

1 : 0,66 : 0,891: 0,73 : 1,081 : 0,62 : 0,79
1991

1 : 0,36 : 0,47
1996

1 : 0,35 : 0,42
Panstwa UE 1985/86

1 : 0,47 : 0,53I
1995/96

1 : 0,41 : 0,45

Swiadczy to o niedoskonalosci ówczesnego systemu doradztwa nawozowego. Ta
niedoskonalosc utrzymuje sie do dnia dzisiejszego w postaci dalszego promowania
nawozenia drogim fosforem, kosztem plonotwórczego azotu. Po 1990 r mzycie na
wozów azotowych odniesione do rolnictwa ogólem, zmniejszylo sie o okolo 20 do
30%, a w odniesieniu do gospodarstw indywidualnych o okolo 15 % w porównaniu
do ogólnego zuzycia przed tym rokiem [Sapek i in., 2000] (Tabela 3).

Tabela 3. Zuzycie nawozów azotowych w gospodarstwach panstwowych
i prywatnych w Polsce (1949 - 1999).

Table 3. Consumption of minera] fertilizers in state and individual farms in
Poland (1949-1999

Gospodarstwa,
1949195919641969197419791984198919941999

farms
Ogólem,

942513877851143131312371267758892
total Mg* 103

KgN*ha-tPanstwowe,
18,0

29,470,210410793,6103
state

Prywatne, 15,5
18,034,750,258,658,659,4individual

Razem, 4,6
12,319,740,260,169,665,467,442,148,4a11fanns
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We wplywowych osrodkach opiniotwórczym w Polsce przyjeto poglad o malym
zuzyciu nawozów mineralnych w Polsce, takze nawozów azotowych. W konsekwen
cji nie traktuje sie rolnictwa w Polsce jako liczacego sie zródla rozpraszania skladni
ków nawozowych do srodowiska przenoszac cala odpowiedzialnosc, za stwierdzane
zanieczyszczenia, na scieki bytowe z osiedli wiejskich. Poglad ten wyrazono w ofi
cjalnych dokumentach resortów rolnictwa i ochrony srodowiska. W Raporcie Pan
stwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska "Stan Srodowiska w Polsce" [1998] przyjeto
nastepujaca ocene: "Stosunkowo niewielkie zuzycie nawozów mineralnych oraz che
micznych srodków ochrony roslin nie powoduje istotnego i powszechnie wystepuja
cego zagrozenia dla srodowiska ze strony tej galezi gospodarki (nie dotyczy gospo
darki sciekami i odpadami w osrodkach wiejskich, co bardziej szczególowo omówio
no w raporcie", a w dokumencie Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa [1999] podano "Polskie rolnictwo w znacznej mierze produku
je metodami ekstensywnymi, o czym swiadczy srednio 2-3 razy mniejsze zuzycie na
wozów mineralnych i 7 razy mniejsze zuzycie pestycydów niz srednio w krajach OECD"
i dalej stwierdzono "Scieki komunalne z gospodarstw rolnych stanowia glówne zró
dlo zanieczyszczenia wód".

Odnosnie scieków bytowych z osiedli wiejskich brak dostepnych danych doku
mentujacych te stwierdzenia. Natomiast informacje o malym zuzyciu nawozów mi
neralnych w Polsce saniezgodne z wiarygodnymi danymi FAO [2000]. Polska wsród
krajów UE (Unii Europejskiej) i panstw nalezacych do OECD (Organizacji Wspó
lpracy Gospodarczej i Rozwoju) jest panstwem sredniej wielkosci i ma roczne zuzy
cie masy nawozów azotowych proporcjonalne do liczby ludnosci w kraju (Tabela 4).

Zuzycie azotu na mieszkanca w Polsce jest wieksze niz w krajach UE o bardzo
intensywnym rolnictwie, takich jak Holandia, Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy,
Belgia, Wlochy i Austria (tabela 4). Swiadczy to o tym, ze nasze rolnictwo jest malo
wydajne i do wyzywienia ludnosci zuzywa wiecej nawozów azotowych i stwarza od
powiednio duze zagrozenie wynikajace z ich rozpraszania do srodowiska. O malej
wydajnosci rolnictwa swiadcza takze dane zestawione przez Fotyme [1997] dotycza
ce nawozochlonnosci produkcji roslinnej w Polsce w porównaniu do panstw UE.
Byla ona w latach 1985-90 prawie dwukrotnie wieksza niz w krajach UE, a w latach
1991-1996 okolo 50% wieksza. To znaczy, ze do wyprodukowania jednostki zbozo
wej zuzywa sie u nas nie tylko wiecej nawozów, lecz równiez wieksza masa skladni
ków nawozowych rozprasza sie do srodowiska powodujac jego zanieczyszczenie i
eutrofizacje. Zuzycie nawozów mineralnych w Polsce wykazuje znaczne zróznicowa
nie przestrzenne. Najwiecej nawozów stosuje sie na obszarach o historycznie bardziej
rozwinietym rolnictwie, to jest w pasmie od Pomorza przez Wielkopolske do Slaska
Opolskiego, najwiecej w woj. Kujawsko-Pomorskim - ponad 80 kg.ha-I (rysunek l).
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Tabela 4. Zuzycie nawozów mineralnych w Polsce i krajach OECD w 1997r
[Sapek i in 2000]

Table 4. Consumption offertilizers in Poland and OECD countries in 1997[Sapek
--- ---- - - - -

kg
Kraj, country

Mg*103Kraj, countrykgN*ha-1Kraj, countryN/mieszk.,
inhabit.USA

11 184Korea 209Irlandia 109

Francja

2525Holandia 168Kanada 61,9
Niemcy

l 758Belgia- Luks.115Dania 56,5
Kanada

1671NOlwegia 111Islandia 45,0

W. Brytania

1346Dania 103Francja 44,1

Hiszpania

l 153Niemcy 97,7USA 43,3
Turcja

l 147Japonia 96,8Australia 41,5
Polska

950Francja 82,5N. Zelandia40,3

Meksyk

950W. Brytania75,6Finlandia 38,0
Wlochy

894Finlandia 73,0Portugalia 37,5
Australia

718Irlandia 70,4Grecja 34,3
Japonia

512Czechy 60,7Wegry 31,2
Korea

456Szwecja 59,1Hiszpania 29,5
Irlandia

394Polska 53,0Czechy 25,6
Holandia

370Wlochy 52,9Norwegia 25,1
Grecja

350Wegry 52,6Polska 24.6
Wegry

321Hiszpania 52,2Holandia 24,3
Dania

288Portugalia 41,7W. Brytania23,1
Chechy

263Szwajcaria40,6Szwecja 22,8
Szwecja

201Grecja 38,0Niemcy 21,7
Finlandia

. 190Austria 32,2Turcja 18,7
Belgia-Luks.

172Turcja 28,9Belgia-Luks.16,5
Portugalia

150USA 27,0Wlochy 15,6
N. Zelandia

141Kanada 23,9Austria 14,3
Austria

113N. Zelandia10,0Korea 10,4
Norwegia

108Meksyk 9,5Meksyk 10,4
Szwajcarja

65Islandia 5,1Szwajcaria 9,4
Islandia

12Australia 1,5Japonia 4,1
Razem

SrednioSrednio
OECD

28402OECD 2 1,1OECD 26,8

Azot do rolnictwajest wprowadzany równiez z mieszankami paszowymi, opadem
atmosferycznym i w wyniku wiazania biologicznego (Tabela 5).Azot w mieszankach
paszowych pochodzi z importowanych surowców i z wtórnego obiegu produktów
sprzedanych z rolnictwa oraz materialów odpadowych z przemyslu spozywczego.
Mozna sadzic, iz liczaca sie czesc materialów odpadowych wracajacych do rolnictwa
nie jest ujmowana w danych GUS.
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Zuzycie nawozów aza:owych
wkg NlhaUR

0<40
~ 40-60

m 60-80
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Rysunek 1Regionalne zuzycie nawozów azotowych w roku gospodarczym
2000/2001

Figure 1. Spatial distribution ofnitrogen consumption in 2000/2001

Nadmiar, surplus
Efektywnosc, efficiency %
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Ilosci wiazane biologicznie sa trudne do oszacowania. Uprawy roslin motylko

wych nie obejmuja zbyt duzego arealu w Polsce, wiec i one nie maja wiekszego wply
wu na bilans azotu. Zyjace w glebie bakterie wiazace nie symbiotycznie azot sajego
istotnym zródlem, które nalezy uwzgledniac w ekstensywnej produkcji. Natomiast
branie w rachube tego zródla w bilansie azotu jest dyskusyjne, z uwagi na wielki blad
szacunku. Azot z opadu atmosferycznego jest po czesci wtórnym obiegiem rolni
czym, gdyz obecnie co najmniej 50% pochodzi z produkcji rolnej. Szacuje sie, iz z
mokrym opadem wnosi sie rocznie w Polsce przecietnie 17 kg.ha-1 N [Szponar i in.,
1996]. W bilansach azotu przyjeto uwzgledniac n.a ogól tylko azot w mokrym opa
dzie, pomijajac opad suchy. Tymczasem odpowiednie badania wykazaly, ze opad su
chy wnosi wiecej azotu niz mokry [Stadelmann, 1995]. Ostatecznie ilosci azotu wno
szonego do rolnictwa szacuje sie na prawie 1,6 milion ton N w 2000 roku Nawet jesli
odejmie sie dyskusyjne wnoszenie z opadem atmosferycznym i wiazanie niesymbio
tyczne, to i tak wnosi sie ponad l milion ton N, co odpowiada w przyblizeniu 25 kg
N na mieszkanca i konsumenta. Ten ostatni kupuje jednak rocznie najwyzej 5 kg N,
pozostale 20 kg N ulega rozproszeniu do srodowiska.

Odplyw i bilans azotu

Azot jest wynoszony z rolnictwa ze sprzedanymi produktami roslinnymi i zwie
rzecymi oraz tracony do srodowiska róznymi drogami i pod róznymi postaciami.
Z oszacowan wykonanych na podstawie danych GUS wynika, ze w 2000 roku sprze
dano 181 tysiecy ton N z produktami roslinnymi i 88 tysiace ton N z produktami
zwierzecymi, co stanowi odpowiednio 10,2 i 4,8 kgN*ha-'. Ilosci sprzedanych pro
duktów zestawiane w sprawozdaniach GUS sa obarczone bledem wynikajacym z nie
prowadzenia ewidencji rynku lokalnego i rodzinnego, który w warunkach polskich
odgrywa znaczaca role, zwlaszcza w obrocie produktami zwierzecymi. Po korekcie
danych GUS w tym zakresie, mozna przyjac, ze roczna sprzedaz azotu z rolnictwa
miesci sie, w przyblizeniu, w granicach 300 do 400 tysiecy ton N, z czego okolo 200
tysiecy ton nabywaj a konsumenci, a pozostala czesc wraca do rolnictwa lub w mniej
szej ilosci rozprasza sie do srodowiska.

Wykorzystanie bilansu skladników nawozowych, a zwlaszcza azotu, do sledzenia
ich obiegu w produkcji rolnej datuja sie od ponad 40 lat [Fink, 1969, Coppenet, 1975],
a w Polsce od 10 lat [Sapek, 1991; Sapek i Sapek, 1993]. Bilans skladników nawozo
wych wykonuje sie w skali gospodarstwa rolnego regionu, zlewni lub kraju. W kra
jach Zachodniej Europy metoda bilansowania jest szeroko stosowana w tworzeniu
polityki rolno-srodowiskowej oraz jako wskaznik skutecznosci podejmowanych dzia
lan. Stosuje sieja takze w doradztwie nawozowymjako narzedzie edukacyjne i mier
nik efektywnosci gospodarowania nawozami. Przedstawiono liczne propozycje me
tod bilansowania skladników nawozowych w rolnictwie [Oenema, 1999]. Praktycz-
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nie stosuje sie rózne wersje dwóch metod: bilans" u wrót zagrody - farm gate balan
ce" i bilans" na powierzchni gleby - soil surface balance" .W pierwszej bilansuje sie
przeplyw azotu do i z gospodarstwa z kupionymi srodkami do produkcji i ze sprzeda
nymi produktami roslinnymi i zwierzecymi [Pietrzak, 1997]. W drugiej bilansuje sie
wszystko, co wniesiono do gleby oraz z niej wyniesiono [Fotyma i Fotyma, 1999,
Szponar i in., 1996]. Bilans "u wrót zagrody" sprawdza sie najlepiej w skali gospo
darstwa, jesli rolnik prowadzi ksiegowosc lub odpowiednie notatki. Moze równiez
sluzyc do bilansowania w skali kraju lub regionu, jesli dane statystyczne dotyczace
kupna-sprzedazy sa dostatecznie wiarygodne w tej skali, co jest raczej utrudnione w
gospodarce wolno rynkowej. Bilans "na powierzchni gleby" jest mniej przydatny na
poziomie gospodarstwa. Jest on najczesciej stosowany w skali kraju i regionu, a opie
ra sie glównie na zuzyciu nawozów mineralnych oraz na liczbie zwierzat inwentar
skich imasie produkowanych przez nie nawozów naturalnych. Brouwer i in. [1994]
przyjmuja, iz obydwa postepowania winny prowadzic do takich samych wyników.

Tabela 6. Bilans azotu w róznych typach gospodarstw rolnych.
Table 6. Nitrogen balance in different types of farms

Typ gospodarstwa, type of farm
Skladowa bilansu,

Ekologi-Trzoda
RoslinaMlekoTrzoda-balance elements czneParkeropMilk

Ecological
mleko

Obsada zwierzat, animals DS.*ha-l

0,71,50,31,83,1

Powierzchnia, area ha

20304724,520,5

Azot wnoszony, input kgN*ha-I

O161,0166,4102,1216,5

nawozy mineralne, fertilizers

51,2103,0131,866,011,7

pasze tresciwe, concentrates

1,025,50,8{),6136,2

zwierzeta, nasiona z zakupu,

0,5 10

opad atmosferyczny, atmospehric

17,017,0171717

wiazanie symbiotyczne, fixation
22,75,56,88,531,6

wiazanie nie symbiotyczne, free-
10,0

10,0101010
living

Azot wynoszony, output kgN*ha-1

16,540,349,923,088,0

produkty roslinne, crop products

6,914,044,623,021,7
produkty zwierzece, animai

9,6
26,35,3O66,3products

Nadmiar azotu, surplus kgN*ha-I

51,2120,8116,579,1128,5

Efektywnosc, efficiency %

3225302341
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Bilans skladników nawozowych sluzy do obliczania ich nadmiaru oraz ich efek
tywnosci (wykorzystania) w produkcji. Efektywnosc to ilosci skladnika wyniesione
go wyrazona w procentach ilosci wniesionej. W roku 1990 efektywnosc azotu w Ho
landii wynosila 36% w produkcji roslinnej i 28% w calej produkcji. Podobna efek
tywnosc stwierdza sie przecietnie w pozostalych krajach UE [Brouwer i in., 1994].
W Polsce wykorzystanie azotu w calej produkcji rolnej jest jeszcze mniejsze i nie
przekracza na ogól 20% [Sapek, 1999].

Przydatnosc metody bilansu skladników nawozowych uwidacznia sie najlepiej w
zastosowaniu do pojedynczego gospodarstwa rolnego [Pietrzak i in., 1997, Pietrzak
2001] (Tabela 6). Gospodarstwa ekologiczne i trzodowe sa polozone na glebach V i
VI klasy w okolicach Slupska, a pozostale gospodarstwa polozone sa na glebach III i
IV klasy odpowiednio w powiatach Plock, Wysoka Mazowiecka i Golub Dobrzyn.
Wszystkie gospodarstwa byly w zadawalajacym stanie ekonomicznym, co znajduje
równiez odzwierciedlenie w stosunkowo lepszym wykorzystaniu azotu. W gospodar
stwie ekologicznym, w wyniku nie stosowania nawozów mineralnych i malej produk
cji towarowej, stwierdzono najmniejszy nadmiar azotu, lecz wydajnosc azotu nie prze
kraczala 32%. W gospodarstwie trzodowo-mlecznym o nadmiernej obsadzie zwie
rzat, stwierdzono najwiekszy nadmiar azotu, lecz i najlepsza efektywnosc azotu prze
kraczajaca 40%. W gospodarstwie tym prawie caly azot pochodzi z zakupionych pasz
lub z wiazania przez uprawy motylkowe. Korzystajac z danych bilansu azotu w go
spodarstwie, rolnik ogranicza nawozenie azotem do niewielkich dawek stosowanych
na poczatku wegetacji. W pozostalych gospodarstwach nadmiar azotu i wydajnosc
zalezaly nie tyle od rodzaju produkcji, co od umiejetnosci rolnika. Potwierdza to, ze
metoda bilansowania skladników nawozowych w gospodarstwie moze byc skutecz
nym narzedziem w doradztwie nawozowym. W dyskusjach czesto podnosi sie zasad
nosc wliczania do bilansu azotu z opadu i wiazanego przez wolno zyjace bakterie
glebowe, pominiecie tych danych nie wykazalo wiekszego wplywu na ocene wydaj
nosci azotu w srednio intensywnych gospodarstwach. Podwoilo natomiast te wydaj
nosc w gospodarstwie ekologicznym, co sugeruje, iz obydwa te zródla azotu moga
miec duze znaczenie w obiegu azotu w gospodarstwach ekstensywnych i na kontrolo
wanych ugorach (set-asi de).

Poczatkowo metoda bilansu skladników nawozowych nie zostala zaakceptowana
w polskich osrodkach naukowych, lecz z czasem zaczeto ja stosowac kolejno w IUNG
[Fotyma i in., 1996] oraz w Instytucie Zywnosci i Zywienia [Szponar i in., 1996].
Malo uwagi poswieca sie tej metodzie w systemie edukacyjnym i nie wykorzystuje
siejej w doradztwie nawozowym. Obecnie zespól DanagroAgricultural Consultants
and Planners z Danii wdraza metode bilansowania azotu w gospodarstwach rolnych
w Polsce, w ramach projektu "Zarzadzanie produkcja rolnicza na terenach wrazli
wych w zakresie ochrony srodowiska ".
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Straty azotu

Od poczatku rozwoju chemii rolnej wiedziano o nieuniknionych stratach azotu w
trakcie produkcji rolniczej i wszystkie dostepne dane wskazywaly, ze sa one duze.
Cala wiec uwage skupiono na odpowiednim gospodarowaniu nawozami naturalny
mi, glównym zródle strat. Rozwój przemyslu azotowego w drugiej polowie XX wie
ku skutkowal latwa dostepnoscia tanich nawozów azotowych i dlatego przestano po
strzegac straty azotu jako przyrodnicze lub ekonomiczne ograniczenie produkcji.
Dopiero stwierdzenie ujemnych skutków zanieczyszczania wody do picia azotanami
pochodzacymi z rolnictwa zwrócily uwage opinii publicznej na rolnictwo jako zródlo
zanieczyszczania srodowiska, zwlaszcza zasobów wody.

W ocenie strat azotu do zasobów wody glówne ilosciowe znaczenie maja azotany
i wymywanie do wód gruntowych. Straty azotu amonowego i organicznego sa niepo
równywalnie mniejsze. Stosunkowo male straty azotu nastepuja równiez w wyniku
splywu powierzchniowego lub erozji. Wynika to z bardzo dobrej rozpuszczalnosci

azotanów w roztworze glebowym i nie sorbowania NO/- przez material glebowy.
Badanie zachowania sie azotanów w glebie jest utrudnione z uwagi na ich podatnosc
na redukcje, a w sezonie wegetacyjnym takze z uwagi na pobieranie ich przez rosliny.
Ilosc azotanów wymytych do wody gruntowej zalezy od ich stezenia w roztworze
glebowym i od objetosci przesiaku. Na nizu polskim przecietne odnawianie wód grun
towych wynosi okolo 80-150 mm na rok, przebiega ono glównie póznajesienia, zima
i wczesna wiosna. W tych warunkach szybkosc przemieszczania sie azotanów z roz
tworem glebowym nie przekracza I m na rok [Deutsche Bodenkundliche GeseHschaft,
1992]. Jest wiec dostatecznie duzo czasu, by azotany mogly podlegac procesom bio
logicznej lub chemicznej denitryfikacji lub by mogly byc pobrane przez rosliny. Zja
wiska te powoduja, iz wyniki badan polowych nad wymywaniem azotanów sa trudne
do uogólniania, a w opracowanych modelach najwiecej bledów wynika z opisu prze
mian azotu w glebie. Dlatego, w odróznieniu od emisji gazowych zwiazków azotu,
inwentaryzacja strat azotanów w skali kraju lub regionu wymaga prowadzenia rozle
glego monitoringu lub stosowania rozbudowanych modeli w systemie GIS. W Polsce
przeprowadzono ostatnio dwie takie inwentaryzacje. Pierwsza oparta na monitoringu
w systemie GIS dotyczyla zanieczyszczenia wód powierzchniowych [Bogacka, 1999].
Autorka stwierdzila, ze calkowity ladunek azotu do wód powierzchniowych w Polsce
wyniósl w 1993 roku 209384 t N, 51,4% tego ladunku pochodzilo ze zródel obszaro
wych (107700 t N), a z rolnictwa pochodzilo 66343 t N, czyli niecale 32% ladunku
calkowitego. Odpowiadalo to wynoszeniu 3,6 kg.ha-lrok1 N z uzytków rolnych. Druga
inwentaryzacje dla dorzecza rzeki Odry przeprowadzil Mioduszewski i in. [2000] za
pomoca stosunkowo prostego modelu w oparciu o bilans azotu w skali gminy, jednak

dane te pochodzily z 1989 roku. Autorzy ci wykazali, ze przecietny ladunek N-NOJ
docierajacy do wody gruntowej w badanym dorzeczu wynosil okolo 23 kg.ha-1.rok1,
z którego okolo 13 kg.ha-1.rokl docieralo do rzek lub strumieni. Wykazali ponadto,
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ze ladunek azotu wynoszony ze splywem powierzchniowym nie przekraczal 1 kg.ha'
l.rokl. Dobra miara wnoszenia zwiazków azotu do wód ze wszystkich zródel jest ich
ladunek zrzucany do Morza Baltyckiego z terenu Polski. Oficjalne dane GUS [2001],
dostepne dopiero od 1990 roku, wykazuja na zwiekszanie sie obecnie tego ladunku w
porównaniu do poczatku lat dziewiecdziesiatych ubieglego stulecia i to pomimo zmniej
szenia, o okolo 30%, nawozenia azotem i poglowia zwierzat oraz wybudowania setek
oczyszczalni scieków (tabela 7).

Tabela 7. Ladunek azotu wnoszony do Morza Baltyckiego z obszar Polski [GUS
2000]

Table 7. Nitrogen inputs to Baltic Sea from Poland territory [GUS 2000].

Rok,year Odplyw wód,Mg· 103N-N03Mg· HP N ogólny, total
water outtlow km3 1990

37.942,7104,4
1991

39.849,4123,4
1992

39.495,4166.4
1993

43.096,8170,8
~

1994

57.4156,7254,4
1995

54.4121,92066

1996

53.010772423
1997

58.094.1207,7
1998

63.5139,0229,1
1999

70.4146,0245 l

2000

61.9

Wyniki badan o charakterze lokalnym lub punktowym przeprowadzone w Polsce
do 1988 roku zebral Pondel [1989]. Badania te dostarczyly bardzo zróznicowane
wartosci dotyczace wymycia azotu od bardzo malego, nie stwarzajacego wiekszego
zagrozenia dla jakosci wody do istotnych przekroczen dopuszczalnych stezen azota
nów. Badania opisane przez Igrasa [2000] obejmowaly analize próbek wody drenar
skiej, wody gruntowej i wody ze studni gospodarskich. Srednie stezenia jonu amono

wego w wodach drenarskich i gruntowych przekraczajace l mg.dm,3 NH4 byly wy
raznie wieksze od normy dla wody do picia 0,5 mg.dm,3 NH4, srednie stezenia azota
nów byly o okolo piec razy mniejsze od normy 50 mg.dm,3 N03 wyznaczonej w
DyrektywieAzotanowej [91/676/EEC, 1991]. Zaskakujaco male srednie stezenia azota

nów okolo 10 mg.dm,3 N03 stwierdzono równiez w 652 próbkach wody ze studni
gospodarskich to jest o okolo piec razy mniejsze od normy i znacznie mniejsze niz
znajdowali inni autorzy w wiekszej liczbie próbek [Sapek i in., 1993, Ostrowska i in.,
1999], którzy stwierdzili, iz okolo 50% próbek zawieralo wiecej niz dopuszczala

ówczesna norma - 10 mg.dm,3 N-N03. Rozpoznane wyniki stezenia azotanów w wo
dach gruntowych w rolnictwie sa na ogól interpretowano jako nie stwarzajace ryzyka
dla srodowiska.
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Wplyw zagrody i skupionej w niej produkcji zwierzecej na jakosc wody udoku
mentowano w ramach monitoringu wody gruntowej prowadzonego w projekcie BAAP
[Sapek B., 2000]. Stwierdzono, ze woda gruntowa z terenu zagrody i jej otoczenia, a
takze wody z pobliskich cieków sa zanieczyszczone azotanami i amonem. Przyklado
wo w gospodarstwie demonstracyjnym badano jakosc wody gruntowej i z pobliskie

go cieku. Najwieksze stezenia azotu azotanowego (srednio 33,8 mg.dm-3 N-NN03)
stwierdzono w wodzie gruntowej w poblizu miejsc skladowania nawozów natural
nych (gnojowni), a miejscu oddalonym o od niej o 50 m obserwowano duze stezenie

azotanów, lecz takze amonu (srednie stezenie 14,9 mg.dm3 N-NH4). To zanieczysz
czenie obejmowalo wode w studni w gospodarstwie i przenosilo sie na przeplywajacy
w poblizu ciek (Tabela 8).

Przyczyna omawianego powyzej zanieczyszczenia wody jest gleba w zagrodzie,
która w okreslonych miejscach ulega wzbogaceniu w skladniki nawozowe, w tym w
takze azotanami i amonem [Sapek B. i SapekA., 2001]. W zaleznosci od panujacych
w glebie warunków redukcyjno-oksydacyjnych przewaza w niej jedna lub druga for
ma azotu mineralnego. Przykladem moze byc zawartosc azotanów w profilu gleby w
poblizu zbiornika na gnojówke (rysunek 2). Ich zawartosc w warstwie 0-100 cm od

powiadala okolo 1,3 tony N-N03 na ha. W glebszych warstwach, gdzie ograniczony
jest dostep tlenu, dominuje forma amonowa a jej zawartosc odpowiadala okolo l

tonie N-NH4 na ha. Podobna zaleznosc znaleziono w profilu gleby oddalonym o 50 m
od zbiornika, co znalazlo odzwierciedlenie w zanieczyszczeniu wody gruntowej w
tym miejscu (tabela 8).

Tabela 8. Srednie stezenia zwiazków azotu w próbkach wody z gospodarstwa
Table 8. Average concentration ofnitrogen in the sampIes ofwater at the farm

Miejsce pobrania próbek, Liczba próbek
mg N-N03 *dm-3mgN-NH4 *dm-3

localisation of sampies
Sampies number

Nieuzywana studnia,
1821,60,2unused well

Piezometr przy zbiornikugnojówki, piewmeter close to

1433,80,5
liquid manure tank Piezometr 50 m od zbiornika,piezometer 50 m from the

1130,214,9
tank Ciek, stream

1813,00,3

W zagadnieniu rozpraszania zwiazków azotu z rolnictwa do srodowiska cala pra
wie uwaga pracowników nauki w Polsce skupia sie glównie, a czesto wylacznie, na
wymywaniu azotanów. Straty azotu na skutek emisji do atmosfery sa traktowane mar
ginalnie i to zarówno z uwagi na ich wielkosc jak i skutki w srodowisku. Byc moze,
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pochodzi to ze sposobów zestawiania wyników monitoringu panstwowego oraz przed
stawiania ich w materialach GUS. Wyniki podaje sie w przeliczeniu na emitowany
zwiazek, a nie zawarty w nim azot. Liczona w ten sposób emisja dwutlenku azotu

(N02)jest o okolo trzy razy wieksza niz amoniaku (NR~),lecz ciezar czasteczkowy
dwutlenku azotu (44) jest prawie trzy razy wiekszy niz amoniaku (17). Emitowane
ilosci obydwóch gazów, w przeliczeniu na azot sa podobne i podobne tez sa skutki ich
emisji do srodowiska (tabela 9). Cala jednak uwaga decydentów oraz podejmowane
przez nich dzialanie i przeznaczane srodki kieruje sie na ograniczenie emisji dwutlen
ku azotu, taktujac emisje amoniaku jako zjawisko marginalne.

Tabela 9. Emisja gazowych zwiazków azotu z róznych zródel w Polsce w 1996 r
Table 9. Emission ofN-gases trom different sources in Poland in 1996

Emitowany zwiazek, Zródlo emisji, emission source Mg*lOj
nitrogen compound

Poza rolnicze, non agricuituralRolnictwo, agriculture
Amoniak (NH~)

6323

Tlenki azotu (NO.)
34020

Podtlenek azotu (N,O)
1251

Calkowita emisja , total
358394

Emisje amoniaku z rolnictwa w Polsce w latach osiemdziesiatych ubieglego stule
cia szacowano na ponad 500 tysiecy ton N rocznie [Elvingson, 1992], a w 2000 roku

oszacowano jana 300 tysiecy ton N-NRr To zmniejszenie emisji wynika wylacznie z
mniejszego zuzycia nawozów azotowych i poglowia zwierzat. Poprzednia i obecna
emisja amoniaku odpowiada ponad jednej trzeciej ilosci azotu stosowanego z nawo
zami mineralnymi. Te liczace sie straty sa niedostatecznie dostrzegane przez decy
dentów i opinie spoleczna w Polsce. Podreczniki chemii rolnej traktuja je równiez
bardzo marginalnie. Emisja amoniaku ze zródel rolniczych jest nie tylko najpowaz
niejszym rolniczym zagrozeniem dla srodowiska, lecz takze liczaca sie strata ekono
micznarolnika. Ujemne skutki tej emisji w srodowisku omówili Sapek i Sapek [1998].
Polegaja one glównie na zakwaszaniu gleby i wody oraz eutrofizacji naturalnych eko
systemów.W Polsce zagadnieniem emisji amoniaku zajmuje sie prawie wylacznie
zespól Instytutu Melioracji i Uzytków Zielonych, a pierwszy przeglad problemu w
jezyku polskim opublikowano w 1995 roku [Sapek, 1995]. Zespól ten prowadzi tez
inwentaryzacje emisji z rolnictwa w Polsce [Sapek, 1996, Pietrzak, 2000, 2001] oraz
wykonuje bezposrednie pomiary emisji [Marcinkowski i Sapek, 1999, Urbaniak i in.,
2001].
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Rysunek 2. Zawartosc azotu azotanowego (N-NO) i amonowego (N-NH) w profilu
gleby w poblizu zbiornika na gnojówke (profil I) i w miejscu na splywie wody z za

grody (profil II)

Figure 2. The content ofN-NOJ and N-NH4 in the soi! profile (I) close to the tank
for liquid manure and at the outjlow of water from the farmyard (profile II)
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Szacunek emisji amoniaku (inwentaryzacje) wykonuje sie stosujac wspólczynniki
przeliczeniowe dla poszczególnych rodzajów zwierzat, rodzaju stosownych nawo
zów azotowych itp. Glównym zródlem tej emisji jest produkcja zwierzeca i zwiazane
z nia skladowanie i stosowanie nawozów naturalnych. Emisje amoniaku na poszcze
gólnych etapach produkcji rolnej obrazuje przyklad jej szacunku w gospodarstwie
rolnym (tabela 10). Emisja z gospodarstwa wynosila srednio okolo pól tony N i byla
najmniej sza w gospodarstwie nastawionym na produkcje roslinna.

Tabela 10 Szacunek emisji amoniaku w gospodarstwie rolnym [Pietrzak 2001].
Table 10. Estimation of ammonia losses in different types of farms [Pietrzak 2001]

Zródlo emisji, emission source
kg N-NH, *ha-1*rok(vear)-1 w gospodarstwie

I

IIIIIIV

Obsad zwierzat, SD.ha-1 Produkcja roslinna,

5,71,82,24,1
crop production Produkcja zwierzecej,

23,223,223,95,3
animal production Lacznie z produkcji rolnej,

28,925,026,29,4
agric. production

Pomiar emisji amoniaku w warunkach polowych prowadzi sie za pomoca róznych
modyfikacji metod mikrometeorologicznych. Marcinkowski [2000] stosujac metode
dozymetrii pasywnej stwierdzil, iz przecietna dobowa emisja amoniaku z obornika na
gnojowniach w gospodarstwach produkujacych mleko przyjmowala wartosci 0,34 do

1,31 kg N-NH3 oraz 2,6 kg N-NH3 w gospodarstwie produkujacym zywiec wieprzo
wy. W odniesieniu do jednej sztuki duzej srednie dobowe straty wynosily od 7 do 25

g N-NH3.SD-1 dla bydla i 20 g N-NH3.SD-1 dla trzody. Autor stwierdzil równiez, iz
masa ulatniajacego sie amoniaku z gnojowni wykazuje wysoce istotna zaleznosc od
powierzchni skladowiska, masy produkowanego obornika, zawartosci azotu w swie
zej masie obornika, zawartosci azotu w skarmianych paszach oraz stanu poglowia
zwierzat. Urbaniak i in. [2001] stwierdzili emisje 70 kg w pierwszym dniu i 27 kg N

NH3.ha-1.d-1 w drugim dniu po zastosowaniu na uzytek zielony gnojówki bydlecej w
jednorazowej dawce 240 kg.ha-1 N.

Kolejnym gazowym zwiazkiem azotu, którego obserwowany przyrost emisji po
chodzi prawie wylacznie z rolnictwa jest podtlenek azotu. SkorygQwane w dól sza

cunki jego emisji z rolnictwa w Polsce przyjmuja wartosc 45 tysiecy ton N-Npw
1999 roku [Pietrzak i in., to czasopismo, 2002]. Zainteresowanie emisja tego gazu
wynika z jego udzialu w efekcie cieplarnianym i niszczeniu strefy ozonowej. Szerzej
zagadnienie to omówil Sapek [2001] oraz Sapek i in., [2002]. Wydaje sie, ze zaintere

sowanie emisja podtlenku azotu jest równiez zbyt male w osrodkach naukowych w
Polsce.



Andrzej Sapek, Barbara Sapek, Stefan Pietrzak116------------------------------

Zespól Instytutu Melioracji i Uzytków Zielonych prowadzi badania inwentaryza
cyjne nad emisja podtlenku azotu z rolnictwa [Oenemaiin .• 1999.Pietrzakiin .• to
czasopismo, 2002J oraz pomiarowe [Effects of liming 2000, Sapek i in., 2002]. W
badaniach na wieloletnim doswiadczeniu lakowym w Falentach stwierdzono, ze emi
sja podtlenku azotu z nawozonej laki miescila sie w granicach 1,5 do ponad 6 kg.ha'

l.rokl NP-N. Zwiekszenie dawek nawozenia azotanem amonu w granicach 120 do
360 kg.ha'l N powodowalo proporcjonalny wzrost emisji Np, a zastapienie w 50%
azotanu amonu gnojówka bydleca zwiekszalo te emisje (tabela 11).

Tabela 11. Emisja podtlenku azotu w sezonie wegetacyjnym 1999 roku z
doswiadczenia w Falentach [Sapek i in. 2002J w kg N20-N*ha'l.

Table 11. Emission ofN20 in vegetation period 1999 in the experiment at Falenty
[Sapek at a1l2002J in kg N20-N*ha·1•

NH4N03 NH4N03N~N03+gnOjONH4N03+gnojoNH4N03+gnojo
120 kg N*ha·l

240 kg N*ha·lwka, 240 kgwka,360kgwka,360 kgN*ha'
N*ha,1

N*ha·l l

1,59
2,663,494,786,28

Niewielka uwage przywiazuje sie do emisji tlenku azotu (NO) z rolnictwa, mimo
ze swiatowa emisja tego gazy z naturalnyc.h i uprawnych gleb osiaga okolo 21 milio
nów ton N-NO rocznie, to jest tyle samo co laczna globalna emisja tego gazu z ener
getyki i transportu [Davidson i KingerIee, 1997J. Stohl [1996J wykonal inwentaryza
cje emisji tlenku azotu z gleb uzytkowanych rolniczo szacujac ja w 1994 roku na 535
dla calej Europy 19,7 tysiecy ton N-NO dla Polski. W Instytucie Melioracji i Uzyt
ków Zielonych wykonano tez pierwszy pomiar emisji tego gazu z wieloletniego do
swiadczenia na uzytku zielonym [Yamulki i in., 2000, Merino i in., 2000]. Zmierzona
emisja miescila sie w granicach od 3 do 23 g'l.ha'l.d·l N-NO i zalezala od pH gleby
poziomu nawozenia azotem i postaci nawozu.

Najtrudniejszy jest szacunek emisji azotu czasteczkowego (Nz) z rolnictwa. Przyj
muje sie, ze podtlenek azotu stanowi 2 do 5 % produktów denitryfikacji, co odpowia
daloby od 400 do 1200 tysiecy ton N rocznie. Górna wartosc odpowiada równiez
ilosci azotu wnoszonego rocznie do rolnictwa.

Podsumowanie

Ilosci azotu wnoszone corocznie do rolnictwa stanowia co najmniej 1,2 miliona
ton N. Sa to ilosci azotu wprowadzane do lancucha pokarmowego czlowieka. Z azotu
wniesionego do rolnictwa okolo 400 tysiecy N jest wynoszone wraz ze sprzedanymi
produktami roslinnymi i zwierzecymi, prawie polowa tej ilosci wraca z powrotem do



Obieg ibilans azotu w rolnictwie polskim
117

rolnictwa, glównie w postaci paszy lub dodatków do paszy. Pozostale okolo 200 ty
siecy N trafia do konsumenta w postaci zywnosci i ostatecznie do kanalizacji lub na
wysypiska smieci. Azot ni'eulega nagromadzeniu w zadnym odcinku lancucha pokar
mowego czlowieka. Powoduje to, ze caly azot wnoszony do rolnictwa ulega rozpro
szeniu do srodowiska stwarzajac ryzyko ekologiczne. Najwiekszy wysilek poswieco
no badaniom nad wymywaniem azotanów z gleb uprawnych i mimo dobrego rozpo
znania procesów szacunki strat ta droga mozna wiarygodnie oszacowac tylko w skali
pola lub malej zlewni rolniczej. Jedyna dobrze okreslona wielkosciajest ladunek azo
tu wprowadzany z terenu Polski do Morza Baltyckiego, który oscyluje obecnie wokól
200 tysiecy ton N rocznie i ulegl zwiekszeniu w porównaniu do poczatku lat dzie
wiecdziesiatych ubieglego stulecia. Osrodki decyzyjne upatruja zródel tego ladunku
w sciekach bytowych. Mniej uwagi poswieca sie zagadnieniu emisji z rolnictwa gazo
wych zwiazków azotu, która jest bliska 400 tysiacom t N ijest podobna do sumarycz
nej emisji tych gazów z przemyslu, energetyki, transportu i gospodarki komunalnej.
Rolnictwo jest glównym zródlem emisji amoniaku, która przewyzsza 300 tysiecy ton
N rocznie. Szacowana emisja podtlenku azotu ze zródel rolniczych osiaga 45 tysiecy
ton N rocznie, z czego 32,4 tysiecy ton N bezposrednio z rolnictwa, 12,7 tysiecy ton
N ze zwiazków azotu rozproszonego z rolnictwa do srodowiska. Emisje tlenku azotu
z gleb uprawnych w Polsce oszacowano na okolo 20 tysiecy ton N. Ostatecznie okre
slono losy okolo polowy ilosci azotu wnoszonego przez rolnictwo do lancucha pokar
mowego czlowieka. Nie okreslono strat azotu czasteczkowego w wyniku denitryfika
cji oraz tych strat z gospodarki komunalnej powstajacych z w czasie transportu i oczysz
czania scieków bytowych oraz z wysypisk, które uznaje sie za niewielkie, aczkolwiek
nie przedstawiono bilansu strat z 200 tysiecy ton N trafiajacego tam ze spozycia zyw
nosci.

Efektywnosc azotu w rolnictwie polskim jest mala i na jednostke produktu zuzy
wamy wiecej nawozów azotowych niz kraje UE. Powoduje to, ze straty azotu do
srodowisku w przeliczeniu na jednostke produktu lub jednego mieszkanca sa równiez
wieksze niz w najbardziej rozwinietych krajach UE. Duza nawozochlonnosc w pol
skim rolnictwie ma nie tylko ujemne skutki w srodowisku, lecz rzutuje tez istotnie na
ekonomike wiekszosci gospodarstw rolnych. Poprawienie efektywnosci azotu w pro
dukcji rolnej mozna osiagnac tylko w wyniku odpowiedniego udzialu rolnika wspo
maganego przez wlasciwe doradztwo rolnicze i edukacje. Wymaga to opracowania
programu dzialania na rzecz zmniejszenia nawozochlonnosci i ograniczenia rozpra
szania azotu do srodowiska.
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NITROGEN FLUX AND BALANCE IN AGRICULTURE IN POLAND

Summary

The nitrogen tlux in human food chain in Poland was reviewed, with particular
attention to its agricultural segment. The nitrogen inputs to agriculture in Poland exce
ed 1.2 million tons N yearly and the outputs are about 400 million tons N, but ouly
200 thousand tons N is consumed by popu1ation the main mass of the remainder is
recycled to agriculture in the form concentrates or usable wastes.The effectiveness of
nitrogen use in agriculture is estimated at the range from 20 to 40%. Therefore, more
than 800 thousand tons N is lost annually and dispersed into the environment. The
best recognised losses are the emissions of gaseous nitrogen compoundS to atmosphe
re achieving 400 thousand tons annually that is comparable to the load ofthese com
pounds jointly from industry, power station and transportation. Agriculture is main
source of ammonia and nitrous oxide emissions into the atmosphere. The nitrogen
leaching from cultivated soils to water bodies is estimated from 60 to 200 thousand
tons N annually. The losses of molecular nitrogen due to denitrification processes are
not estimated till nowo The foreseen adaptation of the wastewater and solid waste
management to the EU standards will evidently mitigate the nitrogen load from these
sources. Thus, the relative nitrogen inputs from agriculture will increase. The good
example of these suggestions is the nitrogen load from Poland territory do Baltic Sea,
which do not decreased since ten years, in spite of that huge number of waste water
treatment plants was build in the meantime.

Prof. dr hab. Andrzej Sapek
IMUZ, Falenty
05-090 Raszyn



OCENA EMISJI PODTLENKU AZOTU (N20) W POLSCE
Z ROLNICTWA W 1999 ROKU
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Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono szacunek ilosci podtlenku azotu uwalnianego
z produkcji rolniczej w Polsce, wedlug stanu na 1999r. Uwzgledniono emisje pod
tlenku azotu do atmosfery z nawozów mineralnych, nawozów organicznych, resztek
pozniwnych roslin motylkowych, resztek pozniwnych roslin niemotylkowych oraz z
gleb organicznych. W obliczeniach posluzono sie zmodyfikowana metodyka ICPP.

Wyliczona globalna emisja podtlenku azotu (NP) z rolnictwa wynosila w Polsce
w 1999 r 1,161 kg NzO-N ha-I.
Slowa kluczowe: denitryfikacja, zródla emisji Np, emisja Np z rolnictwa w Polsce

Abstract

In the review paper the estimated losses ofnitrous oxide from agricultural produc

tion in Poland are presented. The emission of Np from fertilizers, manure, crop
residues and from organic soils was taken into consideration. Modified ICPP metho
dology was used in all ca1culations. The estimated emission of nitrous oxide from
Polish agriculture in 1999 amounted to 1,161 kg N) -N *ha-I.
Key words: denitrification, sources ofNp emission, emission ofNzO from Polish
agriculture

Wstep

W badaniach nad globalnymi zmianami klimatu bierze sie pod uwage promieniowanie
sloneczne i czynniki klimatyczne na Ziemi. Do czynników tych zalicza sie miedzy
innymi zmiany w absorpcji ziemskiego promieniowania podczerwonego przez tak

zwane gazy cieplarniane, do których naleza glównie: COz' CH4, Np, CO i NOz.
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Z podanych gazów rolnictwo emituje do atmosfery najmniej podtlenku azotu. Ocenia

sie, ze udzial emisji Np w Polsce z rolnictwa w stosunku do emisji globalnej wynosi
80 % [Sapek 2000]. Iserman [1993] podaje nastepujace wielkosci emisji tych gazów
przez rolnictwo swiatowe oraz ich wplyw na efekt cieplarniany (Tab. l ).

Tabela 1. Emisja oraz potencjal cieplarniany róznych gazów
Table 1. Emission and warming potential of different gases

Gazy Emisja,
Globalny Potencjal Cieplarniany (GPC)

cieplarniane,

Emission
Global Warmin!:! Potential (GWP)

Greenhouse gases

[mln ton]W spólczynnik% od calosci GPC
Coefficient

% oftotal GWP

NzO
8,531015

NOz

3640 9

C~

2452132

CO
775210

COz

5505133

Emisja do atmosfery gazowego podtlenku azotu (NP) wywolujacego efekt cie
plarniany, ma miejsce glównie w trakcie procesu denitryfikacji azotu azotanowego

((N03-) w glebie [Kroeze 1994]. W bardzo specyficznych warunkach podtlenek azotu
moze równiez powstawac w procesie nitryfikacji azotu amonowego (NH4 +) do azota
nów oraz w procesie wiazania Nz przez bakterie roslin motylkowych - Rhizobium.
Jednakze przy ocenie emisji Np uwzglednia sie przewaznie Np powstaly w wyniku
denitryfikacji. W opracowaniu przedstawiono straty podtlenku azotu z podanych wyzej
zródel jak równiez laczna emisje tego gazu na terenie calej Polski z gruntów uzytko
wanych rolniczo.

Procesy powstawania podtlenku azotu w glebie

Podtlenek azotu powstaje w glebie glównie w wyniku denitryfikacji czyli redukcji

azotu azotanowego N03-. Proces ten przebiega w glebie w kilku etapach i mozna go
opisac nastepujacymi reakcjami:

N03- ~ NOz- ~ NO ~ Np ~ Nz + energia

5C+ 5 HP + 4 N03- + 4 H+~ 4 CO2 + CO + 7 HP + Np + N2
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Proces denitryfikacji N03- zachodzi w glebie w wyniku dzialania bakterii denitryfi
kacyjnych (Barabasz, [1985]), w obecnosci substancji organicznej [Webster, Goul
ding, 1989, Weier i in.1993, Weier, Gillian, 1986] i przy ograniczonym dostepie tlenu
[Ambus, Christensen, 1993, Monaghan Barrac1ough, 1993].

Denitryfikacje przeprowadzaja mikroorganizmy, glównie bakterie, które wyko

rzystuja tlen z N03- do utleniania wegla organicznego. Elektrony przenoszone sa przez
bakterie z wegla na zwiazki azotanowe powodujac redukcje azotu. Produktami kon

cowymi reakcji sa gazowe zwiazki azotu, glównie Nz i Np. Produkcja tych gazów
zaleZy od wzajemnego oddzialywania mikroorganizmów i wlasciwosci gleby. Po
szczególne etapy redukcji azotu w procesie denitryfikacji moga byc przeprowadzone

przez rózne gatunki bakterii. Jedne z nich redukuja N03- do NO, inne NO do Np a
jeszcze inne Np do Nz. Moze to czynic równiez jeden gatunek bakterii. Wedlug
Kunickiego-Goldfingera [1998] oraz Schlegela [2000] Paracoccus denitryfieans moze

redukowac N03- do Nz wg nastepujacych reakcji:

2 N03-+4 H+ ~ 2 NOz-+ 2 HP

2 NOz- + 4 H+ ~ 2 NO + 2 HP

2NO+2H+ ~Np+~O

Np+2H+~Nz+Hp

Sumarycznie: 2 N03- + 12 H+ ~ Nz + 6 HP

Corynebacterium nephridii redukuje N03- tylko do Np, wg reakcji:

2 N03-+ 10 H+~ Np + 5 HP

Tempo denitryfikacji zwieksza sie przy wiekszej zawartosci N03- ale tylko przy
odpowiednio duzej zawartosci wegla organicznego. Przy duzej zawartosci azotanów

w glebie mniejsza procentowo czesc N03-ulega denitryfikacji, a produktem denitryfi
kacji jest w duzej mierze Np. Mosier [1983] przy wzrastajacym stezeniu N03- w
glebie stwierdzil znaczny przyrost emisji Np a zmniejszenie emisji Nz. Przy niskim
stezeniu azotanów w glebie ich redukcja przebiega przewaznie az do konca, to jest do

wydzielenia Nz.
Denitryfikacja i straty azotu gazowego sa szczególnie intensywne po zbiorze ro

slin, gdy rosliny nie pobieraja NO 3- a korzenie i ich wydzieliny lub rozkladaj acy sie w
tym czasie obornik, stanowia zródla latwo dostepnego wegla dla mikroorganizmów.
Andrejewa [1972] podaje, ze straty gazowe azotu byly duzo wieksze na glebach ugo
rowanych (14-56 %) niz na glebach obsianych (2-29 %). Denitryfikacji sprzyja silne
uwilgotnienie gleby. Wilgotnosc gleby decyduje równiez o tym czy denitryfikacja

konczy sie na etapie Np czy tez przebiega do konca, az do powstania Nz. Weier i in.
[1993] otrzymali kilkakrotny wzrost produkcji Np przy wzrastajacej z 10% - 30 %
zawartosci wody w glebie. Davidson [1991] stwierdzil najwieksze wydzielanie NzO
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przy wilgotnosci gleby odpowiadajacej 50-70% maksymalnej pojemnosci wodnej.

Powyzej tego poziomu wilgotnosci raptownie wzrastala emisja Nz a malala emisja
NzO. Bouwman [1998, 1990] badal wplyw wypelniania porów glebowych woda na
koncowe produkty procesów nitryfikacji i denitryfikacji w glebach o róznych wlasci

wosciach. Najwiecej Np stwierdzil gdy pory wypelnione byly woda w 60-80%. Po
wstawanie Np mialo miejsce miedzy 35-40% a 90-98% wypelniania porów woda w
zaleznosci od wlasciwosci gleby. Azot czasteczkowy pojawial sie przy 70% wype

lnienia a osiagnal maksimum (100% N) przy prawie pelnym wypelnieniu woda (97%).
Proces tworzenia sie NO rozpoczal sie przy kilku % wypelnienia porów woda, osiagnal
maksimum przy 60% i konczyl sie przy 70% wypelnienia porów glebowych woda.

Wlodarczyk [2000] studiowala wplyw wlasciwosci gleb na dynamike tworzenia
sie Np przy pelnym wysyceniu gleb woda. Róznice miedzy glebami nawet w ra
mach jednego typu byly ogromne. W przeprowadzonych badaniach duzy wplyw na

powstawanie Np mialy zawartosc frakcji ilu (zaleznosc wprost proporcjonalna) i
frakcji piasku (zaleznosc odwrotnie proporcjonalna). Wskazuje to, ze niemozliwe jest

wzglednie dokladne oszacowanie ilosci powstajacego w glebie NzO dla róznych wa
runków glebowo klimatycznych.

Wiele badan wskazuje równiez na dodatnia korelacje miedzy produkcja Np a
zawartoscia wegla organicznego w glebie [Arcara i in. 1985, Iqubal1992, Wlodar
czyk 2000]. Mikroorganizmy denitryfikacyjne sa bowiem heterotrofami, które wyko
rzystuja wegiel organiczny jako donor elektronów. Gleby w Polsce sa przewaznie

slabo próchnicze i dlatego mozna oczekiwac stosunkowo niewielkiej emisji Np.
Denitryfikacja, podobnie jak wszystkie inne procesy mikrobiologiczne, wzrasta

wraz z podwyzszaniem sie temperatury gleby az do temperatur najwyzszych, spoty
kanych w naszych glebach. Wyniki badan laboratoryjnych wykonane przez wielu au
torów i zestawione przez Granli'ego, Backmana [1994] wskazuja, ze przy zwieksza
niu temperatury z 20 do 40°C znacznie wzrosla intensywnosc denitryfikacji i produk

cji Np. Wynika z tego, ze emisja Np uzalezniona jest od pory roku. Bremner [1997],
i Bremner i in. [1980] podaja, ze w Stanie lowa (USA) najwieksza emisja Np miala
miejsce w lecie (55-83%), znacznie mniejsza byla wiosna (9-26%) i jesienia (6-32%)
i najmniej sza w zimie (1-5%) w stosunku do emisji w ciagu calego roku.

Denitryfikacja zachodzi najintensywniej przy obojetnym i slabo zasadowym od
czynie gleby. Jak podaja Weier i in. [1993 a] w miare obnizania pH zazwyczaj maleje

tempo procesu denitryfikacji oraz emisja NzO. W Polsce przewazaja gleby kwasne i
bardzo kwasne i dlatego nie nalezy oczekiwac duzego rozwoju bakterii denitryfika
cyjnych.

Emisja podtlenku azotu z nawozów mineralnych

Przyjmuje sit( najczt(sciej [Fotyma, Mercik, 1995], ze w warunkach glebowo kli

matycznych Polski wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez rosliny wy-
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nosi w l-ym roku okolo 50%, 25% ulega immobilizacji (pobieranie N przez drobno
ustroje glebowe), natomiast pozostale 25% ulega stratom. Sa to glównie straty wyni
kajace z wymywania azotanów (ok. 20%) i stosunkowo male (5%) wynikajace z ulat

niania do atmosfery gazowych form N, takich jak: N2, Np, NO i NH3.
Emisja N20-N z nawozów mineralnych jest przede wszystkim uzalezniona od

warunków glebowych (zawartosci próchnicy, skladu granulometrycznego, uwilgot
nienia gleby, odczynu) oraz od warunków klimatycznych. W Polsce przewazaja gleby
lekkie, przy srednich opadach 500-600 mm i sredniej temperaturze 7,5-8,5 oC rocznie
[Witek 1974, Truszkowska 1981] i dlatego do takich warunków usredniana bedzie

emisja Np z róznych zródel. Emisja tego gazu w mniejszym stopniu uzaleznionajest
od formy w jakiej wystepuje azot w nawozach mineralnych (N03-' NH4 +,NH2 +). Obec
nie w przewazajacej ilosci (okolo 80%) stosuje sie w Polsce azot w formie NH4N03
(saletra amonowa, saletrzak). Z tego wzgledu w opracowaniu nie róznicowano wspó

lczynnika emisji Np-N (kg Np-N na 1kg N) od form nawozów azotowych. Przyje
to jeden wspólczynnik (0,0080) dla wszystkich nawozów azotowych. Podobny wspó

lczynnikemisji Np ustalili Andrejewa [1972], (przy uzyciu 15N)Jakowlewicz [1979],
Lyngstad [1991]. Globalna emisje Np obliczono dla ilosci zastosowanego N w 1999
r., wynoszaca 862 Gg (Rocznik Statystyczny, 2000) Tak oceniona emisja N20 z na
wozów mineralnych (tab.2) stanowi 32 % w stosunku do calkowitej emisji tego gazu
z uzytków rolnych.

Tabela 2 Emisja N20 z róznych zródel na uzytkach rolnych w Polsce.
Table 2. Emission ofN20 from different sources on agriculturalland in Poland

Wspólczynnik
Emisja N20-N

Zródlo azotu

Globalna Emission N2O-N

ilosc N,

emISJI,

Nitrogen sources
Emission factorGlobalnana1ha

Total N Gg N2O-N/kgN
Totalper 1 ha

Gil
kil

Nawozy mineralne,

862,000,0086,900,37
Mineral fertiliZers Nawozy organiczne *

556,060,0105,560,30
Manure Resztki

Motylkowe83,700,0100,840,05
pozniwne

Leguminous
Crop

Niemotylkowe176,190,0101,760,10
residues

Non legum.

Gleby organiczne **,
507,600,0105,080,28

Organie soils Ogólem: Total
20,141,09

*po odliczeniu 30% strat w odchodach i w sciólce (tab. 3), ** I 269 tys ha x 4 kg N .

hal = 507,6 GgN
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Obornik (w tym gnojowica) zawiera zarówno materie organiczna,jak i latwo roz
puszczalne zwiazki azotu. Wprowadzenie do gleby tych dwóch komponentów obor
nika wzmaga procesy denitryfikacji, a tym samym emisje Np. Jednakze aby proces
denitryfikacji nasilil sie znaczaco po zastosowaniu obornika, musza panowac w gle

bie warunki anaerobowe, gdyz tworzenie sie Np w warunkach aerobowych w wyni
ku nitryfikacji jest niewielkie.

Bardzo znaczne straty azotu powodowane denitryfikacja podaja Webster i Goul
ding [1989], ale badali oni denitryfikacje na poletkach w Rothamsted, na których
przez 140 lat stosowano co rok bardzo wysokie dawki obornika (45 t/ha), wprowa
dzajac w tym nawozie 225kg N na ha. W tych warunkach roczne straty azotu w wyni
ku denitryfikacji wynosily 29 kg N na ha (13% N z obornika). Na obiektach z nawo
zami mineralnymi (90 kg N na ha) roczne straty azotu w wyniku denitryfikacji wyno

sily tylko 4,5 kg N na ha, to jest 5%. W opracowaniu emisji Np za rok 1992 przyjeto
[Mercik i in. 1995], ze w warunkach krajowych straty azotu w wyniku denitryfikacji w

10% przypadaja na Np. Jezeli wezmie sie pod uwage ta wartosc, to straty N20 w
wyniku denitryfikacji wynosily w glebach ze statycznych doswiadczen w Rothamsted
1,3% przy stosowaniu obornika i 0,5% przy stosowaniu nawozów mineralnych. Ba

dania Comforta [1990] przeprowadzone z izotopem 15Nwykazaly, ze straty N20 z
obornika zastosowanego na glebie srednio zwiezlej w Stanie Wisconsin (USA) waha
ly sie w granicach 1,0-1,3% (srednio 1,15%) w stosunku do ilosci N w tym nawozie.
Badania te prowadzono w warunkach klimatycznych zblizonych do naszych, a dawki
obornika byly znacznie nizsze niz podane wyzej w Rothamsted.

Podstawa do wyliczenia strat Np z tych nawozów byla obsada poszczególnych
gatunków zwierzat, ustalona na podstawie danych w Roczniku Statystycznym 2000
oraz ilosci azotu w odchodach poszczególnych gatunków zwierzat. Ilosci N wodcho
dach (w kale i moczu) przyjeto jak w metodologii ICPP [Revised 1996] dla krajów
Europy Wschodniej. W dalszych wyliczeniach ilosci N wprowadzonego do gleby z

obornikiem, podobne straty Np z odchodów zwierzat pozostawionych na pastwisku
co i z obornika zastosowanego na gruntach ornych. Wobec tego globalna produkcje
obornika i azotu w oborniku, wyliczono takjak gdyby bydlo caly rok pozostawalo w
oborze. Jak wynika z wielu badan nastepuja duze straty azotu w czasie przechowywa

nia obornika. Sa to jednak glównie straty N03 (wymywanie) i NR3 (ulatnianie).
Uwzgledniajac dane literatury [Mackowiak 1998, Jadczyszyn i in. 2000] przyjeto, ze

straty te wynosza 30%. W dalszych wyliczeniach nie uwzgledniono strat Np w cza
sie przechowywania obornika. Z tego powodu globalna ilosc N w odchodach (tab.3)

pomniejszono o 30% i ta wartosc przyjeto do dalszych wyliczen strat Np z obornika
zastosowanego na uzytkach rolnych (tab. 2). Biorac pod uwage te wartosci i wspó

lczynniki emisji Np z obornika przyjeto, ze emisja Np z obornika wynosi l % w
stosunku do ilosci N w oborniku, co jest zgodne z wynikami badan Comforta [1990].
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Przyjeto zatem wieksze straty azotu z obornika niz z nawozów mineralnych. Dowo
dem na to, ze straty N z obornika sa wieksze, niz z nawozów mineralnych moga byc
wyniki wielu doswiadczen nawozowych [Arcara i in. 1985, Iqubal 1992]. Emisja

Np z obornika jest wieksza niz z nawozów mineralnych, gdyz jak wynika z tych
badan, wegiel organiczny wprowadzony do gleby z obornikiem sprzyja rozwojowi
bakterii denitryfikacyjnych. °tym, ze wieksze sa straty N z obornika niz z nawozów
mineralnych wskazuje równiez tzw. równowaznik nawozowy nawozów organicznych,
który wynosi 0,3 w pierwszym roku i 0,1 w drugim roku po zastosowaniu obornika
[Fotyma, Mercik 1995, Jadczyszyn i in.2000]. Równowaznik ten jest iloscia azotu w
nawozach mineralnych, która wykazuje takie samo dzialanie nawozowe jak 1 kg N
w oborniku.

Tabela 3. Obsada zwierzat, produkcja obornika oraz ilosc azotu w odchodach
zwierzat ,

Table 3. Animal stock, manure production and nitrogen in manure

Produkcja obornika IrokGlobalna produkcja

Zwierzeta,

Ilosc *10 3FYM production per yearTotal FYM production Gg
obornik

NwobornikuObornik
Animals

Number
FYM, ton

kg*FYM
N

Krowy dojne,

341814,07023926239,26
Dairy cattle

Jalówki,Non-dairy

203110,05010155101,55
cattle Cieleta,

11073,015166016,60Calves
Swinie,

18537
4,02037074370,74Swine

Owce,
3923,2166276,27

Sheeps Konie,
55110,050275527,55Horses

Drób,
540000,120,6324032,40

Poultry
Op;ólem; Total

---7943779437

x Ilosc azotu w odchodach zwieaat w kg na l sztuke na rok [ICPP-1996].

Emisja podtlenku azotu z resztek pozniwnych roslin motylkowych

Rosliny motylkowate wiaza N2 z atmosfery, tworzac organiczne zwiazki azotu za
posrednictwem bakterii brodawkowych (Rhizobium). W wyniku mineralizacji azotu

organicznego uwalnia sie azot mineralny NH/, który nastepnie utlenia sie do N03-.
Forma ta moze dalej ulegac denitryfIkacji z wydzieleniem Np i Nr
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Smith G.B., Smith S.M. [1986] podaja wyniki badan wlasnych oraz innych auto

rów, które wskazuja, ze w warunkach beztlenowych mozliwe jest tworzenie Nz i Np
nie tylko przez bakterie denitryfikacyjne, ale równiez przez bakterie Bradyrhizobium
japonicum wspólzyjace z soja i innymi roslinami motylkowatymi. Ilosc wytworzone

go Nz i Np w wyniku dzialalnosci tych bakterii wynosila srednio 16% w stosunku do
ilosci azotu zwiazanego przez bakterie denitryfikacyjne. Wedlug Smitha G.B., Smith
S.M. [1986] w wyniku dzialalnosci tych bakterii powstalo w glebie 1,8 kg N na ha w

formie Nz i Np (16%). Jezeli przyjac, ze 1,8 kg (Nz + NP) powstalego w nastep
stwie dzialalnosci Rhizobium stanowi 16% N w stosunku do ilosci N zwiazanego
przezRhizobium i zdenitryfikowanego przez wolno zyjace bakterie denitryfikacyjne,
to laczna ilosc N ulegajaca denitryfikacji wynosilaby: 1,8 kg (16%) + 11,25 kg (100%)
= 13,05 kg (116%). Zakladajac, ze 10% tej ilosci azotu to azot w formie Np, otrzy
mamy 1,3 kg Np-N na ha wydzielanego do atmosfery.

Bremner i in. [1980] obliczyli, ze w 6 róznych doswiadczeniach przeprowadzo

nych w Stanie lowa (USA) na polach z soja ulatnialo sie od 0,34 do 1,97 kg Np-N z
ha rocznie (srednio 1,2 kg NP-N). Jezeli przyjac, ze w doswiadczeniach przeprowa
dzonych przez Smitha G.B., Smith S.M [1986] oraz Bremnera i in. [1980] soja zwia
zala rocznie na l ha 150 kg N, to 0,80-0,87% azotu zwiazanego ulegla.denitryfikacji

do Np. Jak wynika z tych badan przecietnie okolo 1,0% [0,87 +0,80 + 1,3):3] azotu
zwiazanego przez rosliny motylkowate ulega denitryfikacji do Np. Taki wspólczyn
nik przyjeto w dalszych obliczeniach emisji Np z powierzchni uprawy roslin motyl
kowatych w Polsce.
Rosliny motylkowe uprawia sie w Polsce na powierzchni 930 tys. ha [Materialy zró
dlowe, GUS - 2000]. W przewazajacej wiekszosci, czesci nadziemne tych roslin nie
sa przyorywane ale sa wywozone z pola (zielonka, siano). Z tego powodu dla wyli

czenia strat Np z roslin motylkowych nie uwzgledniono calej biomasy tych roslin,
jak podaje sie w metodologii IPCC [Revised 1996], ale tylko straty z resztek pozniw
nych tych roslin. Batalin [1962] podaje, ze w resztkach pozniwnych roslin motylko
wych moze znajdowac sie przecietnie 90 kg N/ha. Z tego powodu do dalszych wyli
czen strat azotu z tych zródel (tab.2) przyjeto 83,7 Gg N (930 tys. ha x 90). Przyjeto

podobny wspólczynnik emisji Np-N na 1 kg N w resztkach pozniwnych tych roslin
(0,010) jak i w oborniku (tab.2). W obydwóch nawozach azot znajduje sie bowiem
glównie w formie zwiazków organicznych.

Emisja podtlenku azotu z resztek pozniwnych roslin niemotylkowych.

Podobnie jak w przypadku resztek pozniwnych roslin motylkowych tak i dla ro
slin niemotylkowych, nie uwzgledniono biomasy czesci nadziemnej, jak podano w
metodologii ICPP [Rrevised 1996] ale tylko mase resztek pozniwnych. Autorzy zalo

zyli, ze masa resztek pozniwnych na powierzchni 1 ha wynosi przecietnie 2 t s.m. z 1
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ha a zawartosc N w tych resztkach wynosi 0,76 %. Powierzchnia gruntów ornych, na
której pozostaja resztki pozniwne wynosi 11 655 tys. ha. Przy podanych wyzej zalo
zeniach zawartosc azotu w tych resztkach wynosi 176,19 Gg (tab.2). Azot w tych
resztkach wystepuje równiez glównie w zwiazkach organicznych i dlatego zastoso

wano tu podobny wspólczynnik emisji Np-N (0,010), jak dla obornika i resztek
pozniwnych roslin motylkowych.

Emisja podtlenku azotu z gleb organicznych

Powierzchnia gleb organicznych w Polsce wynosi 1,269 tys. ha [Dobrzanski i
in. 1995] (Tab.2). Uwzgledniajac dane zamieszczone w IPCC [Revised 1996] i bada
nia Frackowiaka [1955] do dalszych wyliczen przyjeto, ze z powierzchni 1 ha gleb

organicznych ulega emisji do atmosfery 4 kg Np-N rocznie. Wartosc tego wspó
lczynnika przyjeto jako najnizsza dla klimatu umiarkowanego.

Podsumowanie i wnioski

W opracowaniu globalnej emisji podtlenku azotu w Polsce za rok 1999, przyjeto
nieco inny sposób wyliczenia tej emisji niz za rok 1992 [Mercik i in. 1995]. W wyli
czeniach dla roku 1999 uwzgledniono w wiekszym stopniu niz dawniej zalozenia
zawarte w metodologii ICPP zalecanej dla opracowania inwentaryzacji emisji gazów
cieplarnianych przez rolnictwo [Revised 1996]. W opracowaniu tym nie wyliczono

emisji Np z calkowitej biomasy czesci nadziemnych roslin motylkowych i niemo
tylkowych, ale tylko z resztek pozniwnych tych roslin. Czesci nadziemne tych roslin,
w naszych warunkach, prawie w calosci sa wywozone z pola i nie rzutuja na emisje

N20. Sa one prawie w calosci przeznaczone na pasze lub na sciólke i azot z tych roslin
przechodzi do obornika.

Zakladajac, ze emisja podtlenku azotu z resztek pozniwnych roslin motylkowych
i niemotylkowych oraz z naturalnej materii organicznej gleb organicznych bedzie sie

malo zmieniala na przestrzeni lat, opracowano równania dla wyliczenia emisji Np,
w warunkach gdy rózne bedzie (w stosunku do wyliczen obecnych) zuzycie tylko
nawozów mineralnych lub nawozów mineralnych i obornika.

Równanie 1: dla stalej emisji Np z nawozów organicznych, resztek pozniwnych
roslin motylkowych, resztek pozniwnych roslin niemotylkowych i gleb organicznych

(0,787 kg Np-N/ha) oraz dla zmiennej emisji uzaleznionej od dawki nawozów mi
neralnych (N-min.) na 1 ha (0,0080 x N min).

kg N20-N' ha-I = 0,787 + (0,0080 x N min).
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Równanie 2: dla stalej emisji Np z resztek pozniwnych roslin motylkowych, resztek
pozniwnych roslin niemotylkowych i z gleb organicznych (0,485 kg Np-N/ha) oraz
dla zmiennej emisji uzaleznionej od dawek obornika (0,045 x przecietne roczne zuzy
cie obornika w t· ha·l) i dla zmiennej emisji uzaleznionej od dawki nawozów mineral
nych na l ha (0,0080 x N min). W roku 1999 zuzycie obornika wynosilo
6,67 t· rok, ha·l uzytków rolnych

kg N20-N' ha-I = 0,485 + (0,045 x t· ha-lob.) + (0,0080 x N min).

Równanie 3: dla globalnej emisji Np-N z uzytków rolnych Polski (18 435 tys. ha).

kg N20-N globalnie = Wyniki równania 1 lub równania 2 x 18 435 000.
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EVALUATION OF NITROUS OXIDE (N20) EMISSION FROM MINERAL
FERTILIZERS, FYM, CROP RESIDUES AND ORGANIC SOILS

IN POLAND FOR 1999

Summary

Influence of different soil and climatic factors in Poland on the processes affected
formation of nitrous oxide in soils and their volatization were discussed, and the emis

sion ofNp from the agricultural soils to the atmosphere was quantitatively estima
ted. In 1999 estimation have been done by calculation the amount of nitrogen in each
oftheir sources and application of coefficients recommended through IPCC [Revised
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1996]. Nitrous oxide emission to the earth's atmosphere was considered from minera1
fertilizers, farmyard manure (FYM), crop residues of1eguminous plants, crop residu
es ofnon-1egumes and organie soi1s. Emitted through particu1ar sources amounts of

Np were added in order to attain globa1 amount ofNp lost from agricultura1 area.
There are also described 2 equations to calculate the emission ofN20 from 1 ha of
agricu1tural soi1sby taking into consideration: variab1e amounts of applied: a) minera1
fertilizers, b) minera1 ferti1izers and FYM as well tota1 emission ofN p from agricu1
tural soi1s in Poland.

kg Np-N' ha-l. y-l = 0,787 + (0,008 x N min.), Nmin - kg N*ha-l in fertilizers
kg Np-N' ha-l. yl = 0,485 + (0,045 t· ha-lOb) + (0,008 x N min),
Ob- amount of FYM*ha-l

Calculated by this method nitrous oxide (NP) emission amounted in 1999 in
Poland 1,161 kg Np-N' ha-I.
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Katedra Nauk o Srodowisku Glebowym SGGW,
Rakowiecka 26/30,
02-528 Warszawa,
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Abstrakt

W pracy podjeto problematyke oceny emisji podtlenku azotu ze zródel rolniczych
w Polsce. Do oszacowania wielkosci tej emisji wykorzystano zmodyfikowana meto
dologie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Obliczona wielkosc emisji
podtlenku azotu ze zródel rolniczych w Polsce zmienila sie w latach 1990-2000 od
powiednio z 67,1 do 48,0 Gg. Na calkowity poziom emisji najwiekszy wplyw miala
emisja bezposrednia pochodzaca z gleb uzytków rolnych, nastepne w kolejnosci zna
czenie mialy emisja posrednia z azotu traconego w produkcji rolnej oraz emisja z
produkcji zwierzecej. Uzyskane wyniki przyblizyly w aspekcie ilosciowym problem

emisji N20 z rolnictwa polskiego.
Slowa kluczowe: emisja podtlenku azotu, metoda IPCC

Abstract

In the paper the problem of estimate nitrous oxide emissions from agricultural
sources in Poland was undertaken. For the calculation value of this emissions, modi
fication methodology the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCe) was
used. The calculated nitrous oxide emissions value from agricultural sources in Po
land during years 1990-2000 changed from 67, I to 48,0 Gg respectively. On the total
level of emissions the highest influence had direct emissions from agriculturalland, in
next successively was indirect emissions (emissions from nitrogen which has been
lost in agriculture) and direct emissions in animaI production systems. Obtained data
approached problem Np emissions from Polish agriculture in quantitatively aspect.
Key words: Nitrous oxide emissions (NP), the IPCC methodology
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Wstep

Problem globalnego ocieplenia stal sie w swiecie w ostatniej dekadzie lat, wioda
cym tematem politycznym, medialnym, spolecznym oraz naukowym. O jego skali i
randze swiadcza takie miedzynarodowe porozumienia jak Ramowa Konwencja Na
rodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przyjeta na konferencji Szczyt Zie
mi w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 oraz uscislajacy ja Protokól z Kioto podpisany
w grudniu 1997 r. W dokumentach tych kraje sygnatariusze (Polska do nich nalezy)
uznaly, ze w interesie ochrony srodowiska naturalnego i warunków zycia ludzi nie
zbednym jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zobowiazaly
sie do podjecia okreslonych dzialan w tym zakresie. W przyjetych ustaleniach znala
zlo sie równiez zobowiazanie do prowadzenia inwentaryzacji emisji gazów cieplar
nianych na poziomie krajowym.

Do glównych gazów cieplarnianych nalezy podtlenek azotu CNP). Gaz ten jak sie
ocenia w ok. 6% odpowiada za efekt cieplarniany, przyczynia sie równiez do niszcze
nia strefY ozonowej. Powstaje onjako efekt uboczny procesów nitryfikacji i denitry

fikacji. Szacuje sie, ze okolo 80 % swiatowej antropogenicznej emisji Np pochodzi
bezposrednio ze zródel rolniczych lub z azotu rozproszonego z rolnictwa [Sapek,
2002].

W Polsce od kilku lat prowadzone sa prace nad ocena wielkosci emisji podtlenku
azotu z rolnictwa. W róznych zródlach [Merciki in., 1995; Oenemai in., 1998; Ochrona
...,2000; Myczko i in., 200 l] podawane sajednak niekiedy dosc rozbiezne wyniki na
ten temat. Stad tez uzasadnionym jest dalsze ich poglebianie i rozwijanie, zwlaszcza
w aspekcie metodycznym. Obowiazujaca obecnie w wymiarze miedzynarodowym,
metoda oceny wielkosci emisji podtlenku azotu ze zródel rolniczych, jest metoda
przyjeta przez IPCC [1996] (Miedzynarodowy Panel do spraw Zmian Klimatu). Ca
lkowita emisja N20 jest w niej suma emisji czastkowych pochodzacych z gleb uzyt
ków rolnych, z produkcji zwierzecej i z azotu traconego w produkcji rolnej (w wyniku
emisji amoniaku i wymycia azotanów). Szczególowy opis metody podany jest w pacy
Mosiera i in. [1998]. W pracy postawiono sobie za cel zaadaptowanie metody IPCC
do warunków krajowych i okreslenie na jej podstawie wielkosci emisji podtlenku
azotu z rolnictwa w Polsce w ostatnich latach.

Material i metody

Do oszacowania emisji podtlenku azotu z rolnictwa w Polsce wykorzystano po
dana przez IPCC metode, z uwzglednieniem korekty polegajacej na wprowadzeniu
urealnionych do warunków krajowych wskazników dotyczacych ilosci odchodów
wydalanych w róznych systemach utrzymania zwierzat i ilosci azotu w odchodach
zwierzat wydalanych w ciagu roku (metoda IPCC zawiera bardziej uogólnione dane
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na ten temat) oraz na zmianie sposobu obliczania plonu suchej masy upraw polowych
(innych niz rosliny motylkowe) [Pietrzak i in. 2002]. Metode te w calosci zaprezento
wano w pracy w celu szerszego jej upowszechnienia. W przekladzie na jezyk polski
zdecydowano sie pozostawic takie same, jak w oryginale, oznaczenia i symbole by
uniknac z jednej strony zamieszania z nazewnictwem, a z drugiej aby ulatwic ewentu
alne porównanie pracy z podobna w charakterze literatura zagraniczna.

Calkowita emisje N20 z rolnictwa w skali kraju zgodnie z metoda IPCC obliczono
na podstawie nastepujacego równania:

N20 = N20DlRECT+ N20 ANIMALS+ N20INDlRECT
gdzie:

NPDlRECT- bezposrednia emisja Np z uzytków rolnych wystepujaca w efekcie wno
szenia azotu do gleby (mineralne nawozy azotowe, nawozy naturalne, wiazanie przez
rosliny motylkowe, resztki roslinne, osady sciekowe),

Np ANIMALS- bezposrednia emisja Np z produkcji zwierzecej tj., bezposrednio od
zwierzat, z nawozów naturalnych podczas przechowywania oraz z odchodów pozo
stawianych przez zwierzeta na pastwisku,

N20INDIRECT- emisja posrednia Np, tj. emisja z azotu który zostal utracony w produk
cji rolnej w wyniku emisji amoniaku, wymycia azotanów itp.
Skladowe podanego równania wyznaczono w oparciu o nastepujace formuly:

I. Emisja bezposrednia - N20DIRECT
N20DlRECT= (FSN+ FAW+ FCR+ FBN).xEFl + (Fos x EF) [kg N x rokl]
gdzie:

FSN- masa azotu zuzytego w skali kraju w nawozach mineralnych pomniejszona o
ilosc tego skladnika wyemitowanego w postaci NR) i NOx

FAW- masa azotu w zastosowanych w skali kraju nawozach naturalnych, skorygowana
o emisje NR) i NOx' i z wylaczeniem ilosci azotu w odchodach wydalanych na pa
stwisku

FCR- masa azotu wnoszona do gleby w resztkach roslinnych
FBN- masa azotu wnoszona do gleby w wyniku wiazania biologicznego przez rosliny
motylkowe

Fos - powierzchnia uprawianych gleb organicznych
EFI - wspólczynnik emisji N20 bezposrednio z gleby [kg N20-N x kglN ]wnoszonego

EF2- wspólczynnik emisji Np z uprawianych gleb organicznych [kg Np- N x ha-Ix
rok-l]
Przy czym:

FSN= NFERTx (1 - FracGASF)
gdzie:

NFERT- calkowite zuzycie azotowych nawozów mineralnych w kraju (kg N x rokl)
FracGASF- wspólczynnik uwzgledniajacy ilosc azotu z nawozów mineralnych wyemi

towanajako NOx + NR) (kg N x kg-IN)
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FAW= {Nex [1- (FracFUEL+ FracGRAZ+FracGAsJJ

Nex = l[N(f) x Nex(f)]
gdzie:
Nex - masa calkowita azotu w odchodach zwierzat gospodarskich w skali kraju (kg
N x rokl)

FracFUEL- wskaznik uwzgledniajacy zawartosc azotu w odchodach zwierzat gospo
darskich spalonych na paliwo (kg N x kg·INca'kowici)
FracGRAZ- wskaznik uwzgledniajacy ilosc azotu w odchodach pozostawionych na pa
stwisku podczas wypasu zwierzat w stosunku do calkowitej ilosci azotu w odchodach

wydalanego przez zwierzeta gospodarskie w kraju (kg N x kgl N wydalonegO>
FracGASM- wskaznik uwzgledniajacy ilosc azotu z odchodów wyemitowanego jako
NOx lub NE (kg N x kg' IN)

N(f) - ilosc zwierzat w danej kategorii w kraju
Nex(f) - masa azotu w odchodach danej kategorii zwierzat gospodarskich w kraju (kg
Nxrok') (Tabela 1)

Tabela 1. Ilosc azotu w odchodach zwierzat wydalanych w ciagu roku [glównie na
podstawie: Jadczyszyn i in., 2000] kg N*sztuka'*rokl

Table 1. Amount of nitrogen in animai excrements excreted during year [mainlyon
the base: Jadczyszyn et al. 2000] kg N*animar1 * year·1

Kategoria zwierzat Roczna produkcja azotu w odchodach
Animal category

Yearly production of nitrogen in excrements

Krowy mleczne; Dairy cows
70,3

Inne bydlo; Other cattle

30,0*

Maciory; Sows

15,5

Pozostala trzoda
12,0*Otherpigs

Kury; Hens

0,6

Owce; Sheeps

7,6

Konie; Horses

29,3

* wartosc srednia wazona dla zwierzat z rÓZnych przedzialów wiekowych
* average weighted value for animai from different age interval

FBN= 2 x CroPBFx FracNCRBF
gdzie:

CroPBF- zbiór nasion roslin straczkowych i soi w kraju w kg s.m./rok (liczba 2 w
równaniu sluzy do przeksztalcenia zbioru nasion na calkowita produkcje biomasy)

FracNCBF-wskaznikzawartosci azotu w plonie roslin motylkowych w kg NXkg·1suchejbiomasy'
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F CR= 2 x (Cropo x FracNCRO+CroPBF x FracNCRBF)x (1 - FracR ) x (1 - FracBURN)

gdzie:

Cropo - zbiór upraw polowych (bez motylkowych) w kraju w kg s.m. x rokl
(Do obliczen przyjeto nastepujace wspólczynniki zawartosci suchej masy dla poszcze

gólnych ziemioplodów: zboza - 0,85; kukurydza na ziarno - 0,87; ziemniaki - 0,25;

buraki cukrowe - 0,25; rosliny oleiste - 0,87; okopowe pastewne - 0,13; warzywa

gruntowe-0,13)

FracNCRO- wskaznik zawartosci azotu w uprawach polowych, kg N X kg-INwp!onieSUChej

masy

FracR - wskaznik zawartosci azotu w resztek roslinnych powracajacych do gleby,
kgN x kg-IN .wplome
FracBURN - wskaznik zawartosci azotu w resztek roslinnych spalonych na polu,
kgN x kg-IN .wplome

II. Emisja z produkcji zwierzecej - Np ANlMALS

N20 ANIMALS= N20(AWMS)= 1(T)[N(T) x Nex(T) x AWMS(T) x EF3(AWMS)]

gdzie:

N20 ANlMALS- emisja Np z produkcji zwierzecej w skali kraju (kg N x rokl)

N20(AWMS)- emisja Np z róznych systemów chowu zwierzat (kg N x rokl)

N2 O(AWMS)=[N(T~I)XNex(T=lA WMS(T~I/EF 3(AWMS)]+[N(T=tnuJx(Ne~T=tnuJx)xA WMS(T_ax) X EF 3(AWMS)]

N(T) - ilosc zwierzat kategoni T w kraju

Nex(T) - Masa N w odchodach zwierzat danej kategoni T (kg Nxzwierze-Ixrokl)

(Tabela 1)

AWMS (T)- udzial azotu w odchodach Nex(T) wydalanego w róznych systemach utrzy

mania zwierza w zaleznosci od ich kategorii T-(Ttabela 2)

EF 3(AWMS)- wskaznik emisji Np w zaleznosci od miejsca gromadzenia odchodów (kg

N20-N x kg-1 NexwAwMS)-(Tabela 3)

T - rodzaj kategorii zwierzat

T MAX- maksymalna ilosc kategoni zwierzat wystepujaca w kraju
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Tabela 3.

Table 3.

Wspólczynniki emisji N20 w zaleznosci od miejsca gromadzenia
odchodów [IPCC 1996]
Coefficient of N20 emissions in dependency from excrements
- ---- - -------- - -

Miejsce gromadzenia odchodów Wspólczynnik emisji EF]
Place for manure collecting

Coefficient of emissions EF]

Beztlenowe laguny

0,001 «0,002)
~aerobiclagoons Zbiorniki na plynne nawozy naturalne

0,001 (0,001)
Tanks for liquid manure Na polu przy codziennym wywozeniu

0,0
Daily spread Plyty gnojowe i magazyny do suszenia odchodów

0,02 (0,005-0,03)
Manure pits and magazines for drying excrements Pastwiska i wybiegi

0,02 (0,005-0,03)
Pasture and paddock Instalacje do spalania odchodów (jako paliwo)

nie wlaczono
Installations for excrements combustion (as fuel)

not included

Inne systemy
0,005 (brak zakresu)

Other systems
(no range)

Tabela 2. Udzial odchodów wydalanych w róznych systemach utrzymania
zwierzat (oszacowanie wlasne)

Table 2. Share of excrements excreted in different of animai management systems

(own estimation)

Kategorie zwierzat; ~imals category

System
Inneutrzymania Krowy

bydloMaciory
Tuczniki

Drób
OwceKonie

Management Dairycows
OtherSowsFeting

Poultry
Sheep'sHorses

system cattle
pigs

Obornikowy

0,6
0,710,810,60,7Solid rnanure

Gnojowicowy
0,1

0,2-0,2---
Slurry

Pastwiskowy
0,3

0,1---0,40,3Pasture

III. Emisja posrednia - NPINDIRECT

N20INDIRECT= N20(G) + N20(L)

gdzie:

N20(G) = (NFERTx FracGASF+ Nex x FracGASM)x EF4;

N20(L) = (NFERT+ Nex) x FracLEACHx EF5
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gdzie:

N20INDIRECT- emisja posrednia Np z kraju (kg Nx rokl)

N20(G)- emisja Np w kraju z NH) i NOx wniesionymi z opadami atmosferycznymi,
(kg N x rok I);

N20(L)- emisja N20 w kraju spowodowana wymyciem i splywem powierzchniowym
azotu (kg N x rokl); ,

FracLEACH- wskaznik ilosci azotu traconego. z gleby w wyniku wymycia i splywu

powierzchniowego (kg N x kg-INzastosowanego

EF 4 - wspólczynnik emisji Np z azotu wnoszonego z opadami atmosferycznymi, kg

N O-N x ko-INH -N + NO -N2 b) X

EFs - wspólczynnik emisji Np z azotu traconego w wyniku wymycia i splywu po-

wierzchniowego ((kg N20-N x kg-IN ly' , )w sp wie-wymycIU

Wartosci parametrów "Frac" i "EF" wystepujacych w równaniach podano w tabeli
4.

Tabela 4. Wartosci parametrów ,,Prac' i "EF" [IPCC 1996]
Table 4. Value ofparameters "Frac" and ,,EF" [IPCC 1996]

Parametr Wartosc

Parameter

Value

FracGASF

= 0,1 kg NR rN + NOx-N . kg-IN zastosowanychazotowychnawozówmineralnych;of synlethetic

"FracFUEL
= O kg N . kg-IN wvdalon""o'exereled

FracGRAZ

Tabela 2, Table 2

FracGASM

- 0,2 kg NRl-N + NOx-N . kg·IN

FracNCRBF

= 0,03 kg N . kg·lsUCh" biomasv:ofdrvbiomass

FracNCRO

- 0,015 kg N . kg·INw

FracR

= 0,45 kg N . kg·INw olonie'of croo

FracBURN

= O w krajach rozwinietych, kg N· kg·INwplonie

= O in developed countries, kg N. kg·IN ofero~
FracLEACH

= 0,3 (0,1-0,8) kg N . kg-IN w zastosowanychnawozachmineralnychlub naturalnych;offertilizer or

EFI

- 0,0125 (0,0025-0,0225) kg N?O-N . kg-IN

EF2

= 5 dla klimatu umiarkowanego kg N· ha-I. rokl

= 5 temperate kg N· ha·1 • year-IEF,

- tabela 3; table 3

EF4

= 0,01 (0,002-0,02) kg N?O-N . kg·INHl-N + NOx-N

EFs

- 0,025 (0,002-0,12) kg N?O-N . kg·IN.

* oszacowanie wlasne; own estimation
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Obliczenia wielkosci emisji podtlenku azotu wykonano na bazie opracowan Glów
nego Urzedu Statystycznego odnoszacych sie do wyników produkcji roslinnej i zwie
rzecej w rolnictwie polskim w latach 1990-2000. Powierzchnie gleb organicznych
uzytkowanych rolniczo przyjeto 960 tys. ha za Oswitem i in. [1988].

Wyniki i dyskusja

Wielkosc emisji podtlenku azotu ze zródel rolniczych w Polsce w okresie od 1990

do 2000 roku ksztahowala sie na poziomie od 67,1 do 48,0 Gg Np-N (Rysunek l).
Po zalamaniu sie produkcji rolnej na poczatku lat dziewiecdziesiatych emisja Np-N
zmniejszyla sie do 49,1 Gg w roku 1992 po czym zaczela wzrastac i w 1998 r. osia
gnela poziom 52,0 Gg. W kolejnych latach emisja podtlenku znów zaczela sie obni
zac, co jest odzwierciedleniem pogarszajacej sie sytuacji w rolnictwie. Udzialy emisji
bezposredniej, z produkcji zwierzecej i posredniej w emisji calkowitej wanalizowa
nym okresie wynosily odpowiednio: 48,0-53,0%; 20,526,7%; 24,7-27,7%.

Sposród róznych zródel emisji jak na to wskazuja przykladowe dane z lat 1990,
1995 i 2000 - tabela 5, w najwiekszym stopniu na jej poziom wplywala emisja Np z
azotu traconego w wyniku wymycia i splywu powierzchniowego, nawozów mineral
nych, resztek roslinnych i obornika na skladowiskach.

W porównaniu z rokiem 1990 emisja jednostkowa Np-N byla mniejsza w roku
2000 o prawie l kgxha-1• Jest to wynikiem znacznego ograniczenia stosowania azoto
wych nawozów mineralnych i spadku poglowia zwierzat hodowlanych w wymienio

nym okresie. Emisja Np-N na hektar uzytków rolnych w Polsce porównaniu z taki
mi krajami jak Wielka Brytania (3,8 kg Np-N xha-1) i Belgia (9,45 kg Np-N xha-1)

[Van Moortel, Boeckx, Van Cleemput, 200] byla w koncu lat dziewiecdziesiatych
odpowiednio 1,5 i 3,7 razy mniejsza.

Oszacowane emisje podtlenku azotu dla Polski maja rózne wartosci w stosunku
do podawanych w innych opracowaniach dla porównywalnych okresów - tabela 6.

Róznice te wynikaja glównie ze stosowania do obliczen odmiennych rozwiazan

metodycznych. Nalezy zwrócic uwage, ze pozycje l i 4 nie uwzgledniaja emisji NzO
z produkcji zwierzecej a lacznie z pozycja 3 równiez emisji Np posredniej. Obliczo
na na podstawie uogólnionych wskazników IPCC emisja Np z rolnictwa ogólem w
1996 r. (tab. 6), byla wieksza od oszacowanej w pracy dla tego samego okresu (rys.
l), o ponad 21%.Tego samego rodzaju prawidlowosc zaobserwowano przy stosowa
niu regionalnych oraz uogólnionych wskazników dla obliczenia wielkosci emisji pod
tlenku azotu w innych krajach. Van Moortel, Boeckx i Van Cleemput [2000] stwier

dzili, ze dla Belgii wielkosc emisji NzO za rok 1991, obliczona pierwszym ze wskaza
nych powyzej sposobów, byla ok. 45% mniejsza niz uzyskana tym drugim, a za Sol
wayem [1998] i Norwegian Pollution ControlAuthority [1998] podali, ze analogicz
ne porównanie wykonane dla Norwegii i Wielkiej Brytanii wykazalo za rok 1996,
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Tabela 5_Emisja N20-N ze zródel rolniczych w Polsce
Table 5. N20-N emissions from agricultural sources in Poland

143

Wartosc emisji NzO-N; Value ofNp-N emissions

1990 r

1995 r2000 r

Zródlo emisji
Gg.rok-1

Gg.rok-IGg.rok-I
Source emissions

kg.ha-IGg.yearkg.ha-IGg-yearkg-ha-IGg-year-I
-I-I

Emisja bezposrednia

1,83
34,21,4226,51,3825,4

Direct emissions
•

nawozy mineralne
0,77

14,30,519,40,539,7
fertilizers

•
nawozy naturalne

0,33
6,20,275,00,234,2

animal manure
•

biologiczne wiazanie Nz
0,02

0,40,010,20,010,2
biological Nz-fixation •

resztki roslinne
0,45

8,50,397,20,366,6
crop residues •

gleby organiczne
0,26

4,80,264,80,264,8
organie soils

Emisja z produkcji zwierzecej 0,62

11,50,539,8Emissions fromanimal.0,7714,4

production •
odchody na pastwisku

0,15
2,80,101,90,091,6

excrements on the pasture •
skladowany obornik

0,61
11,50,519,50,448,1

solid manure storage •
przechowywana

0,1
gnojowica 0,010,10,000,10,00

1iquid manure storage Emisja posrednia
1,00

18,70,7213,40,6912,7
Indirect emissions

•
azot z opadów atmosf.

0,16
2,90,122,20,112,0

atmospheric deposition •
wymycie azotanów

0,84
15,80,6011,20,5810,7

nitrate 1eaching

IEmisja calkowita

3,59
67,12,7651,42,6048,0

Tota1 emissions
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Tabela 6. Emisja N20-N ze zródel rolniczych w Polsce wg róznych autorów
Table 6. N20-N emissions from agricultural sources in Poland according different

authors

Pozycja RokGg Autorzy Uwagi
Postion

YearN,O-N Authors Comments
1

199220,05Mercik, Moskal,z uzytków rolnych
Stepien, 1995

from agriculture lands
2

199657,6Oenema, Pietrzak,z rolnictwa ogólem
Sapek, 1999

from agriculture total
3

199935,8Myczko, Karlowski ,z uzytków rolnych i z produkcji
2001

zwierzecej
from agriculture lands and animalsproduction4

199819,7Ochrona srodowiska,z uzytków rolnych
2000

from agriculture lands
Environment, 2000

52,0 499
51.4 50,5 51,2 - '48,049,1 49,2 49,3

80,0

70,0 J 67,1

60,0

50,040,030,020,0

10,0

0,0

1990
19911992199319941995 2000

IIIEtrisja poste<tia; Inderect errissions

18,613,812,412,212,913,4 12,7

EJ Etrisja z prod. z1IIierz.;Etrissions !rem

14,413,913,111,811,711,5 9,8
anilllll pnxb:tion D Etrisia bezIlOsrednia; Direct errissions

34,227,223,525,324,726,5 I 26,5I 26,6 I 27,3 I 26,2I 25.4

z
ÓNZ
O>

C>

Rys. 1. Dynamika zmian emisji podtlenku azotu w Polsce
Fig. l. The dynamie oj ehange nitrous oxide emissions in Poland
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róznice rzedu 27%. Nalezy zatem stwierdzic, ze bezposrednie stosowanie metody
IPCC prowadzi do przeszacowania wielkosci obliczanej emisji podtlenku azotu z rol
nictwa. Stad tez, poprawniej jest wykorzystywac ja w zmodyfikowanej wersji z
uwzglednieniem specyficznych dla danego kraju wskazników. W pracy, w porówna
niu z metoda IPCC, wprowadzono zmiany polegajace na zastosowaniu do obliczen,
charakterystycznych dla Polski danych, dotyczacych ilosci odchodów wydalanych w
ciagu roku przez zwierzeta gospodarskie, dystrybucji tych odchodów w poszczegól
nych systemach chowu zwierzat oraz zmieniono sposób obliczania wyprodukowanej
suchej masy roslin innych niz motylkowe. W tym ostatnim przypadku metoda IPCC
proponuje stosowanie jednego uogólnionego wspólczynnika równego 0,85 do przeli
czenia na sucha mase plonu zebranego z pól natomiast w pracy uzyto do przeliczen
wspólczynniki zawartosci suchej masy odpowiednie dla poszczególnych rodzajów
ziemioplodów.

Podsumowanie

W efekcie zrealizowania pracy osiagnieto postawiony na wstepie cel tj. zaadapto
wano metode IPCC szacowania wielkosci emisji podtlenku azotu do warunków Pol
ski i okreslono wielkosc tej emisji w skali calego kraju. Obliczone wielkosci emisji

N20 dla Polski róznia sie od wielkosci podawanych w innych zródlach, co wynika z
przyjetych w pracy rozwiazan metodycznych. Za zasadnoscia stosowania tych roz
wiazan przemawiaja wnioski z prac o podobnym charakterze zrealizowane w krajach
zachodnioeuropejskich.

Uzyskane rezultaty pracy wskazuja na potencjalne mozliwosci osiagniecia przez
Polske korzystniejszej pozycji miedznarodowej w zakresie przydzielanych wielkosci
emisji gazów cieplarnianych, w przypadku ustalenia wielkosci emisji Np na bazie
krajowych zamiast uogólnionych wskazników IPce

Ogólnie, osiagniete wyniki pracy, przyblizaja w aspekcie ilosciowym problem emisji
N20 z rolnictwa polskiego. Zarówno ze wzgledów poznawczych jak i praktycznych
(zwiazanych m.in. równiez z rysujaca sie perspektywa tzw. "handlu emisjami gazów

cieplarnianych"), nalezy uznac za potrzebne, dalsze rozwijanie badan nad emisjaN20
z rolnictwa i doskonalenie metodologii jej oceny.
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NITROUS OXIDE EMISSIONS (N20 ) FROM AGRICUKLTURAL
SOURCES IN POLAND

Summary

In the paper an estimate nitrous oxide (Nz O) from agriculture in Poland was made.
For the calculation was used the Intergovemmental Panel on Climate Change (IPCC)
methodology, modification to Polish condition. According this methodology three

sources NzO are distinguished:
• direct emissions Np from agricultural fields (following the input ofN via fertili

zers, manure, Nz-fixation, crop residues and sludge application)
• direct emissions NzO in animai production systems (Le. from animals, animai

waste management systems and from grazing animals, i.e. from dung and urine)

• indirect NzO emissions (Le. emissions from N which has been lost from agricultu
re by ammonia volatilization, nitrate leaching - this N from agriculture contribu

tes to NzO emissions elsewhere).
The emissions from each source are calculated from N flows and an emission

factor per flow. Hence, the methodology assumes that a fixed fraction ofthe amount

ofN, which enters or leaves the agricultural system, is emitted as Np. The modifica
tion IPCC methodology to Polish condition consisted on to use country-specific amo
unt of N excreted by livestock, the factors distribution this excretion according pro
duction systems and more accurate dry matter contents of crops.

The total NzO emission from agriculture in Poland between 1990 and 2000 has
been calculated. The total nitrous oxide emission decreased from 67,1 Gg Np-N in
1990 to 48 Np-N in 2000. In conversion per hectare agriculturallands, the NzO
emission in this tame, decreased from 3,59 to 2,60 kg Np-N/ha. The meanreasons to
decrease NzO emission from agriculture in Poland was decrease N fertilizers use and
decrease number oflivestock in nineteen's years. In analyzed period 48,0-53,0 ofthe

total NzO emission originated from NzO-direct. NzO-inderect and NzO-animals re
presented 24,7-27,7% and 20,5-26,7%, respectively ofthe total Np emission.

A difference was observed when comparing obtained walue Np emission from
Polish agriculture with these volues presented by other authors. These differences
were mainly connected with used methodology. The results suggest that for estima

tion ofN p emission it is better to use countig specific parameters than IPCC general
coefficints.
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OCENA REGIONALNEGO ZRÓZNICOWANIA BILANSU AZOTU

W ROLNICTWIE POLSKIM

Janusz Igras, Jerzy Kopinski

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt.

W pracy przedstawiono wyniki bilansu azotu sporzadzonego metoda na powierzchni
pola na poziomie kraju i województw. Obliczono salda azotu dla poszczególnych
regionów w latach 1999-2000, które dostarczaja waznej informacji o srodowisko
wych skutkach dzialalnosci rolniczej. Regionalne zróznicowanie potencjalnych za
grozen dla srodowiska, których zródlem moze byc azot pochodzacy z rolnictwa, przed
stawione w formie mapy. Stwierdzono, ze wyniki bilansu azotu w ukladzie woje
wódzkim sa uwarunkowane zróznicowana regionalnie intensywnosciagospodarowa
nia i poziomem organizacji produkcji.
Slowa kluczowe: bilans azotu na powierzchni pola, regionalne zróznicowanie rolnic
twa.

Abstract

This publication presents soi l surfaces nitrogen balances at national and regional
level in Poland. Regional balances for the years 1999-2000 make possible to identify
areas ofhigh surplus or deep deficit of nitrogen. The regional differentiation of nitro
gen balance is presented on the map. The regional differentiation ofnitrogen balance
is affected by animaI and crop production organization and intensity level of agricul
tural production.
Key words: soil surface nitrogen balance, regional differentiation of agriculture.

Wstep

Polskie rolnictwo, obok róznorodnej struktury obszarowej i intensywnosci pro
dukcji (gospodarowania), charakteryzuje sie duzym zróznicowaniem intensywnosci
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organizacji (Krasowicz 1996). Rolnicza dzialalnosc powoduje znaczaca ingerencje w
naturalny obieg skladników pokarmowych, glównie poprzez intensyfikacj e produkcj i
mierzona czesto za pomoca poziomu zuzycia kg NPK. Za najpowazniejsze zagroze
nia generowane przez rolnictwo uznaje sie zwiazki azotu i fosforu, które moga sie
przemieszczac do wód gruntowych i otwartych oraz w przypadku azotu ulatniac do
atmosfery. Potencjalny stan zagrozenia, jako skutek okreslonej intensywnosci gospo
darowania, mozna ocenic na podstawie uproszczonego bilansu skladników mineral
nych (Zbiorowa 1998). Saldo bilansu swiadczy o wykorzystaniu skladników mineral
nych i jest waznym wskaznikiem ekologiczny.m stopnia rozwoju zrównowazonego
(Kopinski 1999). Jedna z powszechnie uznanych metod oceny strat i przeplywu azotu
w srodowisku jest bilans tego skladnika sporzadzany wedlug metody zapronowanej
przez OECD "na powierzchni pola" (soi! surface nutrient balance) (Fotyma i in.
2000). Fotyma (1998) oraz Kopinski i in. (2001) analizujac bilanse skladników mine
ralnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, zwracaja uwage na bardzo duze
róznice w produktywnosci uzytków rolnych. Wynikaja one zarówno z uwarunkowan
srodowiskowych (znacznie slabsze gleby i mniej sprzyjajacy klimat w Polsce) jak i
osiagnietego poziomu techniczno-organizacyjnego rolnictwa. Jednym
z przejawów poglebiajacego sie w ostatnich latach zróznicowania regionalnego pol
skiego rolnictwa sa róznice w intensywnosci produkcji (Kus i in. 2001) i bilansu sklad
ników mineralnych (Igras J. i in. 2001).

Metodyka badan

W tabeli 1 przedstawiono 6 glównych elementów zródlowych bedacych podstawa
metody OECD, zmodyfikowanej w JUNG (Zbiorowa 1999). Wedlug tej metody okre
sla sie róznice pomiedzy iloscia skladników mineralnych wnoszonych a wynoszo
nych z gleb uzytków rolnych. Po stronie przychodów uwzglednia sie ilosci skladni
ków doplywajacych w formie nawozów mineralnych i naturalnych oraz opad z at
mosfery i biologiczne wiazanie azotu przez bakterie symbiotyczne i wolnozyjace, a
takze skladniki dostarczane w materiale siewnym i innych czesciach roslin. Po stronie
rozchodowej bilansu uwzglednia sie natomiast ilosci skladników w plonach roslin
zbieranych z gruntów ornych i uzytków zielonych. Wielko'sci sald bilansu azotu, po
dane w formie pierwiastkowej, byly glównym kryterium podzialu regionalnego, przed
stawionego na mapie w nowym ukladzie województw.

Danymi wejsciowymi dla wyliczenia bilansu azotu oraz poziomu intensywnosci
gospodarowania i organizacji produkcji rolnej wg Kopcia (1997) byly dane staty
styczne dla lat 1999-2000 (Zbiorowa 1999/2000 i 2000/2001). Jako miare intensyw
nosci gospodarowania przyjeto poziom zuzycia nawozów mineralnych (Kopinski
1999).
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Tabela l. Elementy bilansu skladników mineralnych
Table l. The elements of nutrient balance

Oznaczenie
Symbol

Sorg

SInio

Nsym

Natm

Swyn

Element bilansu
Element of balance

Nawozy organiczne
Manure

Nawozy mineralne
Fertilizer

Material siewny i
sadzeniaki
Seeds and tubers

Azot wiazany
symbiotycznie
Symbiotic fixation
Azot w opadzie z
atmosfery
Atmosferic deposits
Pobranie z plonami
roslin

Crop outtake

Metodyka obliczania elementów bilansu
Methodology of nutrient balance elements calculation
Z modelu SFOM (Standard Figures for Organie
Manures) (Jadczyszyn i in. 2000),
ilosc zwierzat w grupach (Zbiorowa 1999/2000
Ilosc skladników w nawozach mineralnych (Zbiorowa
2000/2001

Ilosc skladników w materiale siewnym i
sadzeniakach, rozliczona w proporcji do zbiorów
zbóz i ziemniaka i standardowej zawartosci
skladników w materiale siewnym i sadzeniakach
GUS 2000

Ilosc azotu wiazanego symbiotycznie z powierzchni
roslin motylkowatych i standardowych
wspólczynników wiazania (Kerschberger 1997
Ilosc azotu w opadzie atmosferycznym z danych
PIOS (Szponar i in. 1996)

Ilosc skladników zabieranych z pola z plonami roslin,
powierzchnie i plony roslin z roczników (GUS 2000),
standardowa zawartosc skladników w plonach
Fotvma i in. 1995

Wyniki i dyskusja

W Polsce, a takze krajach Unii Europejskiej (Hansen 200 l), nawozenie mineralne
stanowi najwazniejsza pozycje w strukturze wnoszenia azotu do gleb uzytkowanych
rolniczo. Udzial ten w ostatnich latach dochodzil do ok. 50%, co jest potwierdzeniem
duzego znaczenia racjonalnego i efektywnego stosowania nawozów mineralnych,
zarówno dla sfery ekonomicznej j ak i ekologicznej. W tabeli 2 przedstawiono srednie
wartosci liczbowe (dla lat 1999-2000) elementów bilansu azotu (N) w poszczegól
nych województwach Polski. Wartosci te wykazuja znaczne zróznicowanie regional
ne.

Przedstawione w tabeli 3 salda bilansów azotu (dla województw) sa natomiast
scisle powiazane zarówno z intensywnosciagospodarowaniajak i poziomem organi
zacji produkcji. Intensywnosc gospodarowania mierzona poziomem zuzytych nawo
zów mineralnych decyduje zarówno o doplywie jak i odplywie azotu. Uwidacznia sie
tu plonotwórczy charakter nawozenia. Okreslony poziom intensywnosci produkcji
rolnej (w tym nawozenia mineralnego) powinien byc jednak powiazany z poziomem
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Tabela 2. Wartosci liczbowe elementów bilansu azotu dla 16 województw Polski,
lata 1999-2000.

Table 2. Values of nitrogen balance elements for 16 provinces of Poland in the
years 1999-2000 .

Województwo

Wartosc elementów bilansu azotu kg N*ha-1uzytkow rolnych

Values of nitrogen balance elements in kg N*ha-1agriculturalland
provmce Soro

SminSmsiNsvmNattnSwvn

Dolnoslaskie

12,037,72,55,21768,0

Kujawsko-pomorskie

30,277,82,88,41771,6

Lubelskie

22,939.53,17,717666

Lubuskie

11,751,32,04,91743,3

Lódzkie

29.350,23.16,617587

Malopolskie

31,933,52,412,41784,7

Mazowieckie

28,534,82,86,817603

Opolskie

22,66862,8641788,3

Podkarpackie

24,722,32,39,91770,0

Podlaskie

36,241,2257,21769,8

Pomorskie

20,958,52,67,81762,9

Slaskie

20,637,62,28,81764,4

Swietokrzyskie
26,23642,88817601

Warminsko-
20,3'47,02,08,31765,3

mazurskie Wielkopolskie

37,065,32,87,41775,0

Zachodnio-
11,766,32,48,61757,0

pomorskie POLSKA

25,4477267,51766,2

organizacji produkcji rolnej (Kopinski 2001). Wysoki poziom organizacji produkcji
zwierzecej decyduje bowiem o ilosci azotu wnoszonego w nawozach naturalnych, a
wysoka organizacja produkcji roslinnej o jego wynoszeniu w plonach roslin. Oczywi
scie te wzajemne relacje poszczególnych elementów skladajacych sie na doplyw i
odplyw azotu zadecydowaly o efektywnosci wykorzystania skladnika.

W skali calego kraju uproszczony bilans azotu na powierzchni pola (u~zglednia
jacy tylko doplyw w nawozach) jest nieznacznie dodatni, 7 kg N*ha-l UR, natomiast
bilans rozszerzony liczony z uwzglednieniem przychodów w materiale siewnym i
sadzeniakach oraz w opadzie atmosferycznym i azotu zwiazanego biologicznie wy

kazuje saldo dodatnie rzedu ok. 34 kg N*ha-1UR. Tak liczone saldo jest mniejsze o
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ok. 3 kg N/ha UR w stosunku salda dla lat 1996-1998 (Fotyma i in 2000). Wynika to
z mniejszych ilosci azotu dostarczanego w nawozach mineralnych w stosunku do lat
ubieglych. Pomimo tego, efektywnosc wykorzystania azotu z nawozów w polowej
produkcji roslinnej wynosi ok. 90% ijest w ostatnich latach mniej wiecej stala, nato
miast efektywnosc wykorzystania azotu ze wszystkich zródel dochodzi do 66%.

Tabela 3. Intensywnosc produkcji, poziom organizacji produkcji rolnej (IR) i
zwierzecej (h) oraz salda bilansu azotu dla 16 województw Polski w
latach 1999-2000.

Table 3. Intensity of the agricultural production and organization level of crop
production (IR) and animal production (h) against nitrogen balance for
16 orovinces of Poland in the vears 1999-2000

Sa1dobilansu,Efektywnosc
kgNPK

surplusldeficitkgN*ha-1wykorzys-
Województwo

*ha-1UR,kIzNawowwyPoszeIZOl1y
taniaazo1u

provmce

AL
w pktw pktSimplifiedEnlargedNitrogen

efficiency%Dolnoslaskie

7411751-18,36,4914

Kujawsko-pomorskie

11513315036464,5526

Lubelskie

7912993-42236738

Lubuskie

80925519.8436498

Lódzkie

7513312320,8475553

Malopolskie

70125119-19,412,587,1

Mazowieckie

741231153,029667 l

OpOlskie

1281311082929 l752

Podkarpackie

4911187-22.96.2919

Podlaskie

761031517,6343671

Pomorskie

12611010016543,9589

S1askie

6610385-6 121 8747

Swietokrzyskie

651271032,531 l659

Warminsko-mazurskie

7692941,929,369,0

Wielkopolskie

10612818527354,5579

ZachodniO-pOmorskie

1111015521.049 O538

POLSKA

851181117,034 O661

* - efektywnosc wykorzystania azotu okreslono jako stosunek odplywu azotu do doplywu ze
wszystkich zródel.

Przedstawiony na rysunku l poszerzony bilans azotu w ukladzie regionalnym
wykazuje duze zróznicowanie bedace efektem okreslonego poziomu intensywnosci
produkcji roslinnej i zwierzecej. Najwieksze nadwyzki azotu (ponad 50 kg N*ha-I)
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wystepuja w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim w których zu
zywa sie znaczace ilosci azotu zarówno w nawozach naturalnych jak i mineralnych.
Jednakze pomimo wysokiej organizacji produkcji roslinnej nawozy nie sa w wystar
czajaco wysokim stopniu wykorzystane, co moze wskazywac na istnienie potencjal
nych zagrozen dla srodowiska. Z kolei najrnniejszy nadmiar azotu, nie przekraczajacy

< 17

17 - 34

34- 50
>50

Rys. 1. Saldo poszerzonego bilansu azotu na powierzchni pola
Fig. 1. Enlarged nitrogen balance on soil suiface.
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17 kg N*ha-I DR - czyli wielkosci przyjetej jako opad atmosferyczny wystepuje w
województwach dolnoslaskim, malopolskim i podkarpackim. Regiony te charaktery
zuja sie jednak najwyzsza efektywnoscia wykorzystania azotu ze wszystkich zródel
(ok. 90%). Województwa te maja ponadto najnizsze wskazniki organizacji produkcji
zwierzecej bedacym efektem poglebiajacego sie spadku poglowia zwierzat i niskiej
podazy nawozów naturalnych. Nie jest ona jednak w wystarczajacym stopniu rekom
pensowana przez doplyw azotu w nawozach mineralnych. Niestety ta niekorzystna
tendencja utrzymuje sie juz na przestrzeni ostatnich kilku lat (Fotyma i in. 2000) i w
przyszlosci prowadzic moze do znacznego zmniejszenia produkcyjnosci gleb. Po
nadto niskie saldo azotu nie swiadczy o wyeliminowaniu wszystkich zagrozen srodo
wiskowych i prowadzeniu poprawnej gospodarki skladnikami mineralnymi. Szcze
gólne zaniedbania istnieja bowiem w infrastrukturze technicznej gospodarstw rolnych
(Kopinski i in. 2001).

Powyzsza analiza wskazuje na znaczne zróznicowanie regionalne bilansu azotu
w Polsce. Jest ono w stopniu znacznym uwarunkowane warunkami organizacyjno
produkcyjnymi, wplywajacymi takze na efektywnosc wykorzystania tego skladnika
w rolnictwie. Ponadto nalezy podkreslic wage racjonalnego gospodarowania skladni
kami mineralnymi na polach.

WNIOSKI

l. Bilans azotu liczony metoda na powierzchni pola jest dla kraju dodatni, a wyka
zana nadwyzka bilansowa nie wskazuje na potencjalne zagrozenia dla srodowi
ska przyrodniczego.

2. Wyniki bilansu azotu w ukladzie wojewódzkim sa uwarunkowane zróznicowa
nym regionalnie poziomem intensywnosci gospodarowania i organizacji produk
CJI.

3. Naj nizsza efektywnosc wykorzystania azotu stwierdzono w województwach wiel
kopolskim i kujawsko-pomorskim.

4. Najnizszymi saldami bilansu azotu charakteryzuja sie województwa o niskim
poziomie nawozenia mineralnego lub naturalnego.
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EVALUATION THE REGIONAL DIFFERENTIATION OF NITROGEN (N)
BALANCE IN POLISH AGRICULTURE

Summary

Polish agriculture is characterised differentiation of area structure and level inten
sity production. The modem agriculture apart from production and economic aims,
must pursue wide-range ecological aims, understood as the protection of the natural
environment against different kinds of pollution. Nutrient management system is the
relatively tools for sustainable activities in agriculture. The nutrient balance is the
basic element describing the sustainability. Surplus or deficit is a very important indi
cator for developing nutrient management strategies by national or regional scale.
One ofthese methods, proposed by international organisations, such as OECD, is the
soil surface nutrients balance. This balance measures the difference between the nu

trient inputs to an agricultural system (mainly from livestock manure and chemical
fertilizers) and the outputs ofnutrients from agricultural (mainly uptake by crops and
forage). This indicator provides information on the potentialloss of nitrogen to the
soil, surface or ground water (eutrophication) and air quality (acidification).

This publication presents nitrogen balance at nationallevel and to some extent the
balances on the regionallevel (Tab. 2, 3). Regional balances from last years (1999
2000) provide a better picture for policy makers, enabling them to identify areas of
high surplus or with possible deficit. The regional differentiation of potential pollu
tion, which is indicated by nutrients balance, is presented on the map (Fig. 1). The
main criteria separation of regions was the quantity of nitrogen balances surplus (kg
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N/ha AL). The regional differentiation ofnutrient balance is affected by animai and
crop production intensity. Nitrogen balance was positive in the whole of Poland and
the greatest surplus was found in Kujawsko-Pomorskie and Wielkopolskie provinces.
These regions characterised very intensive animai production and high level mineral
fertilizers. The least surplus nitrogen was found in Dolnoslaskie, Malopolskie and
Podkarpackie voivodeships. The mainly ofthis reason was the reduction in inorganic
and organic fertiliser use (nitrogen input). The efficiency of nitrogen use, as measured
by the total nitrogen uptake (output) as a share ofthe total nitrogen available (input)
from the soil surface balance was very high in this regions also (90%). The average
for Poland utilises over 60% of the annual nitrogen available into the agricultural
system (Tab. 3). The opinion, that the economic, organisation and natural conditions
determine the soil mineral nutrient balance was confirmed. Moreover, the rationality
and efficiency of nutrients use in the agricultural should be taken into consideration.

Dr. Janusz Igras,
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG,
ul. Czartoryskich 8,
24-100 Pulawy,
e-mail <ij@iung.pulawy.pl >



BILANS AZOTU NA PRZYKLADZIE WYBRANEJ POPULACJI

GOSPODARSTW ROLNICZYCH POLSKII

Edward Majewski, Jan Labetowicz, Jaroslaw Wisniewski,
Zbigniew Laudanski, Andrzej Radecki

Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstrakt

W pracy przedstawiono bilans azotu sporzadzony metoda "u wrót gospodarstwa"
dla populacji 721 gospodarstw towarowych z obszaru calego kraju o przecietnej
powierzchni uzytków rolnych 31,3 ha. Srednia nadwyzka bilansowa N dla badanej
zbiorowosci gospodarstw wynosila 93 kg N' ha-l. Jej wielkosc zalezala od kierunku
produkcji i byla najwieksza w gospodarstwach trzodowych (110 kg N . ha-l), a
najmniej sza w gospodarstwach roslinnych (45 kg N' ha-l). Glównymi zródlami
nadwyzki bilansowej N sa nawozy mineralne oraz pasze z zakupu.
slowa kluczowe: bilans azotu, straty azotu, gospodarstwo rolnicze

Abstract

In the paper the "farm gate" nitrogen balance in the sample of 721 family farms
located in different regions ofPoland is presented. The average farm size in the sample
is 31,3 ha, which is much greater than the average for Poland (7 ha). The results of
calculation show that the surplus of N in the sample of farms ranges from 23,4 to
398,6 kg N . ha-l (93 kg N . ha-1 on average). The main factor differentiating nitrogen
surpluses in surveyed farms is the production structure in several groups of farms the
order: pig farms 100 kg N. ha-lon average, mixed farms 98 kg N .ha-l, dairy farms 90
kg N .ha-land arabIe farms 45 kg N' ha-l. Main sources of nitrogen surplus in surveyed
farms were fertilizers and purchased feedstuffs.
Key words: Nitrogen balance, Nitrogen losses, farm-business

Wstep

Ilosc azotu w formie przyswajalnej dla roslin jest glównym czynnikiem
wyznaczajacym granice produktywnosci kazdego ekosystemu. W naturalnych
ekosystemach ladowych, dominujacym zródlem azotu mineralnego sa procesy

I Badania przeprowadzono w ramach grantu KBN (5 P06J 00915) w latach 1998-2000.
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biologicznego wiazania azotu atmosferycznegodokonywane przez bakterie glebowe
symbiotyczne lub wolnozyjace. Procesy te sa takze podstawowym zródlem azotu w
niskowydajnych systemach rolnictwa, jakie dominuja na wielu obszarachAzji iAfryki,
oraz odgrywaja istotna role w rolnictwie ekologicznym [Kiicke and Kleeberg 1997,
Laegreid i in. 1999]. W wysokowydajnych systemach rolnictwa dominujacym zródlem
azotu sa nawozy mineralne. Obecnie szacuje sie, ze azot produkowany na drodze
syntezy chemicznej stanowi okolo 40% calkowitej produkcji azotu przyswajalnego
dla roslin ladowych w swiecie [Peoples and Craswell 1992, O'Neill 1997].
W gospodarstwie rolniczym dostarczony azot mineralny przetwarzany jest glównie
na bialko roslinne i zwierzece. Sprawnosc tego procesu nie jest zbyt duza. Szacuje sie,
ze rosliny wykorzystuja okolo 60 - 70% azotu dostarczonego w nawozach, a zwierzeta
wykorzystuja zaledwie 15 - 20% azotu zawartego w paszy [Kiicke and Kleeberg 1997].
Ubocznym efektem funkcjonowania kazdego gospodarstwa rolniczego jest wiec
znaczna ilosc azotu "odpadowego", która podlega wtórnemu przetwarzaniu w
gospodarstwie w formie nawozów naturalnych (organicznych) oraz jest w mniejszym
lub wiekszym stopniu tracona i ulega rozproszeniu w srodowisku. Skala nastepujacych
ta droga strat azotu jest znaczaca i uwaza sie, ze stanowi to jeden z istotnych czynników
zagrozen srodowiska przyrodniczego [Sapek 1994, Smith i in. 1997, Laegreid i in.
1999]. Rozpoznanie skali tych strat, a takze czynników determinujacych nadmierne
rozproszenie azotu do srodowiska jest aktualnie przedmiotem szerokich badan. Kwestia
ta staje siejednym z podstawowych kryteriów definiowania przyjaznych dla srodowiska
praktyk rolniczych [Nitrate Directive 1991, USDA 1999].

Celem pracy jest ocena bilansu azotu w duzej zbiorowosci gospodarstw. Ze wzgledu
na znaczenie azotu w produkcji rolniczej zarówno z przyrodniczego, jak i
ekonomicznego punktu widzenia, wielkosc strat azotu i efektywnosc jego
wykorzystania w gospodarstwie rolniczym moze byc jedna z miar oceny jakosci
gospodarowania w rolnictwie.

Metodyka badan

Badania przeprowadzono w zbiorowosci 721 gospodarstw z 26 województw
(wedlug starego podzialu administracyjnego kraju, obowiazujacego w okresie podjecia
badan), reprezentujacych zróznicowane warunki do produkcji rolniczej i strukture
gospodarstw. Pominieto obszary górskie. Liczbe gospodarstw w poszczególnych
województwach ustalono proporcjonalnie do wystepujacego w nich arealu uzytków
rolnych (rys 1.).

Do badan wytypowano wylacznie gospodarstwa towarowe, typowo rolnicze,
w których produkcja rolna stanowila glówne zródlo dochodów rolniczych. Badana
populacje w 90% stanowily gospodarstwa o powierzchni powyzej 10 ha. Udzial

gospodarstw mniejszych, o powierzchni 7 - 10 ha stanowil okolo 10%. Srednia
powierzchnia gospodarstwa w badanej zbiorowosci ksztaltuje sie na poziomie 31,3
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ha, co zasadniczo przekracza wartosc srednia dla Polski wynoszaca okolo 7 ha [Józwiak
2000]. Zbiorowosc obejmowala gospodarstwa z typowymi kierunkami produkcji
dominujacymi w rolnictwie polskim. W 85% byly to gospodarstwa z produkcja
zwierzeca (wielostronne, bydlece, trzodowe), a w 15% gospodarstwa roslinne. Ponadto
dokonano podzialu badanej zbiorowosci gospodarstw na "dobre" (75% zbiorowosci)
i "slabe" (25% zbiorowosci) wedlug mierników efektywnosci.

Narzedzie metodyczne do badan stanowil kwestionariusz wywiadu. Wywiad
z rolnikami przeprowadzili doradcy terenowi ODR w okresie od stycznia do maja

woj. objete badaniem

fil (26)

Rysunek l. Województwa objete badaniami wedlug starego podzialu
administracyjnego kraju

Figure l. Location offamily farm in different regions of Poland

1999. Zgromadzone dane liczbowe i informacj e dotycza stanu w 1998 roku. Zostaly
one wprowadzone do komputerowej bazy danych i przetworzone w arkuszu
kalkulacyjnym Excel. Przeprowadzony w opracowaniu rachunek bilansu azotu
obejmuje okres roku i polega na zestawieniu ilosci N wprowadzonych do obiegu w
gospodarstwie i ilosci N wynoszonego z gospodarstwa. Jest to rachunek okreslany
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jako bilans "u wrót gospodarstwa". Przychód stanowil azot dostarczony do
gospodarstwa w formie zakupionych nawozów mineralnych, pasz przemyslowych,
zwierzat hodowlanych, oraz azot wnoszony na obszar gospodarstwa w wyniku
naturalnych procesów przyrodniczych (wiazanie N przez drobnoustroje symbiotyczne
i nie symbiotyczne i azot w opadach atmosferycznych). Rozchód natomiast stanowil
azot wynoszony z gospodarstw w wyniku sprzedazy i konsumpcji produktów
roslinnych i zwierzecych. Uzyskana nadwyzka przychodu azotu nad jego rozchodem
stanowi róznice bilansowa rozpraszana do srodowiska.

Do szczególowej analizy czynników wplywajacych na bilans N zastosowano metode
regresji wielokrotnej przy uzyciu pakietu "Statistica". Dane empiryczne poddano
standaryzacji i dla tak przeksztalconych wartosci wyznaczono wspólczynniki regresjii
standaryzowanej (beta) oraz okreslono wspólczynnik determinacji. Do modelu
wlaczono zmienne na poziomie istotnosci nie przekraczajacym 0,05.

Wyniki i dyskusja

Uzyskane wyniki wskazuja, ze nadwyzka bilansowa azotu w badanej zbiorowosci
gospodarstw byla silnie zróznicowana i wahala sie od 23 do 398 kg N ' ha-l (rys 2),
Przecietnie w zbiorowosci poziom nadwyzki bilansowej azotu wyniósl 93 kg N ha-l
(tab. l).

----- -

Grupy %zbioro-
Przychody;

Nadwyzki bilansowe NObsada;Nawozenie mineralne;
gospodarstw;

Iwosci;%0

income
nitrogen suroluseslivestockmineral ferti1ization

group offarm
k N'ha-l %przy-

density
kg [::K' kg N' ha-lsize

thefarm
kgN'ha-lw g chodów

SD' 100 ha-l

Grupy obszarowe, ~~oupof farm size< 10 ha
8124,788,77187,9183,277,0

10-15ha
20132,792,47083,5186,879,7

15-25ha
30145,7103,87188,4201,489,5

25 - 40 ha
24142,799,27067,0201,389,8

40 - 75 ha
13145,299,56959,7206,594,9

> 75 ha
5129,476,05922,1203,090,4

Gos odarstwa "dobre - slabe", farm "good - poor"Dobre; good

81142,29486760,0206,291,9
Slabe; poor

19114982,27260.0161,474,1
Ogólem zbiorowosc, the whole Pl loulationSrednio;

100
139936660,0201,490

mean

Tabela 1. Nadwyzki bilansowe azotu w róznych grupach obszarowych
gospodarstw

Tab1e 1. Nitro!!en suro1uses in different flfOUD of fi
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W ponad polowie analizowanych gospodarstw (53,5%) nadwyzka bilansowa byla
mniejsza od wartosci przecietnej. W poszczególnych grupach obszarowych
gospodarstw wielkosc nadwyzek bilansowych azotu byla zblizona, jedynie w
gospodarstwach najwiekszych, o powierzchni powyzej 75 ha nadwyzki bilansowe
byly wyraznie mniejsze, co wiaze sie glównie z mniejsza obsada zwierzat.

W badaniach przeprowadzonych w zbiorowosci 13 tys. gospodarstw w Badenii 
Wirtembergii w Niemczech wykazano nadwyzke bilansowa azotu srednio na poziomie
95 kg N . ha -I [Doluschitz i in. 1992]. W warunkach polskich w bilansach azotu
sporzadzanych na poziomie "bramy gospodarstwa" wykazywane sa wartosci nadwyzek
bilansowych, srednio dla róznych grup gospodarstw, od 40 do 96 kg N' ha-I[Krasowicz
i Niesciór 1996, Pietrzak 1996].

Na podkreslenie zasluguje porównanie nadwyzek bilansowych azotu w
gospodarstwach uznawanych za "dobre" i "slabe". W gospodarstwach "dobrych",
które charakteryzuje wyzszy poziom intensywnosci produkcji wieksze sa przychody
azotu, a takze wielkosc nadwyzki bilansowej w przeliczeniu na 1ha. Jednakze udzial
nadwyzki w stosunku do ilosci wniesionego azotu jest w gospodarstwach "dobrych"
korzystniejszy (67%) niz w "slabych" (72%), co oznacza lepsze wykorzystanie
skladnika w procesach produkcyjnych (Tabela 2). W badanej zbiorowosci dominujaca
grupe (46% populacji) stanowily gospodarstwa wykazujace roczne nadwyzki
bilansowe azotu od 50 do 100 kg N . ha-I . Gospodarstwa z nadwyzkami ponizej 50
kg N' ha-I i powyzej 150 N· ha-I stanowily odpowiednio 13% i 11% calosci. Znaczacy
byl takze odsetek gospodarstw w których nadwyzki bilansowe azotu zamykaly sie w
przedziale 100-150 kg N . ha-I. Stanowily one 30% badanej populacji gospodarstw
(tab 2).

Tabela 2. Struktura gospodarstw wedlug wielkosci nadwyzek bilansowych azotu.
Table 2. Structure of farm depending on nitrogen surpluses.

Nadwyzki
bilansowe

surpluses
kgN'ha'l

Liczba

gospo
darstw;

numberof
farrns

NadWyzka bilansowa

Procent r. N nitro en su Ius Ob da ~Nawozenie

sa ..
zbioro - rzychody' Procent l' t k' mineralne

, .. lves oc . l
WOSCl; mcome przy- d' mmera

% of the kg N . ha,l kg N . ha-I chodów % D"~~~ta- ertilizati~n
farm ofthe kg N' ha I

income

Do 50

50 - 100

100 - 150

Pow. 150

Ogólem
total

90

334

215

82

721

13

46

30

11

100

90

118

166

257

139

26

77

122

187

93

29

65

73

73

66

25

53

66

126

60

60

76

113

130

90
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Bilans azotu byl w znacznym stopniu determinowany przez kierunek produkcji w
gospodarstwie. Najmniejsza nadwyzka bilansowa wystapila w gospodarstwach
roslinnych (45,4 kg N' ha-l). Sposród gospodarstw zwierzecych najwieksza nadwyzke
bilansowa odnotowano przy chowie trzody cHlewnej (110 kg N . ha-l). W
gospodarstwach bydlecych i mieszanych nadwyzka bilansowa N byla o okolo 10%
nizsza (90 - 98 kg N· ha-l) (Tabela 3). W badaniach niemieckich z Badenii-Wirtembergii
[Doluschitz i in. 1992] nadwyzki bilansowe azotu w grupach gospodarstw o róznych
kierunkach produkcji ksztaltowaly sie na porównywalnym poziomie i wynosily od 84
do 176 kg N . ha-l, przy obsadzie zwierzat odpowiednio od 105 do 324 SD na 100 ha
uzytków rolnych. Wielkosc nadwyzek bilansowych N w badanej populacji gospodarstw
w Polsce jest porównywalny, ale przy zasadniczo mniejszej obsadzie inwentarza, co
wskazuje na koniecznosc usprawnienia procesów technologicznych w produkcji..
ZWIerzece].

W strukturze przychodów N, niezaleznie od kierunku produkcji dominowal azot
nawozowy (srednio 64,6%). Udzial N ze zródel naturalnych (wiazanie biologiczne i
opady) ksztaltowal sie na poziomie okolo 22%.

Tabela 3. Nadwyzki bilansowe azotu w gospodarstwach o róznych kierunkach
produkcji;

Table 3. Nitrogen surpluses in farms depending on the production structure

NadwyzkiNawoze-

Kierunek

bilansowe N,nie

produkcji;

Procent
Srednio sumluses1nineralneObsada;Nadwyz-

zbioro -
URthePrzychody 1ninerallivestockka

production wosciaveragemcome procent
ferti1iza-densitybilansowa,

structure in % ofthefarm sm[kgN'ha-l] przy-tion[SD' IDOsurplus
groups of farm[ha] kg . ha-I chodów;

[kg N "h-I]
ha-l][kgN'SD-lfarrns.

% ofthe
income

Roslinne
748,1114,445,44083,41arabie

Bydlece
4827,7125,889,97186,864139,6

dairv
Trzodowe

2739,6163,9110,16797,564171,6pig
Mieszane

1822,1136,597,67184,977126,4mixed
Ogólem

10031,3139,293,46689,960177,1total
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W gospodarstwach z produkcja zwierzeca przychody N w paszach sa zróznicowane:
od 6,2 w gospodarstwach bydlecych do 19% w gospodarstwach trzodowych (Tabela
4). Odmienna jest struktura rozchodów azotu w gospodarstwach roslinnych i
zwierzecych. We wszystkich gospodarstwach zwierzecych nadwyzki bilansowe azotu
wynosza 67 - 71% rozchodu skladnika, co stanowi okolo dwu-, trzykrotna ilosc N w
stosunku do jego ilosci wyniesionej z gospodarstwa w formie produktów roslinnych
lub zwierzecych.

Tabela 4 Struktura przychodów oraz rozchodów azotu w gospodarstwach o
róznych kierunkach produkcji.

Table 4 Structure of nitrogen inputs and outputs in farms depending on the
production structure in groups of farms

przychody , N inllut in %rozchody, N output in %
Kierunek

Zwie-
Produkt

Zwierzeta i

produkcji;
rzeta doNawo

Wiaza-nie
Opady

yroslin-
produkty

Nadwyzproduction
Nasio-chowu; biologi-atmos- zwierzece;

structure in
animaIPasze;

zy fery-
ne;

animals
ka bilan-

na fodderfertilizczne;
plantsgroups of

seedsto biologicalczne; andsowa,

farms

husband
ers

fixationrainfaIlprodu-
animals
surplus

ry

cts
products

Roslinne;
0,8

0,10,672,910,714,960140
arabIe

Bydlece;
0,6

0,36,268,910,413,5191071
dairv

Trzodowe
0,6

1,419,059,59,110,4201367
pig

Mieszane;
0,6

0,714,562,29,612,5161371
mixed

Ogólem;ID

0,60,812,064,69,812,2221167
generation

W gospodarstwach roslinnych dominujaca forma rozchodów N stanowily produkty
roslinne, a nadwyzka bilansowa azotu nie przekraczala 40% calosci rozchodów.

Uzyskane wyniki wskazuja, ze produkcja zwierzeca generuje wieksze niz produkcja
roslinna nadwyzki bilansowe N, które powstaja w procesie przetwarzania azotu na
bialko zwierzece oraz w obiegu wewnetrznym azotu (pasze wlasne, nawozy
organiczne). Znaczacym zródlem oszczednosci N w gospodarstwie moze byc
usprawnienie obiegu wewnetrznego azotu, poprzez lepsze wykorzystanie pasz oraz
zmniejszenie ubytków N w procesie przechowywania i stosowania nawozów
organicznych. Z przeprowadzonych analiz i badan tego typu przeprowadzonych w
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Polsce i innych krajach wynika, ze o wielkosci nadwyzek bilansowych decyduja dwa
zasadnicze czynniki, poziom nawozenia mineralnego azotem oraz skala i kierunek
produkcji zwierzecej. Potwierdza to takze analiza regresji wielokrotnej przeprowadzona
pod katem czynników wplywajacych na bilans azotu dla gospodarstw o kierunku
bydlecym i trzodowym, stanowiacych lacznie 75% badanej zbiorowosci gospodarstw.

-straty Nw gospodarstwach - srednio w populacji
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Rysunek 2. Rozklad strat azotu w badanej zbiorowosci gospodarstw
Figure 2. Range oj nitrogen /osses in the samp/e oj Jarms

W gospodarstwach bydlecych (Bilans N I) analiza regresji wykazala, ze glównym
czynnikiem wplywajacym na wielkosc strat azotu bylo nawozenie N. Odpowiednie
równanie przedstawia sie nastepujaco:
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2BilansNI = 24,89+0,82XI+0,33~ - O~ +0,20X4- 0,lOX5 +0,11~ +0,07X,- O,O~

R2 = 0,868

Wsród innych cech istotnie zwiekszajacych dodatni bilans N na pierwszym miejscu
wystepuja pasze z zakupu a takze N zwiazany przez rosliny motylkowe, oraz udzial
trwalych DZ. Poziom istotnosci tych cech jest bardzo wysoki (p < 0,0001). Wsród
cech obnizajacych nadwyzke bilansowa N znalazly sie: jakosc gleb, nawozenie K,
posiadanie plyty gnojowej w gospodarstwie. Niektóre z tych zaleznosci wymagaja
komentarza. Wzrost udzialu roslin motylkowych sprzyja wiekszym stratom azotu co
moze wynikac z malo dokladnego oszacowania jego wiazania, ale jest wysoce
prawdopodobne, ze wynika to z niedoskonalego nastepstwa roslin i niewlasciwego
planowania nawozenia. Dodatni zwiazek miedzy wielkoscia nadwyzki bilansowej N
a udzialem trwalych uzytków zielonych (TUZ) wiaze sie ze stosowaniem na TUZ
przecietnie wysokiego nawozenia N przy stosunkowo niskich plonach. Swiadczy to o
potrzebie racjonalizacji gospodarowania na trwalych uzytkach zielonych. Zwiazek
miedzy bilansem N a jakoscia gleb wynika z tego, ze im lepsza gleba tym wyzsza jest
jej produktywnosc, a co za tym idzie wieksza efektywnosc nakladów. Podobnie z
nawozeniem potasen., uzyskany wynik wskazuje na znaczenie równowagi miedzy N
i K w wykorzystaniu nawozów azotowych. Korzystny wplyw powierzchni
gospodarstwa na bilans azotu wynika z faktu, ze w miare wzrostu obszaru maleje
intensywnosc gospodarowania, w tym w szczególnosci poziom nawozenia N i obsada
zwierzat.

Dla gospodarstw o trzodowym kierunku produkcji (Bilans N2) analiza wykazala,
ze najwiekszy udzial w tworzeniu nadwyzki bilansowej N mialy pasze z zakupu (X2
wspólczynnik beta = 0,87), równie silny wplyw wywieralo nawozenie N (XI'
wspólczynnik beta 0,58): .

2Bilans N2 =-4,57 + 0,87X2 + 0,58XI + 0,2X4- 0,15~ - O,14X3 + 0,13)(,- 0,07XIO

R2 = 0,92

Pozostale czynniki mialy mniejszy wplyw na bilans azotu bowiem odpowiadajacy
im (beta) nie przekracza wartosci 0,21. Ich wplyw na bilans N jest jednak wysoce
istotny bowiem poziom istotnosci tych zmiennych (p<O,OOO1) ksztaltuje sie znaczaco
ponizej granicznej wartosci 0,05.

2 (X) nawozenie N w kg ha-I, (X) wspólczynnik regresji standaryzowanej ilosc zakupionych pasz w kg
ha-I, (X) jakosc gleby wyrazona wspólczynnikiem bonitacji, (X,J N zwiazany przez rosliny motylkowe w
kg ha' I, (Xs) nawozenie K w kg ha-t, (X6) % trwalych UZ, (X7) % zbóz, (Xs) posiadanie plyty gnojowej,
(X9) obsada trzody chlewnej w SD ha-· , (Xto) powierzchnia UR w gospodarstwie
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Wnioski

1. Bilans azotu w badanej zbiorowosci gospodarstw byl dodatni, srednia nadwyzka
bilansowa wynosila 93 kg N . ha-I w zakresie od 23,4 do 398,6 kg N . ha-l.

2. Wielkosc nadwyzki bilansowej azotu zalezy od kierunku produkcji w nastepujacej
sekwencji: gospodarstwa trzodowe> mieszane> bydlece> roslinne.

3. Gospodarstwa "slabe" o niskim poziomie intensywnosci (miedzy innymi o nizszej
obsadzie zwierzat i nizszym nawozeniu N) wykazuja mniejsza nadwyzke N niz
gospodarstwa "dobre", co potwierdza teze, ze ekstensywne gospodarowanie
pozwala na uzyskanie bardziej korzystnego bilansu N. Efektywnosc wykorzystania
azotu w gospodarstwach "slabych" jest jednak znacznie mniejsza.

4. Glównymi zródlami nadwyzki bilansowej azotu w gospodarstwie rolniczym sa
nawozy azotowe oraz pasze z zakupu.

5. Na bilans azotu w gospodarstwie wplywa szereg czynników takich jak udzial
trwalych uzytków zielonych, udzial roslin motylkowych i zbóz w strukturze
zasiewów, jakosc gleb, poziom nawozenia K, sposób przechowywania obornika,
obsada zwierzat, calkowita powierzchnia UR. Wskazuje to na mozliwosci
ograniczenia wielkosci nadwyzki bilansowej azotu przez doskonalenie organizacji
gospodarstw i technologii produkcji.
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NITROGEN BALANCE IN THE SELECTED FARMS IN POLAND

Summary

The study was aimed at estimation of nitrogen balances in the sample of72l family
farms located in different regions ofPoland. The farms which represent the commercial
sector of Polish agriculture were selected for the survey according to a number of
criteria, such as: farm size greater than 7 hectares, farming as the main source of
family incomes, typical for regions structure of production. 1twas assumed that 25%
of farms in the sample should be considered as "poor" and the remaining 75% as
"good". There were no criteria of distinguishing between poor and good - the choice
was left to the judgment of local agricultural advisors, who selected farms for the
survey. The average farm size in the sample is 31,3 ha, which is much greater than the
average for Poland (7 ha). Empirical data relate to the 1998 calendar year farm
operations and were collected by agricultural advisors who interviewed farmers with
the use of questionnaire, which was developed for the purpose of the study by a group
ofresearchers. The data were processed in Excel spreadsheet. Statistic analyses were
made with the use of Statistica package.

The "farm gate" type of nitrogen balance was calculated as a difference between
total input of N to the farm system and amount of N removed with the crop and
animaI commercial products sold or put into stock. The surplus ofN over the amount
removed form the system might be considered as losses dispersed in the environment.
The results of calculation show that the surpluses ofN in the farms ranges from -23,4
to 398,6 kg N· ha-1 (93 kg N· ha-lon average). Nitrogen surpluses in surveyed farms
differed depending on the production structure in groups offarms, distinguished from
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the sample, in a sequence: pig farms 110 kg N . ha-lon average, mixed farms 98 kg N
ha-l, dairy farms 90 kg N· ha-l and arabIe farms 45 kg N· ha-l. Surpluses of nitrogen in
farms considered as "poor" were lower (82,2 kg N ha-l) when compared with "gooo"
farms (94,8 kg N' ha-I). It proves that extensive farming generates lower surpluses of
nitrogen ("poor" farms in the sample were characterized by lower than average intensity
of production and livestock density), mainly due to smaller livestock production and
lower fertilization level. It was found, however, that the rati6 ofN surpluses into N
input was in "poor" farms greater (72%) than in "good" farms (67%). This result
indicates that the Nitrogen in more intensive farming systems is utilized more effectively
in production processes.

Main sources of nitrogen surplus in surveyed farms were fertilizers and purchased
feed. The multiple regression analyses allowed identification of other key factors de
termining N surpluses which were as follows: percentage of permanent grassland,
share of protein crops and cereals in crop production structure, soil quality, fertiliza
tion with potassium, manure management systems, livestock density, arabIe land area.

It was conc1uded that nitrogen surpluses in farming systems might be reduced by
introducing improvements in farms' organization and technologies ofproduction.

Prof. dr hab. Edward Majewski,
Wydzial Ekonomiczno-Rolniczy SGGW,
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa,

e-mail <Majewski@alpha.sggw.waw.pl>



NADMIAR AZOTU W TOWAROWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
ZULAW WISLANYCH

Tadeusz Marcinkowski

Instytut Melioracji i Uzytków Zielonych w Elblagu

Abstrakt

Oszacowano straty azotu w produkcji rolniczej pieciu towarowych gospodarstw
rolnych stosujac dwie metody bilansu. W metodzie I nadmiar azotu potraktowano
jako sume strat w produkcji roslinnej i w produkcji zwierzecej, w metodzie n
zastosowano metode "u wrót gospodarstwa". Straty azotu w poszczególnych
gospodarstwach byly zróznicowane przy czym w ocenie metody I wynosily od 59 do
206 kg N/ha a w ocenie metody n od 50 do 176 kg N/ha. Wyniki bilansu azotu
porównano z parametrami globalnej i towarowej produkcji rolniczej oraz intensywnosci
organizacji gospodarstw stosujac metody korelacji i regresji prostoliniowej. Uzyskane
wspólczynniki korelacji R byly istotne statystycznie w obu przypadkach jednak
wyraznie wyzsze dla metody I.
Slowa kluczowe: gospodarstwo rolne, produkcja roslinna, produkcja zwierzeca,
bilans azotu.

Abstract

Losses of nitrogen in agricultural production in five farms were estimated using
two balance methods. In method I nitrogen surplus was treated as a sum ofboth plant
and animai production, in method n - "farm gate" method was used. Nitrogen losses
in farms varied between 59 to 206 kg N/ha in method I and 50 to 176 kg N/ha in
method n. Methods of correlation and linear regression were used to compare the
results of nitrogen balance with parameters of: global agricultural production, com
mercial agricultural production, and farm organization intensity. The correlation coef
ficients R were significant for both methods but higher for method I.
Key words: farm, plant production, animai production, nitrogen balance
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Wstep

Procesy odpowiedzialne za emisje azotu na róznych etapach produkcji rolniczej sa
na ogól dostatecznie poznane jednak w wielu przypadkach trudne do jednoznacznego
przedstawienia w sposób ilosciowy [Sapek, i in., 2000]. Praktycznym i pomocnym

narzedziem w rozwiazywaniu tego rodzaju zagadnien jest obecnie powszechnie
stosowana metoda bilansu azotu, która w przypadku pojedynczego gospodarstwa
nazywanajest czesto bilansem "u wrót gospodarstwa". Okresla ona laczna nadwyzke
azotu w skali calej produkcji rolniczej gospodarstwa bez wyraznego wskazywania
miejsca jej powstawania [Fotyma, 2000]. Przy podejmowaniu praktycznych dzialan
zmierzajacych do poprawy ekonomicznej i ekologicznej efektywnosci gospodarowania
tym skladnikiem w konkretnych gospodarstwach, zwlaszcza z duzym udzialem
produkcji zwierzecej moze to okazac sie informacja nie wystarczajaca. Dlatego tez w
trakcie realizacji niniejszej pracy podjeto badania, których celem bylo poszukiwanie
bardziej szczególowych sposobów wyznaczania nadmiaru azotu w produkcji rolniczej
wybranych zulawskich gospodarstw rolnych wraz z ich specyfikacja na nadmiary w
"polu" i "w zagrodzie".

Material i metody

Badania prowadzono w latach 1994 - 1999 w pieciu gospodarstwach o
zróznicowanej powierzchni uzytków rolnych w granicach od 26 do 40 ha (Tabela l).
Gospodarstwa oznaczone symbolami G-l, G-3, G-4 i G-5 zajmowaly sie glównie
produkcja mleka i zywca wolowego, w mniejszym stopniu produkcja zbóz, buraków
cukrowych i rzepaku. W gospodarstwie G-2 dominowala produkcja zarodowej trzody
chlewnej a w produkcji polowej uprawa zbóz, mieszanek pastewnych i groszku
zielonego. Pod wzgledem intensywnosci organizacji produkcji rolniczej [Kopec, 1964;
Manteuffel, 1981] gospodarstwa produkujace mleko charakteryzowaly sie wskaznikiem
w przedziale od 392 do 604 pkt, a gospodarstwo produkujace trzode chlewna
wskaznikiem przekraczajacym 1000 pkt.

W swietle parametrów ekonomiczno - produkcyjnych (Tabela 2), globalna
produkcja roslinna w badanych gospodarstwach, z wyjatkiem gospodarstwa G-l,
ksztaltowala sie na poziomie srednio od 34,1 do 59,3 jednostek zbozowych z ha i
wyraznie przewyzszala srednia wartosc tego wskaznika szacowana dla Polski w latach
1992-1997 na 30,9 jednostek zbozowych zjednego hektara uzytków rolnych [Fotyma,
2000]. W sektorze produkcji zwierzecej produkcja globalna gospodarstw
produkujacych mleko ksztaltowala sie na poziomie srednio od 22,0 do 47,6 jednostek
zbozowych z ha a w gospodarstwie produkujacym trzode chlewna na poziomie srednio
105 jednostek zbozowych z ha. Natomiast wskazniki towarowej produkcji roslinnej
dla wszystkich gospodarstw byly stosunkowo niskie i przyjmowaly wartosci srednio



Tadeusz Marcinkowski
172 --------------------------

Tabela l. Ogólna charakterystyka analizowanych gospodarstw
Table l. Characteristic of analysed farms

Wyszczególnienie
Gos odarstwo, Farm

Specification

G-lG-2G-3G-4G-5

Bogaczewo

PastwaKepniewoKepniewoJeglownik
Powierzchnia, Area ha

33,534,026,031,440,0
uzytki zielone, grasslands ha

10,01,314,020,718,0
nawozenie mineralne

95 ±20177 ± 22235 ± 17207 ± 10119±2
mineral fertilization in kg NPKIhaObsada zwierzat w SD/ha,Animal density in AUIhabydlo mleczne, daiJ.ycattle

1,1±0,2-1,9 ± 0,11,5 ± 0,01,3 ± 0,0
trzoda chlewna, pigs

-5,1 ± 0,5---

Intensywnosc organizacji 392 ± 47
1109 ± 89604±20473 ± 3416 ± 00

produkcji rolniczej w pkt. l)
Intensity of agriculturalproduction órganization in pointl)roslinna, plant production

101 ± 597 ± 12120 ± 2283 ±378 ± 00

zwierzeca, animal production
291 ± 501012 ± 91484 ± 14390 ± 00338 ± 00

Produkcja towarowa2J, Commercial production2)zboza, cereals dt

326-18462212

buraki cukrowe, sugar beets dt
450-990150-

rzepak, rape dt
55--60-

groszek zielony, green pea dt
-940---

mleko, miIk kg· 1(}l
80-147125138

zywiec wolowy, slaughter cattle
2,00

-4,727,124,32
kg·103

zywiec wieprzowy, slaughter
-

76,69-
pigs kg· 1(}l

--

l) wg. Kopcia [1964], by Kopec [1964]
2) wg. danych z roku 1998, by data from 1998
- nie wystepuje, not existing

od 6, l do 18,2 jednostek zbozowych z ha. Swiadczy to o tym, ze duza czesc produkcji
roslinnej posiadala charakter zaopatrzenia wewnetrznego a w mniejszym stopniu
charakter produkcji rynkowej. Towarowa produkcja zwierzeca zas ksztaltowala sie na
wysokim poziomie i w porównaniu z produkcja globalna wykazywala nieznaczne
róznice powodowane niewielka konsumpcja wewnetrzna.
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Tabela 2. Srednia globalna i towarowa produkcja rolnicza gospodarstw
w jednostkach zbozowych z ha.

Table 2. The average index of global and commercial agriculture production
in farms in cereal units per ha.

Gospoda
LataProdukcja globalna

Produkcj a towarowa
Global production

Commercial productionrstwo
badan
Roslinna

ZwierzecaOgólemRoslinnaZwierzecaOgólemFarm
Years

Plant
AnimaiTotalPlantAnimalTotal

G-l

1994 -
27,0 ± 2,2

22,0 ±4,549,1 ± 4,814,1 ±4,619,7 ± 2,133,8 ± 5,41998
G-2

1994 -
59,3 ± 8,6

105 ±11,8164 ± 206,4 ±2,697,5 ± 11104 ± 12
1998

G-3

1994 -
45,6 ± 6,6

47,6 ±4,693,2 ± 5,618,2 ± 1,645,7 ± 8,763,8 ± 7,51998

G-4

1995 -

35,9 ± 4,7
38,5 ± 1,874,4 ± 5,37,1 ± 1,337,4 ± 3,244,5 ± 3,71998

G-5

1997 -
34,1 ± 0,9

30,1±1,064,3 ± 1,96,1 ± 0,930,0 ± 0,935,9 ± 3,01999

Straty azotu w gospodarstwach oszacowano stosujac dwie metody bilansu.
W metodzie I nadmiar azotu w produkcji rolniczej potraktowano jako sume strat w
sektorze produkcji roslinnej (metoda rekomendowana przez kraje OECD) i w sektorze
produkcji zwierzecej (propozycja autora). Podstawa szacunku strat w produkcji
roslinnej byl bilans azotu "na powierzchni pola" sporzadzony wedlug metodyki
proponowanej przez Fotyme i in [Fotyma M., Fotyma E., 1997; Fotyma, 2000;
Fotyma i in., 2000]. W produkcji zwierzecej straty azotu oszacowano stosujac metode
"u wrót obory lub chlewni" opracowana przez autora na podstawie wczesniej
prowadzonych badan i obserwacji [Marcinkowski, 1996; Marcinkowski, Sapek, 1999;
Marcinkowski, 2000]. W przyjetym modelu bilansu po stronie przychodów
uwzgledniano azot dostarczany w paszach i koncentratach z zakupu zewnetrznego i
wyprodukowanych w gospodarstwie, w tym równiez dostarczony w sciólce, po stronie
rozchodów azot wyniesiony w produktach zwierzecych oraz nawozach naturalnych
po uwzglednieniu strat spowodowanych emisja amoniaku (w gospodarstwie G-2
ksztaltowaly sie one na poziomie okolo 1000 kg N/rok [Marcinkowski, Sapek, 1999]).
Za podstawe metody II przyjeto metode szacowania strat azotu rekomendowana przez
kraje, uczestników Konwencji OSPARCOM, która w odniesieniu do gospodarstwa
okreslana jest mianem "the farm gate balance" lub bilansem "u wrót gospodarstwa"
[Pietrzak, 1997; Oenema, 1999; Fotyma, 2000]. Otrzymane wyniki bilansu azotu w
produkcji roslinnej, w produkcji zwierzecej, lacznie w produkcji roslinnej i zwierzecej
oraz ogólem w skali gospodarstwa porównano z parametrami globalnej produkcji
rolniczej, towarowej produkcji rolniczej oraz intensywnosci organizacji gospodarstw
stosujac w tym celu metody korelacji i regresji prostoliniowej.
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Wyniki i dyskusja

Bilans azotu liczony metoda wejscia i wyjscia tego skladnika na powierzchnie
gruntów uzytkowanych rolniczo we wszystkich analizowanych gospodarstwach byl
dodatni (Tabela 3). Oszacowany sredni nadmiar azotu przyjmowal najwyzsze wartosci
w gospodarstwach G-3 (95,5 kg N/ha) i G-4 (77,8 kg N/ha), nieco nizsze w
gospodarstwach G-2 (58,6 kg N/ha) i G-5 (58,4 kg N/ha) a najnizsze w gospodarstwie
G-l (29,1 kg N/ha).

Tabela 3. Nadmiar azotu w gospodarstwach wedlug metod przyjetych przez
OSPARCOM,OECD i autora w kg N*ha-l *rokl.

Table 3. Surplus ofnitrogen in farms estimated by the OSPARCOM, OECD and
authOl'"s method in kg N*ha-l*year"l

Metoda I - Method I
Metoda II -

Method
Gos-

W produkcji
W produkcji

podar

Lata

roslinnej wg.
zWlerzec~

Lacznie w
Ogólem w

Badan
wg. Autoragospodarstwiestwo Years

OECD
Animai

produkcji
O SPARC OMFarm

Plant
production

Tota1
Tota1 in the farmproduction authof"s

Production
O SPARC OMOECD metod

G-l

1994-

29,1 ± 3,8
29,7 ± 8,259 ± 1050 ± 9,11998

G-2

1994-

58,6 ± 5,0
147 ± 23206 ±26167 ±211998

G-3

1994-
95,5 ± 6,3

105 ± 7,2201 ± 10176±9,51998

G -4

1995-

77,8 ±9,6
83,2 ± 6,4161 ± 15151 ± 9,51998

G -5

1997-

58,4 ± 2,5
66,9 ± 3,9125 ± 2,0116± 1,51999

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czy znajduje to uzasadnienie w wielkosci
produkcji roslinnej gospodarstw otrzymane wartosci nadmiaru azotu porównano z
parametrami globalnej i towarowej produkcji roslinnej oraz wskaznikiem organizacji
jej intensyfikacji. Otrzymane wspólczynniki korelacji i regresji prostoliniowej okazaly
sie jednak statystycznie nie istotne (Tabela 4).
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Tabela 4. Korelacje i regresje liniowe miedzy nadmiarem azotu w produkcji
roslinnej (NR), zwierzecej (Nz), lacznie roslinnej i zwierzecej (NR+Z),
produkcji rolniczej ogólem w gospodarstwie (No) a wybranymi

wskaznikami ekonomiczno- produkcyjnymi badanych gospodarstw

Table 4. Correlations and linear regressions betwen nitrogen surplus in plant (NR),
animaI (Nz), plant and animaI (NR+Z) and total agricultural production in

farms (No) and choosen productive indicators in farms

W spólczynnik korelacji RWspólczynnik
Równanie regresji

Pearsonadeterminacji R2

Equation

Pearson's coefficient ofDetermination

correlation, R
coefficient, R 2

NR = 0,73 PaR + 33,8

Nu.Ns.-
NR = 0,86 PlR + 55,2

NU.Ns.-
NR = 0,37 IR+ 26,8

NU.Ns.-
Nz = 1,14 Paz + 30,4

0,838**0,702
Nz = 1,23 PTZ + 28,9

0,844**0,712
Nz = 0,14 Iz + 16,7

0,889**0,790
NR+Z = 0,96 Pa + 63,7

0,707**0,500
NR+Z = 1,46 PT + 66,5

0,687**0,472
NR+Z = 0,1410 + 60,1

0,704**0,498
No = 0,70 Pa + 67,4

0,613**0,376
No = 1,07 PT + 69,7

0,597**0,356
N() = 0,11 I()+ 67,4

0,599**0,359

PGR - globalna produkcja roslinna, global plant production, PGZ - globalna produkcja zwierzeca,
global animai production, PG - globalna produkcja rolnicza ogólem, global agricultural production,
PlR - towarowa produkcja roslinna, commercial plant production, PTZ - towarowa produkcja
zwierzeca, commercial animai production, Pr - towarowa produkcja rolnicza ogólem, commercial
agricultural production, IR - intensywnosc organizacji produkcji roslinnej, intensity of plant
production organization, Iz - intensywnosc organizacji produkcji zwierzecej, intensity of animai
production organization, lo - intensywnosc organizacji produkcji rolniczej, intensity of agricultural
production organization.

Nalezy zatem nalezy przypuszczac, ze przyczyna duzych strat azotu szczególnie w

gospodarstwach G-3 i G-4 lezy bardziej po stronie stosowanych praktyk

rolniczych, sposobu gospodarowania i nawozenia azotem (tab. l), niz po stronie

rodzaju i wielkosci samej produkcji roslinnej. Jednak w badanych gospodarstw ciezar

strat azotu wyraznie przesuwa sie w kierunku produkcji zwierzecej. Z natury niewielka

mozliwosc jego wykorzystania w tym sektorze produkcji rolniczej [Sapek i in. 2000]

powoduje, ze oszacowane straty azotu przyjmuja stosunkowo wysokie wartosci

zwlaszcza w gospodarstwach prowadzacych intensywna produkcje zwierzeca (tab.

3). Najwyzsze straty azotu zanotowano w gospodarstwie G-2 zajmujacym sie

intensywna produkcja trzody chlewnej, gdzie przy sredniej obsadzie zwierzat okolo

5,1 SD/ha przyjmowaly one wartosci rzedu 147 kg N/ha. Nieco mniejsze wskazniki

nadmiaru azotu stwierdzono w gospodarstwach G-3, G-4 i G-5 gdzie ksztaltowaly sie
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one na poziomie od 66,9 do 105 kg N/ha. Natomiast najnizsze straty azotu rzedu 29,7
kg N/ha zanotowano w gospodarstwie G-l. Bylo to jednak wynikiem wyraznie
ograniczonych rozmiarów jego produkcji zwierzecej (tab. 1). Sposród wielu czynników
limitujacych nadmiar azotu w produkcji zwierzecej [podkanski, 1997] uzyskane wyniki
bilansu azotu wskazuja, ze straty tego skladnika zwiazane sa scisle z poziomem
globalnej produkcji zwierzecej (R = 0,838**), towarowej produkcji zwierzecej (R =
0,844**) oraz wskaznikiem organizacji jej intensyfikacji (R = 0,889**).

Przedstawione wartosci nadmiaru azotu w dwóch podstawowych sektorach
produkcji rolniczej gospodarstw oraz uzyskane zaleznosci statystyczne w duzym
stopniu potwierdzaja powszechna opinie, ze glówna przyczyna rozpraszania azotu do
srodowiska lezy po stronie produkcji zwierzecej, jej rodzaju, poziomu intensywnosci
i wydajnosci. Nalezy jednak dodac, ze próba selektywnego oddzielenia produkcji
zwierzecej od produkcji roslinnej w typowych gospodarstwach rolnych jest w zasadzie
bardzo trudna. Wiaze sie to przede wszystkim z faktem ich wzajemnego przenikania
sie i kumulacji na róznych etapach dzialalnosci gospodarstwa, w tym zwlaszcza na
etapie zagospodarowania odchodów zwierzecych oraz metod i sposobów zywienia
zwierzat [Podkanski, 1997; Sapek i in. 2000).

Jak wynika z tab. 3 laczne straty azotu w produkcji rolniczej gospodarstw
oszacowane metoda I ksztaltowaly sie na poziomie od 59 do 206 kg N/ha i byly
wyraznie wieksze od oszacowanych metoda II, gdzie ksztaltowaly sie na poziomie od
50 do 176 kg N/ha. Stosunkowo duze bezwzgledne róznice w wartosciach szacunku
rzedu 35 do 40 kg N/ha wystapily w gospodarstwach G-2 i G-3, czyli w gospodarstwach
w których nadmiar tego skladnika (bez wzgledu na metode szacowania) przyjmowal
najwyzsze wartosci. Otrzymane wyniki bilansu azotu porównano z parametrami
globalnej produkcji rolniczej, towarowej produkcji rolniczej i intensywnosci organizacji
gospodarstw stosujac metody korelacji i regresji prostoliniowej (tab. 4). Wartosci
uzyskanych wspólczynników korelacji prostoliniowej R byly istotne statystycznie w
obu przypadkach jednak wyraznie wyzsze dla metody szacowania strat azotu wg.
OECD oraz autora. Wynosily one odpowiednio: dla metody I 0,707,0,687 i 0,704,
dla metody II 0,613,0,597,0,599.

Wnioski

1. Wsród wielu czynników decydujacych o stratach azotu "w polu i zagrodzie" w
badanych gospodarstwach rolnych intensywnosc organizacji produkcji zwierzecej
posiadala znaczenie dominujace.

2. W ocenie zastosowanych metod bilansu azotu nadmiar tego skladnika istotnie
zalezy od wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw. Potwierdzaja to
uzyskane zaleznosci statystyczne zwlaszcza w odniesieniu do metody OECD i
metody zaproponowanej przez autora.
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NITROGEN SURPLUS IN THE COMMERCIAL FARMS
AT ZULAWY REGION

Summary

The processes, which are responsible for nitrogen emission during different stages
of agricultural production, are generally known. But in many cases it is difficult to
assess them quantitatively. At present, a balance method is useful and practical tool to
dissolve that problem. In case of a single farm it is often called "farm gate" balance.
The method allows to estimate a to tal N surplus in whole agricultural
production scale without elear identification of the place where it arises. But informa
tion about N surplus can be insufficient to make the decisions and activities in order to
improve the economical and ecological efficiencies ofN management, mainly in farms
with high share of animai production.

It was a reason to undertake the investigations aimed at searching of more detailed
ways of identification of the places and sources of N surplus in the farm scale and
also their specification at least for losses: "in the field" and" in the farm".

The researches were carried out in the years of 1994-1999. Five farms in Vistula
Zulawy region producing milk, slaughter cattle and slaughter pigs have been chosen.
The farms are characterised by high level ofproduction organisation intensity (in the
range 392-1100 points by Kopec, 1964). The level of agricultural production was in
the range of 49,1-164 cereal units per ha of agriculturalland. Two balance methods
have been used to estimate N losses in the selected farms:

- method I: N surplus was treated as sum of losses in plant production (method
recommended by OECD) and in animai production (author's method),

- method II: N surplus was estimated as a "farm gate" balance (recommended by
participants ofOSPARCOM convention)

The total N - losses in agricultural production estimated by method I were 59-206
kg N/ha and they were markedly higher than those estimated by method II (50-176 kg
N/ha). The results ofN-balance were compared with the following parameters: global

agricultural production (PG)' commercial agricultural production (PT)' farm organiza
tion intensity (~).

Correlation and rectilinear regression methods were used for comparison of the
methods. The correlation coefficients R were statistically essential in both methods

but elearly higher for method L They were: for method I: 0,707 (PG)' 0,687 (PT) 0,704
(~) and for method II: 0,613 (PG)' 0,597 (PT) 0,599 (lo)' respectively.

Marcinkowski Tadeusz,
IMUZ,
ul Giermków 5,
82-300 Elblag,
e-mail <IMUZ@pro.onet.pl>



BILANS AZOTU W RÓZNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI ROSLINNEJ

Krzysztof Jonczyk, Jaroslaw Stalenga

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstract

W pracy przedstawiono bilans azotu w ekologicznym, integrowanym i konwen
cjonalnym systemie produkcji roslinnej. Wyniki obejmuja lata 1997-2000. Bilans azotu
sporzadzono metoda OECD. Dodatkowo w celu uscislenia potencjalnych zagrozen
zwiazanych ze stratami azotu na skutek wymycia przeprowadzono pomiary Nmin w
profilu glebowym. Najbardziej zrównowazonym bilansem na poziomie 40 kgN/ha
charakteryzowal sie system integrowany. W systemie ekologicznym odnotowano nie
znacznie ujemne saldo bilansu, przy duzych j ego wahaniach w poszczególnych latach
badan, natomiast w systemie konwencjonalnym stwierdzono nadwyzke bilansowa na
poziomie 106 kg N/ha. Najwieksze potencjalne zagrozenie stratami Nmin wystepo
walo w stanowisku po uprawie koniczyny z trawa w systemie ekologicznym, rzepaku
w systemie konwencjonalnym i bobiku w systemie integrowanym.
Slowa kluczowe: bilans azotu, azot mineralny, systemy produkcji roslinnej.

Abstract

The nitrogen balance in ecological, integrated and conventional crop production
systems was presented in the paper. The results included the years between 1997 and
2000. The OECD method was used in this research. Moreover the Nmin measure

ments in the soil profile were done in order to specify the potential dangers due to
nitrate leaching. The integrated system with 40 kgN*ha-\ had the most sustainable
balance. In the ecological system the balance was slightly negative, however large
variations of this balance were observed in particular years. In the conventional sys
tem a big surplus of nitrogen on the level of 106 kg/ha was noted. The largest poten
tial danger due to Nmin losses was observed in a position after grass with clover in the
ecological system, after rape in the conventional and after faba bean in the integrated
one.

Key words: nitrogen balance, mineral nitrogen, crop production systems
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Wstep

W ostatnich latach obserwuje sie wzrost zainteresowania praktyki rolniczej nowy
mi systemami produkcji: ekologicznym oraz integrowanym. Pojawily sie one jako
alternatywa wobec konwencjonalnego, intensywnego rolnictwa, które doprowadzilo
do wielu negatywnych zjawisk [Sapek 1995, Fotyma, Kus 1997, Duer, Fotyma red.
2001]. Systemy ekologiczny oraz integrowany nakierowane sa na realizacje zasad
zrównowazonego rozwoju rolnictwa, których istotnym elementem jest racjonalne
gospodarowanie azotem [Fragstein 1996, K6pke 1995, Vereijken 1994, Oenema 1998,
Mazur i in. 1997]. Oznacza to przede wszystkim dazenie do mozliwie zamknietego
obiegu tego skladnika w ramach gospodarstwa. Mozna tego dokonac maksymalizu
jac biologiczna retencje azotu w glebie oraz minimalizujac jego straty powodowane
nadmierna mineralizacja i wymywaniem. Te ostatnie procesy stanowia realne niebez
pieczenstwo skazenia srodowiska przyrodniczego. Jednym z podstawowych narzedzi
sluzacych rozpoznaniu potencjalnych zagrozen dla srodowiska ze strony azotu jest
okreslenie salda bilansu tego skladnika. Przyjmuje sie, ze bezpieczne dla srodowiska
jest dodatnie saldo bilansu azotu nie przekraczajace 30 kg N*ha-1rok-1 uzytków rol
nych (Duer, Fotyma red. 2001].

W pracy przedstawiono bilans azotu w ekologicznym, integrowanym i konwen
cjonalnym systemie produkcji roslinnej oraz zawartosci azotu mineralnego w profilu
glebowym.

Metodyka badan

Badania realizowano w doswiadczeniu zalozonym w 1994 r. w Stacji Doswiad
czalnej JUNG w Osinach (woj. lubelskie), którego celem jest porównywanie róznych
systemów produkcji roslinnej. Poszczególne systemy charakteryzuja sie odmiennym
zmianowaniem roslin oraz róznymi technologiami produkcji roslinnej.

W systemie ekologicznym, opartym na S-polowym zmianowaniu (ziemniak- jecz
mien jary + wsiewka - koniczyna czerwona z trawa (I rok) - koniczyna czerwona z
trawa (II rok) - pszenica ozima + poplon) nie stosuje sie syntetycznych nawozów
mineralnych oraz srodków ochrony roslin. Potrzeby pokarmowe roslin w stosunku do
azotu zaspokajane sa przede wszystkim poprzez biologiczne wiazanie tego skladnika
przez rosliny motylkowate, a takze stosowany raz w rotacji kompost.

System konwencjonalny reprezentuje 3 polowe zmianowanie (rzepak - pszenica
ozima - jeczmien jary). W systemie tym realizowane sa intensywne technologie pro
dukcji. Nawozenie azotem stosowane jest w oparciu o dawki ustalane pod katem
maksymalizacji plonów.

System integrowany obejmujacy 4-polowe zmianowanie (ziemniak - jeczmien
jary - bobik - pszenica ozima + poplon) charakteryzuje sie umiarkowanym stosowa-
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niem przemyslowych srodków produkcji. Nawozenie azotemjest tu o okolo 30-40 %
mniejsze niz w systemie konwencjonalnym.

Wyniki zamieszczone w pracy obejmuja lata 1997-2000. Bilans azotu sporzadzo
no metoda OECD [1998] uscislajac jego elementy o rzeczywiste dane dotyczace wiel
kosci nawozenia mineralnego, zawartosci azotu w nawozach organicznych, nasio
nach i sadzeniakach. Po stronie przychodów uwzgledniono takze azot (w ilosci 20 kg/
ha) wnoszony z opadem atmosferycznym oraz wiazanie biologiczne tego skladnika
przez bakterie symbiotyczne i wolnozyjace w glebie. Ze wzgledu na korzystniejsze
wskazniki mikrobiologicznej aktywnosci gleby stwierdzone w systemie ekologicz
nym, ilosc azotu zwiazanego przez organizmy wolnozyjace przyjeto w tym systemie
na poziomie 10 kg/ha, natomiast w pozostalych systemach 4 kg/ha [Runowski red.
1999]. Przy wyliczaniu ilosci azotu symbiotycznie zwiazanego uwzgledniono wspó
lczynnik symbiotycznego wiazania azotu wynoszacy: dla mieszanki koniczyny z trawa
- 0,66, natomiast dla bobiku - 0,5 [Kopke 1995, Mazur i in. 1993]. Podstawa obliczen
ilosci azotu wynoszonego z pola byly plony roslin oraz rzeczywiste zawartosci tego
skladnika oznaczone w plonie, za wyjatkiem rzepaku i bobiku.

Wykorzystanie metodyki OECD umozliwilo przesledzenie stopnia obciazenia sie
dliska azotem w polach poszczególnych roslin oraz w calym systemie. Dodatkowo,
wyniki bilansu azotu na poziomie pola uzupelniono oznaczeniami Nmin w warstwie
gleby 0-90 cm, co umozliwilo wskazanie miejsc w zmianowaniu, które moga stano
wic zagrozenie dla srodowiska [Fotyma 1996]. Azot mineralny w glebie oznaczano w

wyciagu 1% K2SO 4 metoda kolorymetrii przeplywowej.

Wyniki i dyskusja

Najwieksze dodatnie saldo bilansu azotu odnotowano w systemie konwencjonal
nym (tabela l).

W sumie za 4 lata badan wynioslo ono okolo 106 kg N/ha. Roslina, która w naj
wiekszym stopniu decydowala o takim saldzie byl rzepak ozimy. Srednio kazdego
roku nadwyzka azotu w przypadku tej rosliny wynosila prawie 92 kg/ha. Natomiast
najbardziej zrównowazonym bilansem azotu w tym systemie, na poziomie okolo 8,5
kg/ha, charakteryzowala sie pszenica ozima. Analizy zawartosci azotu mineralnego,
przeprowadzone w okresie jesienno-zimowym, wskazuja na najwieksze straty tej for
my azotu w stanowisku po rzepaku (ok. 30-40 kg Nminlha w warstwie 0-90 cm)
(Tabela 2, Rysunek 2). Obserwacja ta w powiazaniu z dodatnim saldem bilansu azotu
wskazuje na nadmiar skladnika spowodowany duzym wniesieniem N z nawozami
mineralnymi.

Saldo bilansu azotu w systemie ekologicznym bylo ujemne i ksztaltowalo sie na

poziomie -44 kg N/ha w calym zmianowaniu, jednak dla poszczególnych lat i roslin
zaobserwowano znaczne wahania jego wartosci (Tabela 1).
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Tabela l. Bilans azotu w róznych systemach produkcji roslinnej w kg N*ha-1

Table l. Nitrogen balance in different crop production systems in kg N*ha-1

1999
2000

1999-

Roslina

2000
System Crop

DcplywOq,lywSaldoDcplywOc\>lywSaldoSaldo

Jnput

OutputBaIanceJnputOutputBalanceBalance

Zienmiak
2<Xi

76130208108100
Potato

Je;zmien
33

56-2333102-69

~8
BarIey

Kmicz ..~~
Oover

254
339-85303413-110

~~

Kooicz.177
223-46183232-49

Oover
Ps:zenica

-10

Wheat

134
91431819289

>.

Rzeplk

200
1356520411589

~]
Rape

Ps:zenica
114

3615011337o '.j:l 150

'f ~
Wheat

~~

Je;zmien
117

10413117119-2119
Barley

Zienmiak

273
1829124316281

Potato >.
Jeczmien

~"E
97102-597130-33

ll
Barley

Bobik
138

140-21099217
..s

Bean 44

Pszenica
153

155-2155214-59
Wheat

Najwieksze ujemne saldo, które istotnie wplynelo na koncowy wynik odnotowa
no w 1998 roku. Wynioslo ono - 154 kg N/ha, co wiazalo sie z duzymi plonami roslin
towarowych uprawianych w tym systemie (pszenicy ozimej, jeczmienia jarego i ziem
niaka). W pozostalych latach badan takich wahan nie obserwowano, a saldo bilansu
azotu bylo tylko nieznacznie ujemne, co wskazywaloby na w miare zrównowazony
bilans azotu w tym systemie. W systemie ekologicznym podstawowym zródlem azo
tu przyswajalnego dla roslin jest proces wiazania tego skladnika przez bakterie wspó
lzyjace w symbiozie z roslinami motylkowatymi. Oszacowanie ilosci azotu symbio
tycznie zwiazanego jest zagadnieniem niezwykle trudnym, gdyz zalezy ona od wa
runków glebowo-klimatycznych, gatunku uprawianej rosliny, wielkosci plonu itp.Wiele
kontrowersji wzbudza tez metodyka wyliczania ilosci azotu zwiazanego biologicznie.
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Rys 1. Azot mineralny w stanowisku po uprawie koniczyny czerwonfj
w systemie ekologicznym (lata 1999/2000)

Fig. 1. Mineral nitrogen in a position after red c/over in the ecological
system (years 1999/2000)

Tabela 2. Zawartosc azotu mineralnego (kg Nmin*ha-l ) w profilu glebowym 0-90
cm

Table 2. The content of mineral nitrogen (kg Nmin*ha-l ) in a soil profile (0-90 cm)

System Stanowisko po uprawie
Position after cultivating

199912000 2000/2001

= OJ};;.s
= a
~(/)

1

2

3

Zierrm.iak ,Potam

Jeczmienjary, Spring barley
Koniczyna czerwona Clover
Koniczyna czerwona, Clover
Pszenica ozima ,Winter wheat

Rzepak, Rape
Pszenica ozima Winter wheat

Jeczmienjary, Spring barley
Zierrm.iak, Potato

Jeczmienjary, Spring barlev
Bobik, Faba bean
Pszenica ozima, Winterwheat

108
48
51
176

37
91
114

61
135

45
176
49

85

50
48
75

112

58
88
48
102

86

57
87

-23
2
-3

-101
75
-33
-26
-13
-33
41

-119

38

111

45
33

120

40
122

107
44

126

52
113
43

111
49
55
91

138
82

92

56

121

51
50
113

o
4
22

-29
98

-40
-15
12
-5
-1

-63
70
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W zwiazku z tym szacunki podawane przez róznych autorów mieszcza sie w szero
kim przedziale od 100 do 300 kg azotu na ha w ciagu sezonu wegetacyjnego [Macko
wiak, Fotyma 1995]. Oszacowanie ilosci azotu symbiotycznie zwiazanego pozostaja
cego w resztkach pozniwnych mieszanki nastreczajeszcze wiecej trudnosci. Na pod
stawie szacunków róznych autorów zalozono, ze przy uzyskanym plonie mieszanki w
jej resztkach pozniwnych pozostawalo od 110 do 170 kg/ha azotu zwiazanego sym
biotycznie. Na uwage zasluguje fakt duzych róznic w ilosci azotu mineralnego znaj
dowanego jesienia i wiosna, w stanowisku po dwuletnim uzytkowaniu mieszanki ko
niczyny z trawa (Tabela 2, Rysunek 1). Wynik ten moze wskazywac, ze w ogniwie
zmianowania motylkowate-zboza ozime istnieje duze zagrozenie srodowiskowe zwia
zane z wymywaniem tego skladnika z profilu glebowego, sugestia ta jest zbiezna z
obserwacjami innych autorów [Fragstein 1996].

80

60

40

20

O

jesia'1

8O-:D
. 030-60
I

.60-90

Rys 2. Azot mineralny w stanowisku po uprawie rzepaku w systemie
konwencjonalnym (lata 1999/2000)

Fig. 2. Mineral nitrogen in a position after rape in the conventional system
(years 1999/2000)

System integrowany charakteryzowal sie dodatnim bilansem azotu 40 kg N*ha·1•

Wynik ten wskazuje na nieznaczne tylko przekroczenie poziomu zrównowazenia
gospodarki tym skladnikiem. Roslina, która w najwiekszym stopniu obciazala ten
wynik byl ziemniak, w przypadku którego nadwyzka azotu kazdego roku wynosila
ponad 120 kg na ha. Dodatkowym, waznym zródlem azotu w tym systemie byl pro
ces wiazania tego skladnika przez bakterie wspólzyjace w symbiozie z bobikiem.
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W systemie integrowanym, pomimo ogólnie zrównowazonego bilansu azotu, w sta
nowisku po bobiku stwierdzono duza róznice zawartosci azotu mineralnego w glebie
w okresie jesieni i wiosny (tabela 2, Rysunek 3).

8().3)
D 3}..6()

.00-90

jesien wbsna

Rys 3. Azot mineralny w stanowisku po bobiku w w systemie integrowanym
(lata 1999/2000)

Fig. 3. Mineral nitrogen in a position after Jaba bean in the integrated system
(years 1999/2000)

Saldo bilansu azotu oraz zawartosci azotu mineralnego w profilu glebowym
w poszczególnych polach nie sa w wiekszosci przypadków skorelowane. Najwieksze
rozbieznosci wystepuja w zmianowaniach, w których duzy udzial w obiegu azotu
maja rosliny motylkowate oraz nawozenie organiczne i zwiazane tym nasilone proce
sy natury mikrobiologicznej.

Wnioski

l. System ekologiczny oparty na wielostronnym 5 - polowym zmianowaniu charak
teryzowal sie duzymi wahaniami bilansu azotu od 37 do - 154 kg N/ha. O zmien
nosci bilansu decydowaly wahania plonów, glównie mieszanki koniczyny z trawa.

2. System konwencjonalny, realizowany w 3 - polowym zmianowaniu z wykorzy
staniem intensywnych technologii produkcji, powodowal powstanie nadwyzki bi

lansowej na poziomie 106 kg N/ha.
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3. W systemie integrowanym, opartym na plodozmianie typu norfolskiego i ograni
czonych nakladach na srodki produkcji, uzyskano zrównowazony bilans N na
poziomie 40 kg N/ha.

4. Ocena zawartosci azotu mineralnego w profilu glebowym umozliwila uscislenie
miejsc w zmianowaniach o potencjalnie najwiekszym zagrozeniu dla srodowiska,
byly to: stanowisko po uprawie koniczyny z trawa w systemie ekologicznym, po
rzepaku w systemie konwencjonalnym i bobiku w systemie integrowanym.
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NITROGEN BALANCE IN DIFFERENT SYSTEMS
OF CROP PRODUCTION

Summary

Due to the common criticism of intensive agriculture, many scientific researches
have been recently directed at researching new agricultural systems that will be able to
fulfil productive, social and environmental requirements.A rational nitrogen manage
ment is one ofthe fundamental elements ofsustainable development.

The nitrogen balance and the content ofNmin in a soil profile (0-90 cm) in ecolo
gical, integrated and conventional crop production systems were presented in the pa
per. Particular systems are characterised by different crop rotations and crop produc
tion technologies. The results covered the years between 1997 and 2000. The nitrogen
balance was done with the use ofthe OECD method. Its elements were specified with
real data including the rate ofmineral fertilisation, nitrogen content in organic fertili
sers, seeds and seed-potatoes. Crop yie1ds and real nitrogen concentrations in them
were the basi s for determini:Q.gthe outputs of nitrogen. Moreover the Nmin measure
ments in a soil profile were done in order to specify the potential dangers due to
nitrate leaching.

The integrated system with 40 kgN/ha had the most sustainable balance. The 1ar
gest surplus of nitrogen in this system was noted for a potato, for which the average
annual surplus exceeded 120 kgN/ha. In theecological system the balance was sligh
tly negative, however its large variations were observed in particular years. In the
conventional system a big surplus of nitrogen on the level of 106 kg/ha was noted. A
rape was the crop that charged this balance in a highest degree. An average annual
surplus for this crop exceeded 90 kg N/ha. This observation was correlated with large
nitrogen losses (30-40 kg Nmin/ha) observed in a position after rape. The largest
potential danger due to Nmin losses was observed in a position after grass with clover
in the ecological system, after rape in the conventional and after faba bean in the
integrated one.

Dr. Krzysztof Jonczyk,

Zaklad Systemów i Ekonomiki Produkcji Roslinnej JUNG,
e-mail: jonczyk@iung.pulawy.pl.jareks1972@poczta.onet.pl



WPL YW NAWOZENIA OBORNIKIEM I AZOTEM MINERALNYM

NA BILANS AZOTU W DOSWIADCZENIU STATYCZNYM

Bozena Rabikowska

Akademia Rolnicza we Wroclawiu

Abstrakt

W pracy przedstawiono bilans azotu za dwie czteroletnie rotacje statycznego, dwu
czynnikowego doswiadczenia polowego, w którym stosuje sie trzy sposoby nawoze
nia obornikiem w rotacji i trzy dawki nawozów azotowych. W bilansie uwzgledniono
ilosci azotu wprowadzone z obornikiem i nawozami mineralnymi oraz azot odprowa
dzony z plonami roslin. W warunkach wieloletniej gospodarki bezobornikowej, na
wszystkich dawkach nawozów azotowych stwierdzono deficyt tego skladnika. Azot
stosowany w oborniku zapewnial dodatnie saldo bilansu N juz na najnizszych daw
kach nawozów. Wieloletnie nawozenie obornikiem i azotem mineralnym spowodo
walo istotne zróznicowanie ogólnej zawartosci N w glebie do glebokosci 80cm .

Slowa kluczowe: doswiadczenia wieloletnie, obornik, nawozenie N, bilans N

Abstract

In the paper the balance of nitrogen for a period oftwo four-year rotations oflong
term field experiment is presented. In this experiment three methods ofFYM applica
tion and three rates of nitrogen were included. In the treatments without FYM, inde
pendently of nitrogen fertilizers rate the nitrogen deficit was stated. The nitrogen from
FYM secured positive balance ofN even on the lowest rate ofN fertilization. Long
term fertilization with FYM and nitrogen differentiated significantly the content of
total N in the soil profile O - 80 cm., proportionally to the balance surplus of this
element.

Key words: long-term experiment, farmyard manure, N fertilization, Nbalance
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Wstep

Wieloletnie statyczne doswiadczenia'nawozowe moga stanowic podstawe wielo
kierunkowych analiz, w tym takze oceny wykorzystania skladników nawozowych
przez rosliny i badan nad ich zachowaniem w glebie oraz drogami ograniczania strat
azotu[Albert 2001, Cwojdzinski i in. 2000, Mercik i in. 1995, Mercik i in. 1999,
Tajnsek i in. 2001, Walther i in. 2001]. Analiza bilansu skladników pokarmowych w
odniesieniu do okreslonego pola uwazana jest w literaturze za podstawowy element
oceny zastosowanych systemów nawozenia tak pod wzgledem skutków produkcyj
nych, jak równiez potencjalnych mozliwosci oddzialywania tych zabiegów na srodo
wisko [Albert 2001, Fotyma i in. 1999, Gosek 2000, Lo-ek i in 1999, Mercik i in
1999].

Celem badan byla sporzadzenie bilansu azotu w warunkach wieloletniego zróz
nicowanego nawozenia obornikiem i nawozami mineralnymi i zestawienie sald bilan
su ze zmianami calkowitej zawartosci azotu w glebie

Material i metody

Podstawe obliczen stanowily wyniki uzyskane w statycznym doswiadczeniu na
wozowym zalozonym jesienia 1974 r. na polu doswiadczalnym Katedry Chemii Rol
niczej w RZD Pawlowice. Doswiadczenie prowadzone jest na glebie plowej typowej
wytworzonej z gliny lekkiej zalegajacej na glinie sredniej. Blizsza charakterystyke
warunków glebowych i klimatycznych prowadzenia tego doswiadczenia zamieszczo
no we wczesniejszej pracy [Rabikowska 1999]. W doswiadczeniu obejmujacym 16

obiektów (tabela 1), prowadzonym metoda losowanych podbloków, oceniane jest
wspóldzialanie nawozenia obornikiem z nawozeniem azotem. Obornik bydlecy sto
sowany jest corocznie (obiekt b), pod pierwsza i trzecia rosline w zmianowaniu (obiekt
c) oraz jednorazowo w rotacji (obiekt d). Nawozenie P, K i Mg oraz wapnowanie
stosuje sie na wszystkich obiektach doswiadczenia w takich samych dawkach. Dawki
nawozów azotowych podano w tabeli 1.

Uproszczony bilans azotu sporzadzono za okres obejmujacy dwie rotacje (8lat)
prowadzenia doswiadczenia (1991-1998). W obliczeniach uwzgledniono ilosci azotu
wprowadzone do gleby w oborniku oraz w nawozach mineralnych i ilosci azotu od
prowadzone w tym okresie z pola wraz z plonami glównymi i ubocznymi roslin upra
wianych w doswiadczeniu (Tabela 1). Azot pobrany przez rosliny wyliczono z plo
nów glównych i ubocznych uzyskanych na kazdym poletku oraz oznaczonej w nich
zawartosci tego skladnika.
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Tabela l. Schemat doswiadczenia polowego
Table l. The scheme of field experiment

Nawozenie obornikiemPoziomy nawozenia N
FYM

Levels of N fertilization

Roslina

abcdNoNIN2N3

Crop
t· ha-1kg. ha-l

Kukurydza na kiszonke

100*
200*
300*

Maize for silage

O153060O70**140**
210**

.................................. -................. -............... -..... --.""".-- ..... -............ -- ........

-...-..............•...

Jeczmien jary
..Sp~!?K!?~r1~ymm..m_.m .._. mmm..

O15OOO306090

Gorczyca biala*/Rzepakjary**

-
..~.~i!.~...~.~.~!_"!.~.~!~.P~~_E.~~P~~~m_

O1530OO50100150
Pszenica ozima

-
Winter wheat

O15OOO4080120

* rotacja V - lata 1991-1994, V crop rotation - years 1991- 1994.
** rotacja VI -lata 1995 - 1998, VI crop rotation - years 1995- 1998.

Próby gleby do oznaczen calkowitej zawartosci azotu pobrano po zakonczeniu VI
rotacji zmianowania, z czterech dwudziesto centymetrowych warstw gleby do glebo
kosci 80cm. Próby pobierano z kazdego poletka dwóch obiektów nawozenia oborni
kiem: bez obornika (obiekt a) oraz z obiektu d, w którym obornik stosuje siejednora
zowo w rotacji, pod pierwsza rosline zmianowania (Tabela l). Próby pobierano za
pomoca laski glebowej sprzezonej z urzadzeniem hydraulicznym zamontowanym na
ciagniku. Calkowita zawartosc N w glebie i w materiale roslinnych oznaczono me
toda destylacyjno-miareczkowa, po mineralizacji wg Kjeldahla-Foerstera. W celu
obliczenia calkowitej masy azotu do glebokosci 80cm, wyniki dla kazdej warstwy
przeliczono na tony N na ha wykorzystujac w tym celu oznaczona gestosc objeto
sciowa badanych warstw.

Do oceny statystycznej uzyskanych wyników zastosowano analize wariancji dla
doswiadczen dwuczynnikowych w ukladzie zaleznym oraz rachunek regresji.

Wyniki i dyskusja

W tabeli 2 przedstawiono przeliczeniowe plony roslin osiagniete w dwu rotacjach
zmianowania (szczególowa analiza plonów bedzie przedmiotem odrebnego opraco
wania). Stwierdzono udowodniony wplyw wieloletniego nawozenia zarówno oborni
kiem jak i azotem oraz istotne wspóldzialanie tych czynników na wielkosc plonów
uzyskanych w doswiadczeniu.
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Tabela 2. Plony przeliczeniowe roslin w jednostkach zbozowych z ha
Table 2. Crop production in cereal units per ha.

Nawozenie * Suma dla 4 lat zmianowania
Fertilization *

Sum for 4 years of crop rotationSrednio 1991-1998

Average 1991-1998I. Obornik
II. N1991-19941995-1998

FYM No

149,1149,937,4

NI

206,4213,452,5
a N2254,3251,563,2

N]

272,1280,669,1

No

209,4214,253,0

b

NI
256,9254,063,9

N2

281,5278,570,0

N]

293,1297,473,8

No

193,8211,650,7

NI

242,2245,260,9
c N2

276,2279,869,9

N]

283,4293,272,1

No

197,5203,850,2

d

NI
243,6247,461,4

N2

282,8281,470,5

N]

289,0301,873,8
a

220,5223,955,6
b

Srednie
261,1261,065,3

c

Averages
248,9257,563,3

d
253,2258,664,0

Srednie

No
187,4194,947,8

NI

237,3240,059,7
Averages N2

274,6272,868,4

N3

284,4293,372,2

Srednie - Averages
245,9250,262,0

I.
- 7,60 I.- 11,78

NIR 0,05 - LSD 0,05

11. - 6,3611. - 9,85
UlI. - 12,72

UlI. - 19,71
IUI. - 13,37

11./1.- 20,73

* objasnienia w tabeli l, explanations in tab le I
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W obu analizowanych czteroleciach poziom plonów w obiekcie nie nawozonym

obornikiem byl istotnie nizszy niz w obiektach, w których stosowano ten nawóz. W
rotacji 1991-94 istotnie wieksze plony uzyskano w warunkach stosowania obornika
corocznie, ale w odpowiednio mniejszej ilosci, niz przy stosowaniu raz na 4 lata calej
dawki nawozu przewidzianej na rotacje, a takze przy stosowaniu obornika co 2 lata w
polowie dawki przewidzianej rotacje. W rotacji 1995-98 porównywane sposoby
stosowania obornika w zmianowaniu okazaly wykazywaly jednakowy wplyw na wiel
kosc plonów roslin. Mozna przypuszczac, ze lepsze dzialanie malej, ale corocznie
stosowanej dawki obornika w rotacj i 1991-94 wiaze sie ze znacznie nizszymi opada
mi w tym okresie.

W warunkach gospodarki bezobornikowej kolejne dawki nawozów azotowych
powodowaly istotne przyrosty plonów roslin, natomiast w obiektach z obornikiem
najwieksze dawki azotu mineralnego okazaly sie nie efektywne. Przecietna, za okres
badan, efektywnosc rolnicza azotu w oborniku wynosila od 8,8xlO-2 (obiekt c) do
1l,5x1o-2 jednostek zbozowych*kg-I N (obiekt b) ,zaleznie od sposobu stosowania
tego nawozu. Efektywnosc azotu w nawozach mineralnych wynosila natomiast od

15,9* 10-2(dawka N3) do 23,2x10-2( dawkaN1)jednostki zbozowej *kg-I N. O mniej
szym wplywie na plonowanie roslin azotu obornika niz azotu nawozów mineralnych
donosza równiez inni autorzy [Albert 2001, Walther i in. 2001]. Mniejsza efektyw
nosc azotu obornika uzasadnia sie mineralizacja tego nawozu czesto juz po okresie
najwiekszego zapotrzebowania roslin na ten skladnik [Walther i in. 2001]. Moznaja
równiez wiazac z wiekszymi stratami azotu z obornika niz z nawozów mineralnych,
czego dowodza badania Mercika i in. [1999].

W tabeli 3 przedstawiono elementy uproszczonego bilansu azotu. Pobranie azotu
z plonami roslin wzrastalo w miare zwiekszania dawek nawozów mineralnych. W
obiekcie bez obornika przyrost pobrania azotu przez rosliny pomiedzy skrajnymi daw
kami nawozów mineralnych byl niemal 2,9 krotny, natomiast w obiektach z oborni
kiem nie przekraczal 215 %. W obiekcie kontrolnym bez obornika i nawozów mine
ralnych rosliny pobraly srednio 64 kg Nxha-1xrokI w rotacji 1991 -94 i 55 kg Nxha
IXrok1w rotacji 1995-98. Mozna przypuszczac, ze ta ilosc azotu pochodzi glównie z
mineralizacji substancji organicznej gleby i opadów atmosferycznych, bowiem w
doswiadczeniu nie uprawia sie roslin motylkowych. W badaniach Goska [1999], prze
prowadzonych w zblizonych warunkach glebowych, rosliny pobraly z obiektu niena
wozonego ok.60 kg Nxha-1xrokI. Nieco mniej, srednio 52 kg Nxha-1xrok', wynio
slo pobranie azotu z obiektu bez nawozenia w statycznym doswiadczeniu nawozo
wym prowadzonym przez Cwojdzinskiego i in. [2000]. W badaniach Mercika i in.
[1999], pobranie N przez zyto na poletkach nienawozonych azotem przez okres 70 lat
wynosilo (w okresie ostatnich 35 lat) okolo 30 kg Nxha-'xrokI. Na podstawie badan
inkubacyjnych autorzy sugeruja, iz azot ten pochodzil glównie z opadów atmosfe
rycznych i z dzialalnosci bakterii wolnozyjacych.
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Tabela 3. Elementy bilansu azotu zaleznie od nawozenia obornikiem i azotem
mineralnym

Table 3. The elements of nitrogen balance depending on FYM and mineral N
application

Wprowadzone ilosciPobranie N przezRóznica bilansowa NNawozenie *
azoturosliny

Balance difference kgFerti1ization * Nitrogen input, kgNitrogen remova1N·ha-IN·ha-I kgN.ha-1

Obornik

N
lata, yearssredniolata, yearssredniolata, yearssrednio

FYM

1991-1995 19911995 19911995
94

-98avemge
-94-98average

94-98average

No

OOO25621959,4- 256- 219- 59,4
a

NI22019051,240035494,2- 180- 164- 43,0

N2

440380102,5532521136,1- 92- 141- 29,1

N3

660570153,8661705170,8- 1- 135- 17,0

No

33234384,439636895,5-64- 25- 11,1
b NI

552533135,6514499126,638349,0

N2

772723186,9668657165,61046621,2

N3

992913238,1776766192,821614745,4

No

34335487,136135489,4- 18O- 2,2
C

NI563544138,4496460119,5678418,9

N2

783734189,6633638158,91519630,8

N3

1003924240,9711759183,829216557,1

No

32838489,037434089,2- 4644- 0,2
D NI

548574140,2498481122,4509317,9

N2

768764191,5639670163,61299427,9

N3

988954242,8726802191,026215251,8

* objasnienia w tabeli l, explanations in table l

Przecietne pobranie azotu w obiektach nawozonych obornikiem wynosilo 89,2
95,5 kg Nxha-IxrokI i bylo o 29,8 - 36,1 kg N wieksze niz w kontroli bez obornika.
Z porównania przyrostu pobrania N pod wplywem obornika z iloscia azotu wprowa
dzona z tym nawozem wynika, iz srednie wykorzystanie azotu z obornika na nawoze
niu wylacznie organicznym wynosilo od 33,4 % (obiekt d - obornik jednorazowo w
rotacji) do 42,8 % (obiekt b - corocznie po 1/4 dawki przewidzianej na rotacje).

Bilanse azotu róznia sie znacznie dla obu rotacji, co wiaze sie ze zmniejszeniem w
drugiej rotacji dawek azotu stosowanych pod kukurydze (Tabela l). W rotacji 1991
1994, na wylacznym nawozeniu mineralnym, zrównowazenie bilansu azotu nastapi

lo dopiero przy najwiekszej dawce azotu (NJ W rotacji 1995-98 nawet na najwyz
szym poziomie azotu stwierdzono deficyt tego skladnika. Przecietnie dla osmiolet-
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niego okresu badan deficyt azotu przy braku obornika w nawozeniu wynosil od 17,0

(w obiekcie N3) do 59,4 (w obiekcie NJ kg Nxha-1xrok-I w (tabela 3). Srednio za
okres 8 lat, obornik stosowany wraz z najmniejsza dawka nawozów mineralnych (N I)
zapewnial dodatni bilans N, a nadwyzka bilansowa rosla wraz ze zwiekszaniem da
wek nawozów (do dawki N3). Nalezy podkreslic, iz w doswiadczeniu stosuje sie obornik
w dawce odpowiadajacej 15 txha-1xrokl. Jest to dawka znacznie przewyzszajaca sred
nia dawke obornika stosowana w kraju, która mozna szacowac na okolo
5 txha-Ixrok1•

W badaniach Tajnseka i in. [2001], przy stosowaniu w oborniku 50 kg Nxha
Ixrokl, bilans azotu wynosil od 2 do - 35 kg Nxha-1xrokl zaleznie od poziomu
plonowania uprawianych roslin. Cwojdzinski i in. [2000] nie uzsykali zrównowazo
nego bilansu azotu przy wylacznym nawozeniu obornikiem w dawce 10 txha-I xrokl.
Stwierdzony deficyt N wyniósl w tych badaniach, srednio za okres 24 lat, 24,6 kg
Nxha-1xrokl. W swietle wieloletnich badan niemieckich [Albert 2001], w warunkach
nawozenia wylacznie mineralnego, optymalne plony mozna osiagac sie przy niewiel
kim ujemnym bilansie N.

Wieloletnie gospodarowanie z róznym dla poszczególnych obiektów nawozowych
bilansem azotu wywarlo istotny wplyw na ogólna zawartosc tego skladnika w glebie
(Tabela 4). Skutki zróznicowanego nawozenia i zwiazanego z nim niejednakowego
bilansu azotu stwierdzono w postaci zmian zawartosci azotu nie tylko w poziomie
orno-próchnicznym gleby, ale równiez w warstwie 40 - 60cm, a w przypadku nawo
zenia azotem nawet w warstwie 60 - 80 cm.

Tabela 4. Calkowita zawartosc azotu w glebie po 24 latach zróznicowanego
nawozenia

Table 4. Total nitrogen contents in soil after 24 years of differentiated fertilization

Nawozenie,
mg N*kg-I gleby w warstwie, soillayers

t N*ha-I
fertilization w profilu 0-80I. Obornik

0-2020 - 4040 - 6060 - 80
cm

FYM

II. N
in soil profile

a

Srednie6005363922996,30..-...... d Averages8407504423038,07

No

6945943462806,59
•• 0 ••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••

Srednie
NI7036093892956,87..- ..................................

Averages

N27326754623327,59
0.- ...••.••••••.•.....••.•••••••••........ 697476 7,69N1 753 309

Srednie, Averages

7206434173047,18

I. - 41,0

I. - 40,3I. - 48,4I. - r.n.I. - 0,233
II. - 35,6

II. - 70,4II. -72,0II. - 25,4II. - 0,390

NIR 0,05- LSD 0,05

I. X II. - wspóldzialanie nie udowodnione

I. x II. interaction not significant
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Z danych w tabeli 4 wynika, iz warstwy O- 20 i 20 - 40 cm obiektu nawozonego
obornikiem zawieraly srednio o 40 % wiecej azotu ogólem, niz te same warstwy
obiektu bez obornika. Zwraca uwage inny charakter zmian zawartosci N w glebie pod
wplywem nawozenia azotem mineralnym niz obornikiem, bowiem najwieksza rózni
ce zawartosci azotu w glebie (38%) miedzy najwyzszym poziomem nawozenia azo

tem (N) oraz kontrola (N~ obserwuje sie w warstwie 40 - 60 cm. Odpowiednie róz
nice dla warstwy wierzchniej nie przekraczaja 9% a dla warstwy 20 - 40 cm - 17%.
Wydaje sie, iz nalezy to wiazac ze znanym, korzystnym oddzialywaniem nawozenia
azotem na rozwój systemu korzeniowego roslin. W calym profilu gleby ( O - 80 cm )
w obiekcie bez nawozenia obornikiem ogolna ~awartosc azotu byla o niemal 1800 kg
N mniejsza, niz w obiekcie w którym stosowano obornik raz na 4 lata w zmianowa
niu. Takze wzrastajace dawki nawozów mineralnych powodowaly istotny wzrost za
wartosci azotu ogólnego w calym profilu gleby. Pomiedzy iloscia azotu w glebie po
zakonczeniu rotacji zmianowania 1995-98 oraz saldem bilansu N wystapila zalez
nosc, która opisano nastepujacym równaniem regresji:

y = 7,40 + 0,0063 X ; R = 0,87 (p:sO,Ol )

gdzie: Y - calkowita zawartosc N w glebie w warstwie O - 80 cm w txha-1, X - róznica
bilansowa N za lata 1995 - 98 w kg NXha-1,

W badaniach Mercika i in. [1995] opartych na wieloletnich doswiadczeniach na
wozowych wykazano równiez znaczny wplyw nawozenia azotem na zawartosc azotu
w profilu glebowym, przy czym najmniejsza zawartoscia azotu charakteryzowala sie
gleba z obiektów bez nawozenia organicznego i mineralnego. Autorzy stwierdzaja, ze
zawartosc i rozmieszczenie azotu w warstwach gleby wiaze sie z systemem uprawy
roslin a przyrostowi ilosci azotu w glebie sprzyja uprawa roslin motylkowych i nawo
zenie obornikiem.

Wnioski

1. W warunkach wieloletniego doswiadczenia, przy braku nawozenia obornikiem i
azotem mineralnym, przecietne plony w latach 1991-98 wynosily 37,4 jedno zboz. xha
lxrok1 a pobranie azotu przez rosliny 59,4 kg Nxha-1xrok1• Na wylacznym nawo
zeniu obornikiem osiagnieto srednio 50,2 - 53,0 jedno zboz. xha-I xrok1, w pobranie
azotu wynosilo 89,2- 95,5 kg Nxha-I xrok1•

2. Plony roslin i pobranie azotu rosly wraz ze wzrostem dawek nawozów azoto
wych. Najwiekszy wplyw azotu nawozów mineralnych na wielkosc plonów i po
branie azotu stwierdzono w warunkach wieloletniej gospodarki bezobornikowej.

3. W systemie uprawy roslin bez obornika, dla wszystkich stosowanych dawek azotu
mineralnego stwierdzono ujemne saldo bilansu azotu. Przy stosowaniu obornika,
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na wszystkich dawkach azotu mineralnego stwierdzono nadwyzke bilansowa N.
Wartosc dodatniego salda bilansu N rosla w miare wzrostu dawek azotu.

4. Dlugoletnie nawozenie obornikiem i wzrastajacymi dawkami azotu spowodowa
lo istotne zróznicowanie ogólnej zawartosci azotu w glebie w warstwie 0-80 cm,
a ilosc azotu znajdujacego sie w tej warstwie byla scisle powiazana z bilansem
azotu.
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EFFECT OF LONG-TERM FERTILIZATION WITH FARMYARD

MANURE AND MINERAL FERTILIZERS ON THE BALANCE

OFNITROGEN

Summary

The field experiment established in autumn of 1974, on typicalloess soil of granu
lometric composition of light loam on medium loam was the basis of estimation the
influence of long-term differentiated FYM and mineral nitrogen fertilization on the
crop production and nitrogen balance. Two factorial field experiment, inc1uded con
troI treatment and three methods of FYM (60 t*ha-I) application in four-course crop
rotation (every year:C rate, "rate every 2 years and the wholerate in the first year of

rotation) and four levels ofmineral nitrogen (No,NJ'N3,N4 while N1=51,2 kg N*ha
l*year-1 on average for the rotation) . Balance ofnitrogen was ca1culated for two 4
year rotation: silage maize - spring barley - white mustard/spring rape - winter wheat
in the years 1991 - 98 years ( 17-24 years from the beginning ofthe experiment). In
the balance on input side the amount ofnitrogen applied in FYM and mineral fertili
zers and on the output side the amount ofN removed with crops yield were taken into
the consideration.

In the control treatment without FYM and mineral nitrogen fertilization the avera
ge yields in the period 1991 - 1998were 37,4 cereal units ha-I.yearl, and the crops
remowved on average 59,4 kg N ·kg-I·yearl. Crop yield in the treatments with FYM
fertilization amounted 50,2 to 53,0 cereal units ha-l'yearI removing 89,2 to 95,5 kg
N·ha-l·yearl. With respect to nitrogen recovery the best method ofFYM application
was 1/4 rate every year. Crops yield and nitrogen uptake increased with increasing
rates ofnitrogen fertilizers, but the highest efficiency ofmineral nitrogen from ferti
lizers was found in the treatment without FYM application. Without FYM indepen
dently of mineral nitrogen rates the balance of nitrogen shows deficit, while with
FYM fertilization on all rates of N fertilizers the balance swplus was foudn. The
surplus ofN increased with increasing nitrogen rates, but in dependence on the me
thods ofFYM application in the following rank: every year 15txha-1 < 60 t 'ha -I <
every 4 year < 30 t'ha-1 every 2 year. Long-term FYM and mineral nitrogen applica
tion influenced positively the content oftotal nitrogen in the soillayer 0-80 cm. The
c10se correlation was found between the nitrogen balance difference and the amount
of total nitrogen in the soi l

Dr. Bozena Rabikowska,
Katedra Chemii Rolniczej AR,

ul. Grunwaldzka 53, 50·357 Wroclaw,
e-mail <brabik@ozi.ar.wroc.pl>



BILANS I PRZEMIESZCZANIE AZOTU W PROFILU GLEBY

NAWOZONEJ GNOJOWICA I NAWOZAMI MINERALNYMI

Stanislaw Gosek

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt

W latach 1973 - 1999 przeprowadzono badania nad wplywem stosowania zrózni
cowanych dawek gnojowicy bydlecej i nawozów mineralnych na plonowanie roslin
oraz bilans i przemieszczanie azotu w profilu glebowym. Doswiadczenie zlokalizo
wano na obmurowanych poletkach o powierzchni 1 m2 i glebokosci 1 m, wypelnio
nych gleba lekka na warstwie gliny sredniej z zachowaniem naturalnego ukladu profi
lu. Gnojowice stosowano w latach 1973 - 1989 corocznie w dawkach 25,50, 100 i
200 m3 * ha-l, a nawozy mineralne w dawkach odpowiadajacych polowie dawek NPK
wnoszonych w gnojowicy. W latach 1990 - 1999 badano dzialanie nastepcze gnojo
wicy. Dla kazdego obiektu nawozonego gnojowica i nawozami mineralnymi wyli
czono bilans azotu i oznaczono zawartosci azotu ogólnego w warstwach gleby: 0-25,
25-50,50-75 i 75-100 cm.

Slowa kluczowe: gnojowica, bilans azotu, azot calkowity w glebie.

Abstract

The studies on the effect of application of various cattle slurry and mineral fertili
sers rates on nitrogen balance and its migration in the soil profile were carried out in
the years 1973 -1999. Microplots, which occupied the area of 1 m2 and were 1m
deep, were filled with light soilon middle loam. Slurry was applied every year over
the 1973 -1989 period at the following rates: 25, 50, 100 and 200 m3 . ha·-l, whereas
doses ofmineral fertilisers amounted to half ofNPK rates applied as a slurry. In the
years 1990 - 1999 the studies focused on investigating residual effect of slurry. Nitro
gen balance and N total content was determined in the soillayers: 0-25,25-50,50-75,
and 75-100 cm for each treatrnent fertilised with slurry and mineral fertilisers.
Key words: slurry, nitrogen balance, total soil nitrogen.
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Fermowy system chowu bydla zwiazany jest z przechowywaniem i stosowaniem
na pola roslin uprawnych duzych ilosci gnojowicy, co prowadzi do nagromadzenia w
glebie znacznych ilosci azotu, fosforu i potasu i mozliwosci ich migracji do wód
gruntowych i powierzchniowych ponad normy ustalone przez ochrone srodowiska.
W perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej konieczne jest dostosowa
nie zasad stosowania nawozów naturalnych i mineralnych do wymagan zrównowazo
nego nawozenia. Zagadnienia te szczególowo przedstawiaja w swoich opracowaniach
Fotyma (1998), F o t y m a i Kus (1997) oraz M a c k o w i ak (1998). Stosowanie
przez szereg lat duzych dawek gnojowicy prowadzi do nagromadzenia skladników
pokarmowych roslin nie tylko w warstwie ornej gleby, ale tez w warstwach gleb
szych.

Celem badan byla ocena stopnia wzbogacenia gleby w azot po wieloletnim stoso
waniu zróznicowanych dawek gnojowicy i nawozów mineralnych w zestawieniu z
bilansem azotu w warunkach doswiadczenia mikropoletkowego.

Metodyka badan

Podstawa badan byly wyniki wieloletniego doswiadczenia przeprowadzonego w
latach 1973-1999 na obmurowanych mikropoletkach o powierzchni 1m2 i glebokosci
1m, wypelnionych gleba pobrana z pola doswiadczalnego ZDUN G Grabów. Dobór
gatunków roslin, wielkosc uzyskanych w poszczególnych latach plonów oraz szcze
gólowy opis zakladania i prowadzenia doswiadczenia przedstawil M a c k o w i a k
(2000). Poletka napelniono gleba z zachowaniem ukladu warstw profilu glebowego.
W warstwie ornej byl to piasek gliniasty, w podglebiu glina srednia. Doswiadczenie
zlokalizowano przy hali wegetacyjnej JUNG w Pulawach. Przez okres pierwszych 17
lat prowadzenia badan stosowano corocznie 25, 50, 100 i 200m3 . ha-1 gnojowicy
bydlecej i cztery poziomy nawozenia mineralnego NPK wg polowy wielkosci dawek
N, P i K wnoszonych w badanych dawkach gnojowicy. W kolejnych 10 latach badano
dzialanie nastepcze stosowanych przez 17 lat dawek gnojowicy. W latach 1998 i 1999

w calym doswiadczeniu zastosowano w nawozach mineralnych 120 kg N, 72 kg PP 5

i 120 kg ~O na hektar. Na obiektach z nawozeniem mineralnym (NPK - 3 i NPK
4) sumaryczne dawki N byly mniej sze, poniewaz w 1987 roku zredukowano ich wiel
kosc o 50% na NPK-4 w stosunku do wczesniej ustalonych wielkosci. Redukcja wiel
kosci dawek N byla konieczna ze wzgledu na slabsze, opóznione w stosunku do obiek
tów NPK-l i NPK-2 wschody roslin i w rezultacie mniejsze plony. Nawozy mineral
ne w zredukowanej wielkosci dawek bylo stosowane na obiektach NPK w okresie 10
lat badania wplywu nastepczego gnojowicy. W 2000 r doswiadczenie zlikwidowano i

oprózniono mikropoletka , zachowujac próbki gleby z warstw 0-25cm, 25-50cm, 50
75cm i 75-100 cm.
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Bilans azotu wyliczono dla calego okresu badan, jako róznice pomiedzy iloscia N
wniesiona do gleby w nawozach mineralnych i gnojowicy, a suma pobranego azotu
przez plony glówne i uboczne uprawianych roslin. W próbkach gleby oznaczono za
wartosc azotu ogólnego i znajac ciezar objetosciowy gleby przeliczono go
na kg N*ha-1 •

Wyniki badan i dyskusja

W tabeli l przedstawiono elementy bilansu azotu dla okresu stosowania gnojowicy
(lata 1973-1989) oraz dla calego okresu badan do 1999 r wlacznie.

Tabela l. Elementy bilansu azotu w kg N· ha-1

Table l. Elements ofnitrogen balance in kg N· ha-l

Obiekt
Lata - Years 1973 - 1989

Lata - Years 1973 - 1999

Treatment

Nawozenie
PobranieRóznicaNawozeniePobranieRóznica

Fertilizing
UptakeDifferenceFertilizingUptakeDifference

Gnojowica 25 m'
1343

1819-47615832673-1090
Slurry 25 m3

Gnojowica 50 m3
2686

2635+5129263537-611
Slurry 50 m3

Gnojowica 100 m'
5372

3417+195556124347+1265
Slurrv 100 m3

Gnojowica 200 m3
10744

4437+6307109845638+5346
Slurry

200m3

NPK-1

8501734-88414902700-1210
NPK-2

17002448-74827403456-716
NPK-3

31962703+49346363726+910
NPK-4

62053077+312880454212+3833

W okresie pierwszych 17 lat prowadzenia badan na najmniejszej dawce gnojowi
cy i dwóch najmniej szych dawkach nawozów mineralnych bilans azotu byl ujemny,
natomiast na wyzszych dawkach gnojowicy i dawkach NPK-3 i NPK-4 nawozów
mineralnych uzyskano nadwyzke bilansowa tego skladnika. W calym 27 letnim okre
sie badan dawki gnojowicy 100 i 200 m3*ha-I*rokI(stosowane do 1989 r) oraz dwie
najwieksze dawki nawozów mineralnych zapewnialy dodatni bilans azotu.

W tabeli 2 przedstawiono zawartosci azotu ogólnego w warstwach gleby co 25
cm.
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Tabela 2. Zawartosci azotu ogólnego w profilu gleby
Table 2. Contents oftotal nitrogen in the soi l profile

201

Obiekt Zawartosc N w kg . ha-I w warstwach:
Treatment

Content N in kg . ha-I in layers
Razem-Total0-25 cm

25-50 cm50-75 cm75 -1000-loocm
cmGnojowica

25 m.!
1485
7414894983213

Slurry
25 m3

Gnojowica

50 m'
1620
7804654533318

Slurry
50m3

Gnojowica

100 mj
2118
7775915103996

Slurrv 100m3

Gnojowica

200 m'
2877
10025585464983

Slurry
200 m3

NPK-l
130810024804893279

NPK-2
16387145074773336

NPK-3
11347444774652820

NPK-4
12396844864742883

Na najmniejszej dawce gnojowicy i najmniejszej dawce nawozów mineralnych
zawartosc azotu ogólnego w glebie nie ulegla praktycznie zadnej zmianie w stosunku
do zawartosci wyj sciowej. W wyniku stosowania dawki 50 m3 gnojowicy na ha uzy
skano przyrost zawartosci azotu ogólnego w wierzchniej warstwie gleby, a wplyw
wiekszych dawek gnojowicy uwidacznial sie w zwiekszeniu zawartosci azotu rów
niez w glebszych warstwach profilu glebowego. Na najwiekszej dawce gnojowicy
przyrost zawartosci azotu ogólnego w glebie osiagnal 1770 kg N*ha-I i byl okolo
3 krotnie mniejszy od nadwyzki bilansowej skladnika uzyskanej w tym obiekcie do
swiadczenia (por. tabela I). Swiadczy to o duzych stratach azotu z gnojowicy. Zrózni
cowane nawozenie mineralne, z wyjatkiem trudnych do wyjasnienia róznic wobiek
cie N-2, pozostalo bez wplywu na zawartosc azotu ogólnego azotu w glebie po 27
latach prowadzenia doswiadczenia. Cala nadwyzka bilansowa azotu, stwierdzona w
obiektach NPK-3 i NPK-4, musiala zatem ulec stratom w formie zwiazków gazo
wych lub na drodze wymycia jonowych form skladnika poza profil glebowy.

W doswiadczeniu nie okreslano stezen i wielkosci wymywania azotu przez wody
opadowe. S y k u t (2000) w równolegle prowadzonych doswiadczeniach lizyme
trycznych, stwierdzil najwieksze straty azotu w przesaczach na ugorowanej glebie
piaskowej i gliniastej rzedu 120 kg N . ha-I. rokl. Na obsianej glebie piaskowej straty
azotu w skali roku nie przekraczaly 30 kg N . ha-I.
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Wnioski

1. Nieznacznie dodatni bilans azotu uzyskano przy corocznym stosowaniu dawki
50 m3 gnojowicy lub 160 kg azotu mineralnego na ha.

2. Dawki gnojowicy od 50 m3*ha-1*rok' zapewniaj a przyrost zawartosci azotu ogól
nego w glebie, znacznie jednak ustepujacy wielkosci nadwyzek bilansowych sklad
nika. Nadwyzki bilansowe azotu w nawozach mineralnych nie powodujaprzyro
stu zawartosci azotu w glebie i najprawdopodobniej w calosci ulegaja stratom.
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NITROGEN BALANCE AND MIGRATlON IN THE SOIL PROFILE
BY LONG-TERM FERTILIZATION WITH SLURRY

AND MINERAL FERTILIZERS

Summary

In the paper the results oflong-term microplots experiment carried out in Pulawy
in the years 1973 - 1999 on the influence of cattle slurry and mineral fertilizers on
nitrogen balance and total nitrogen migration in the soil profile are presented. Slurry
was applied in the years 1973 - 1989 in fOUT rates, 25, 50, 100 and
200 m3 *ha-1*yearI, and in the following 10 years (1990 - 1999) the residual efIect
was investigated. Mineral fertilizers were applied in 4 rates equivalent to half NPK
amounts in respective slurry rates. Nitrogen balance was calculated as the difference
between N input in slurry and mineral fertilizers and N removal with crop yields.
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Nitrogen balance shows slight surp1us in the treatments with 50 m3 * ha-1 catt1e
slurry and 160 kg N • ha-1 N in minera1 ferti1izers. The higher rates of slurry give
nitrogen surp1uses which were part1y reflected in accumu1ation oftota1 nitrogen in the
soi1 profile, particu1arly in the 1ayers O-25 and 25 - 50 cm. Nitrogen surp1uses were
recorded at the highest NPK rates as well, but have no influence on the nitrogen
content in soi1 profile.

Dr. Stanis1aw Gosek,
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia JUNG,
Czartoryskich 8,

24-100 Pulawy.



THE INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZATION ON THE YIELD
OF CROPS AND NITROGEN BALANCE

Pavel Cermtik

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture in BRNO,

Abstract

In the paper the results of long-term experiments with different systems of fertili
zation are presented. The influence of selected fertilizers treatments on the crop pro
duction, nitrogen uptake and nitrogen balance is described. The highest crop produc
tion was achieved at the fertilization level which secured the even balance ofnitrogen
if the nitrogen removed with main crop products was considered only.
Key words: long-term experiment, nitrogen balance.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich doswiadczen polowych z róznymi
systemami nawozenia, prowadzonych w Republice Czeskiej. Omówiono wplyw
zróznicowanych dawek nawozów na wielkosc globalnej produkcji roslinnej i
sporzadzono bilans azotu. Najwieksze plony roslin uzyskano w obiektach z dawkami
nawozów zapewniajacymi zrównowazony bilans azotu, o ile po stronie odplywu
uwzgledniono tyklko ilosc skladnika zabierana z pola z glównymi plonami roslin.
Slowa kluczowe: doswiadczenia statyczne, bilans azotu.

Introduction

Sustainability ofnutrient management can be best evaluated in the long-term ferti
lization experiments. The comparison of crop production with nutrient balance is of
particular interest. It concems mainly nitrogen which in almost aU cases is the decisive
factor for crop production and simultaneously has a great impact on the environment.
The aim of the paper was to evaluate the selected fertilizers treatments in long-term
experiments carried on in Czech Republic with respect to its sustainability.
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Materials and methods

Central Institute for Supervising and Testing inAgriculture (CISTA) established in
the years 1972 - 1980 fourteen long-term experiments in different sites in Czech
Republic. From these, 5 experiments were located in sugar-beet production region
(SBPR) and 9 in potato production region (PPR). The aim of the experiments is to
follow the influence of different levels of nutrients on the yield of cultivated crops,
quality of products and the development of agrochemical soi l properties. The experi
ments are carried on in nine-course crop rotations with 50 % cereals, 25 % root-crops
and 25 % fodder crops.

Experimental design includes altogether 12 treatments in randomised bloc. In the
paper 5 treatments with increasing NPK rates and two controls were considered only.
Nitrogen, phosphorus and potassium rates for low (1), medium (2), high (3) fertiliza
tion levels are presented in Table 1. Manure was ploughed down twice in the crop
rotation under root-crops in the rates 35 - 40 ton*ha-1• For the nitrogen balance calcu
lation the 0.4 % content of nitrogen in FYM with 75 % nitrogen utilisation was as
sumed.

Table 1. The average annual rates of nutrients in kg * ha-! .
Tabela 1. Srednie, roczne dawki skladnikow nawozowych w kg*ha-J •

Crop rotation, Nutrient level,Sugar-beet region, regionPotato region, region
rotacja

pOZIOmburaczany (SPBR)ziemniaczany PPR)..
nawozeniaNP20SK20NP20SK20zmlanowama

1972 - 1980

Low, niski574570605783

Medium, sredni

83661039381125

High, wysoki

11290138125114168

1981 - 1989

Low, niski665565615565

Medium, sredni

988298928298

High, wysoki

131110130122110130

1990-1997

Low, niski553040593040

Medium, sredni

836080886080

High, wysoki

110120160117120160

Average, srednio

Low, niski694459604864
1972-1997

Medium, sredni7970949175102

High, wysoki

118106142122115152
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Results

Crop production in tons of cereal units and in relative values is shown in Table 2.
The level of crop production was much higher in sugar beet region than in potato
region. However the yield increases under the influence of fertilizer rates in potato
region significantly exceeded the corresponding values for sugar beet region. Potato
region is characterised by lighter soils, higher altitude and colder climate.

Table 2. The average annual and summary (for the years 1972 - 2000) crop
production in tons of cereal units per ha.

Tabela 2. Srednia roczna i sumaryczna (za lata 1972-2000) produkcja rosiinna w
tonach jednostek zbozowych z ha.

sugar-beet region, region buraczany (SBPR) potato region, region ziemniaczany (PPR)

Treatments,

RelativeProductionTreatments,Relative,Production

obiekty

%annualsummaryobiekty%annualsumrnmy
Controi

1006,56150Controi 1004,4199,5
FYM

1066,98160FYM 1114,91111

FYM+NIPIKI

1227,99184FYM+NIPIKI 1456,39144

FYM+N2P2K2

1258,23189FYM+N2P2K21556,83154

FYM+N3P3K3

1268,30191FYM+N3P3K31607,07160

Figures l and 2 show the nitrogen balance made separately for the experiments in
both production regions. The removal of nitrogen (left column) is calculated for main
crop products and by-products, which in practical agriculture would be partly left on
the field and incorporated into the soils. The proportion of nitrogen in main products
to by-products is narrower in sugar beet production region due to high amount of
nitrogen removed in sugar beet leaves. The right columns show input of nitrogen in
manure (recognising 75% utilisation coefficient) and in mineral fertilizers, if any.
Nitrogen balance. when total crop removal is taken into consideration, is negative
even for the highest rate of NPK. Balance, calculated against the nitrogen removal
with main crop products only shows surplus at the high NPK level and is almost even
at the middle NPK level. It is worth to emphasise that the middle NPK level secures
close to maximallevel of crop production.



The influence oj nitrogen Jertilization on the yie/d oj crops and nitrogen ba/ance
__________________________ 207

5000

4500

4000

3500

j,'j 3000

~ 2500o

!i 2000
1500

1000

500

o

Z"'''00-
G,l .~

"" •.." •..
!E..co

without
fertilization

FYM

Z"'''0o-
Gol .~

"" •.." •..
iE..co

FYM+NIPIKI

combinations offertilization

FYM+N2P2K2

D main pro duet • by-product

Fig. 1. Nitrogen balance in sugar beet region
Rys. 1, Bilans azotu w rejonie buraczanym

without
fertilization

5000

4500

4000

3500

j,'j 3000

~ 2500o
"" 2000

""

1500

1000

500

o

z
••• "O0-
u .~

"" •.." •..
'::::..c...o

z .§... o "
e:ll
=-.;:~ ..~

Z"'''00-
QJ .~

"" •.." •..
e..co

z .§... o "
e:ll=:=~ ..~

z
••• "Oo-

Gol .!:!
"" •.." •..
.::::..c...o

FYM+NIPIK1

combinations offertilization

Z"'''0o-
Gol .~

"" •.." •..
e..co

FYM+N2P2K2

D main produet • by-product

Fig. 2. Nitrogen balance in potato region

Rys. 2. Bilans azotu w rejonie ziemniaczanym



Pavel Cermak
208 -------------------------

Conlusions

1. In long-term course the maximaI crop production can be achieved by application
35-40 tons ofFYM, every fourth year and 80 -90 kg N*ha-1*year1•

2. Taking into consideration the main crop products only the recommended (under
point 1) amount of nitrogen in FYM and mineral fertilizers secures the even bal
ance of this element.

WPL YW WIELOLETNIEGO ZRÓZNICOWANEGO NAWOZENIA
NA WIELKOSC PLONÓW ROSLIN I BILANS AZOTU

Streszczenie

W pracy przedstawiono wybrane wyniki z wieloletnich doswiadczen nawozowych
prowadzonych w latach 1972 - 2000 w Republice Czeskiej. Maksymalna, roslinna
produkcje globalna uzyskano przy regularnym stosowaniu 35-40 ton obornika (co 4
lata) i dawki 80 - 90 kg azotu w nawozach mineralnych, corocznie. Znacznie wieksza
produkcje globalna, niezaleznie od poziomu nawozenia, uzyskiwano w rejonie
buraczanym, niz w rejonie ziemniaczanym. W tym ostatnim rejonie wieksza byla
natomiast efektywnosc nawozenia mineralnego. Uwzgledniajac po stronie odplywu
ilosc azotu w glównych i ubocznych produktach roslinnych bilans tego skladnika byl
ujemny nawet przy najwyzszym poziomie nawozenia mineralnego. Uwzgledniajac
po stronie odplywu tylko azot w produktach glównch bilans azotu byl zrównowazony
przy srednim poziomie nawozenia, który jednoczesnie zapewnial uzyskiwanie
maksymalnej globalnej produkcji roslinnej.

Dr. Pave1 Cermak,
Central Institute for Supervising and Testing inAgriculture,
Brno, Czech Republic



WPLYW ZMIANOWANIA ORAZ NAWOZENIA OBORNIKIEM

I AZOTEM NA ZAWARTOSC WEGLA ROZPUSZCZALNEGO
W GLEBIE PLOWEJ

Bozena Debska, Slawomir S. Gonet

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Abstrakt

W statycznym doswiadczeniu polowym okreslono wplyw nawozenia obornikiem
i azotem mineralnym oraz doboru roslin w zmianowaniu na zawartosc rozpuszczalne
go wegla organicznego (RWO) w glebie. Ekstrakcje RWO prowadzono stosujac roz
twory chlorku wapnia i buforu boranowego o pH = 7. Zawartosc RWO byla wieksza
w glebie z pod zmianowania z udzialem koniczyny z trawami oraz w glebie z obiek
tów z duzymi dawkami obornika. Stwierdzono równiez, ze ilosc ekstrahowanego wegla
rozpuszczalnego zalezy od rodzaju ekstrahenta i sposobu przygotowania próbek do
ekstrakcji
Slowa kluczowe: zmianowanie, obornik, azot, rozpuszczalny wegiel organiczny

Abstract

In the permanent field experiment the content of dissolved organic carbon (DOC)
in the soil, depending on the crops succession and manure application was measured.
DOC was extracted from wet (fresh) and air-dried soil sampies with 0.004 M CaCl2
and borate buffer pH = 7. The content of DOC in the soil was higher in the crop
rotation with clover-grass mixture and increased in the treatments with heavy manure
appFcation. Furthermore the amount of dissolved organic carbon was dependent on
extraction method.

Key words: crop rotation, FYM, nitrogen fertilization, dissolved organic carbon

Wstep

W badaniach materii organicznej gleb, do oceny jej skladu i wlasciwosci, bardzo
czesto stosuje sie rózne metody ekstrakcji i frakcjonowania. Pozwalaja one na ilo
sciowe oznaczenie tzw. skladu frakcyjnego, glównie na podstawie umownego po-
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dzialu na frakcje: kwasów huminowych, kwasów fulwowych i humin [Gonet 1993].
Bardzo rzadko oznaczana i badanajest natomiast, najbardziej labilna w glebach frak
cja materii organicznej rozpuszczalna w wodzie lub roztworach soli o odczynie zbli
zonym do obojetnego.

Labilna frakcja materii organicznej, okreslana jako rozpuszczalny wegiel orga
niczny RWO odgrywa istotna role w srodowisku glebowym. Frakcja ta ,szczególnie
w glebach lekkich moze ulegac wymywaniu do glebszych warstw profilu glebowego
oraz do wód gruntowych, a takze moze byc transportowana w procesach erozyjnych.
Skladniki tej frakcj, glównie niskoczasteczkowe zwiazki organiczne oraz niskocza
steczkowe substancje humusowych, moga odgrywac role stymulatorów lub inhibito
rów wzrostu i rozwoju roslin. RWO stanowi wreszcie latwo dostepny material ener
getyczny dla mikroorganizmów.

Ilosciowe oznaczenie rozpuszczalnej materii organicznej jest procesem bardzo trud
nym i zalezy od szeregu czynników zwiazanych przede wszystkim z procedura eks
trakcji. Ilosc oznaczanego w wyciagach RWO zalezy od rodzaju ekstrahenta, czasu
ekstrakcji, wilgotnosci gleby, stosunku gleba - ekstrahent, metody oznaczania wegla
organicznego w ekstraktach [Evans i inni 1988, Davidson i inni 1987, Van Gestel i
inni 1993, Zasolny i Gorlitz 1994].

W pracy przedstawiono zawartosci RWO w próbkach gleby, pochodzacych ze
statycznego doswiadczenia polowego prowadzonego dwoma zmianowaniami, w któ
rym stosowano zróznicowane dawki obornika i nawozów azotowych.

Material i metody

Próbki gleby do badan pobrano w 2001 r. z wybranych wariantów wieloletniego
doswiadczenia statycznego zalozonego w roku 1980 w RZD IUNG Grabów kolo
Pulaw, na glebie o skladzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego, klasy
bonitacyjnej IVa. Szczególy doswiadczenia przedstawiono w pracy Mackowiaka
[2000], a jego schemat i oznaczenia próbek w tabeli 1. Pierwszym czynnikiem w
doswiadczeniu jest nawozenie obornikiem stosowane pod ziemniaki w dawkach: O,

40 i 80t/ha, a drugim czynnikiem poziomy nawozenia mineralnego No i N2 (340 kg
N*ha-I*4Iata-I w zmianowaniu A i 550 kg N*ha-I*4 lata-1 w zmianowaniu B). Do
swiadczenie prowadzone jest równolegle w dwóch zmianowaniachA: ziemniak - psze
nica ozima - jeczmien jary - kukurydza i B: ziemniak - pszenica ozima + gorczyca
jako poplon na przyoranie-jeczmien z wsiewka - mieszanka koniczyny z trawami.
Próbki gleb do badan pobrano z warstwy ornej 0-25cm spod pszenicy i ziemniaka ze
wszystkich obiektów doswiadczenia i potraktowano je jako powtórzenia.

Zawartosc wegla organicznego (Corg) w próbkach gleby oznaczono analizatorem
TaC "Primacs" firmy Skalar (Breda, Holandia). Wyniki oznaczen zawartosci Corg
za pomoca analizatora sa 1,3-krotnie wyzsze od otrzymywanych standardowa me
toda Tiurina.
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Tabela l. Schemat doswiadczenia

Table 1. Experimental treatments

Zmianowanie A, erop rotation A Zmianowanie B, erop rotation B

Nr. próbki

Obornik

N minem1ny
Nr. próbki
Obornik

N mineralnyFYM
FYM

No. Samp1e T*ha-I
KgN*ha-I
No. SampleT*ha-1

KgN*ha-I

l

OO7OO

2

O340'8O550

3

40O940O

4

403401040550

5

80O1180O

6

803401280550

*Dawka na zmianowanie ( 4 lata). Dose for rotation (4 years)

Rozpuszczalny wegiel organiczny (RWO) ekstrahowano z próbek gleb wilgot
nych (swiezo pobranych) oraz wysuszonych w temperaturze pokojowej stosujac roz
twór 0,004 mol*dm3 CaCl21ub bufor boranowy o pH = 7,00 przy stosunku suchej
masy gleby do roztworu jak 1:10 i czasie ekstrakcji lh. Zawartosc wegla organiczne
go RWO w ekstraktach oznaczono analizatorem TOCN "Formacs" firmy Skalar.

Otrzymane wyniki poddano ocenie statystycznej metoda analizy wariancji dla
doswiadczen czynnikowych bez powtórzen, istotnosc róznic oznaczono testem Tu
key'a.

Omówienie wyników i dyskusja

Zawartosc wegla organicznego (Corg) w glebie

Przed zalozeniem doswiadczenia zawartosc wegla organicznego w glebie wynosi
la 5,90 g*kg-I (Mackowiak, 1999,2000) a po uwzglednieniu przelicznika na metode
analizatora TOC - 7,67 g*kg-1• W roku pobrania próbek do analiz, po zakonczeniu
czwartej rotacji zmianowania srednia zawartosc Corg wynosila 9,07 g*kg-I w glebie
na poletkach pod pszenica i 9,35g*kg-1 na poletkach pod ziemniakami. Nieco wiek
sza zawartosc Corg w glebie poletek pod uprawa ziemniaka w 2001r. byla konse
kwencja wniesienia obornika jesienia poprzedniego roku. W obiektach bez obornika,
w zmianowaniu A (zubozajacym glebe w próchnice) zawartosc Corg po zakonczeniu
czwartej rotacji byla zblizona do zawartosci wegla organicznego w glebie przed zalo

zeniem doswiadczenia, a wiec 20 lat wczesniej.
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W tabeli 2. przedstawiono srednia zawartosc Corg w glebie (srednie obiektowe)
oraz wyniki analizy wariancji. Czynnikami istotnie wplywajacymi na zawartosc Corg
w glebie bylo nawozenie organiczne oraz zmianowanie. Wraz ze wzrostem dawki
obornika istotnie wzrosla zawartosc Corg, osiagajac przy dawce 80t/ha srednia war
tosc 10,08g*kgI , to jest o okolo 22% wieksza niz srednia dla poletek, na których nie
stosowano obornika. Nawozenie obornikiem w dawce 40t*ha-l (co 4 lata, pod ziem
niaki) spowodowalo zwiekszenie zawartosci Corg w glebie srednio o okolo 13%.
W zmianowaniu B, obejmujacym uprawe koniczyny z trawami oraz przyoranie po
plonu (gorczycy) zawartosc Corg wynosila srednio 9,49 g*kg-1gleby i byla istotnie
(o okolo 9% wyzsza) , niz w zmianowaniu A(8,70 g*kg-1 gleby). Nie stwierdzono
istotnego wplywu nawozenia azotem mineralnym na zawartosc Corg w glebie.

Tabela 2. Srednie zawartosci wegla organicznego (Corg) w glebie
Table 2. Average TaC contents in soil

Wariant doswiadczenia, treatment Corg TOC, g*kg-1

O

8,25
I czynnik - dawka obornika

40 t*ha-19,31
I factor - FYM dose

NIR (LSD) =0,814

80 t*ha-I
10,08

II czynnik - zmianowanie

A8,70
NIR (LSD) =0,543II factor - crop rotation

B9,49

III czynnik - dawka N·

NO9,08

III factor - N dose

N29,34nj. (n. s.)

Zawartosc rozpuszczalnego wegla organicznego (RWO) w glebie

Zastosowane w badaniach ekstrahenty 0,004 mol*dm-3 CaCl2 oraz bufor borano
wy o pH = 7 ekstrahowaly z gleby rózne ilosci RWO. Na proces ekstrakcji znaczny
wplyw wywarl sposób przygotowania próbek gleby do analiz. Wieksze ilosci RWO
uzyskiwano z próbek wysuszonych, niz swiezych (wilgotnych), niezaleznie od rodza

ju ekstrahenta. Roztwór CaCl2 ekstrahowal z próbek wysuszonych srednio 47,6mg
C*kg-l gleby a z próbek swiezych - 19,2mg C*kg-I gleby. W przypadku stosowania
buforu boranowego róznice te byly mniejsze, a oznaczone srednie zawartosci RWO
w próbkach gleby wynosily odpowiednio 93,6 i 70,3mg C*kg1.
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W tabeli 3. zestawiono srednie obiektowe zawartosci RWO w glebach oraz warto

sci NIR. Istotny wplyw na zawartosc RWO wykazalo nawozenie obarnikiem oraz
rodzaj zmianowania. Generalnie, wraz ze wzrostem dawki obornika wzrasta w glebie
zawartosc frakcji RWO. Równiez w próbkach gleby z pod zmianowania B (rosliny
wzbogacajace glebe w substancje organiczna) zawartosc RWO byla wieksza niz w
próbkach gleby z pod zmianowania A (rosliny zubazajace glebe w substancje orga
niczna). Bylo to konsekwencja wiekszej zawartosci Corg w glebie. Nie stwierdzono
istotnego wplywu nawozenia mineralnym azotem na zawartosc RWO.

Tabela 3. Srednie zawartosci RWO w próbkach gleby oraz procentowy udzial
RWO w puli wegla Corg.

Table 3. Average DOC contents in soils and DOC share in TOC content

0,004 rnol*drn·3 CaC12Bufor
Wariant rng*kg·II%Corg

rng*kg·II%CorgTreatrnent
Próbki mokre, Wet sarnpIes

I czynnik-

O17,0 0,1858,80,72
Dawka

4Ot*haI18,7
NIR=

0.20 68,9
NIR=

0,74obornika
3,93

n.l.
19,04

n.l.

FYM dose

80t*ha·I
21,9 0,22n.s.82,9 0,82n.s.

II czynnik-

A17,7NIR=
0,18

62,8
NIR=

0,72

Zmianowanie

n.l.n.l.

Crop rotation

B
20,82,620,21n.s.77,112,700,80n.s.

m czynnik -

NO18,1
n.i.

0,18
65,40,72

Dawka azotu

n.l.n.l.n.l.

N dose

N2
20,3n.s.0,22n.s.75,1n.s.0,80n.s.

Próbki suche ,Dry sarnpIesI czynnik-

O38,2 0,4682,71,01

Dawka

4Ot*hal47,1NIR=0,51n.l.91,7NIR=0,99n.l.
obornika

10,48n.s.106,
10,34 n.s.

FYM dose

80t*ha·1
57,5 0,573

1,05

II czynnik-

A41,5
NIR=

0,48
86,8

NIR=
1,00

Zmianowanie

n.l.n.l.

B
53,76,990,55n.s.100,

6,901,03n.s.
Crop rotation

3

m czynnik -

NO49,2
n.i.

0,54
94,01,04

dawka azotu

n.l.n.l.n.l.
N2 46,0 0,4993,11,00

N dose

n.s.n.s.n.s.n.s.
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Udzial rozpuszczalnego wegla organicznego (RWO)
w puli wegla organicznego (Corg)

Oznaczona zawartosc RWO w warunkach ekstrakcji roztworem CaCl2 stanowila
0,19 - 0,54% calkowitej zawartosci Corg w glebie, a w warunkach ekstrakcji bufo
rem boranowym 0,67 - 1,05% zawartosci Corg. Jak z tego wynika, zawartosc frakcji
RWO, potencjalnie podatnej na wymywanie z warstwy ornej gleby stanowi okolo
l % aktualnych zasobów substancji organicznej. Przy zawartosci lOg C*kg-1 gleby,
mozna oszacowac zasoby próchnicy w warstwie ornej gleby na okolo 52t*ha-1, z cze
go 1%, tj. okolo 520kg*ha-1 jest potencjalnie podatna na wymywanie. Do przedsta
wionych szacunków nalezy jednak podchodzic z rezerwa, gdyz frakcja RWO stanowi
najprawdopodobniej substrat dla mikroorganizmów.

Brak istotnych róznic we wzglednej zawartosci RWO (wyrazonej w % Corg) (ta
bela 3) swiadczy o tym, ze zawartosc RWO zalezy tylko od ilosci substancji orga
nicznej w glebie. W warunkach ustalonego nawozenia i zmianowania mniej wiecej
taki sam procent Corg wystepuje w postaci wegla rozpuszczalnego.

Wnioski

l. Zawartosc wegla organicznego TaC i frakcji wegla rozpuszczalnego RWO w
glebie wzrastala wraz ze wzrostem stosowanej dawki obornika i byla wieksza w
zmianowaniu z udzialem mieszanki koniczyny z trawami, niz w zmianowaniu z
udzialem kukurydzy na silos.

2. Wzgledna zawartosc frakcji wegla rozpuszczalnego, wyrazona w procentach TaC,
byla wzglednie stala, niezaleznie od zmianowania, nawozenia obornikiem i na
wozenia mineralnego.

3. Zawartosc RWO w ekstraktach z suchych próbek gleby byla wyzsza niz z próbek
wilgotnych niezaleznie od rodzaju stosowanego ekstrahenta. Do buforu fosfora
nowego przechodzila wieksza ilosc RWO, niz do roztworu chlorku wapnia.
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EFFECT OF CROP ROTATlON, MANURE AND NITROGEN
FERTILIZERS ON DISSOLVED ORGANIC CARBON CONTENT

IN ALBIC LUVISOL

Summary

Effects of fertilization with manure and nitrogen as well as the succession of crops
in the rotation on the content of dissolved organic carbon (DOC) were atudied in a
long-term field experiment. Dissolved organic carbon (DOC) was extracted from wet

(fresh) and air-dried soil sampies with 0.004 mol*dm-3 CaC~and borate buffer pH =
7, maintaining the ratio of dry soi l to solution of 1:10 and extraction time of lh.

Dissolved organic carbon content (DOC) in the extracts was measured with TOCN
"Formacs" autoanalyzer, while organie carbon content (Corg) was measured with TOC
"Primacs" Skalar (Breda, Holland) autoanalyzer. The results were analyzed statisti
cally with variation test for three- factor experiments without replications, while signi

ficance of differences was evaluated with Tukey t-test.
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Organie fertilization and erop rotation were the faetors affeeting the Corg eontent
in soil, whieh was signifieantly inereasing with higher rates of manure. Crop rotation
enriehing the soi l with organie matter, which included eultivation of clover with gras
ses along with ploughing the after crop (mustard) resulted in a significantly (by 9%)
higher concentration of Corg as compared with the other crop rotation system deple
ting the soi l from organic matter. No significant effect of mineral nitrogen fertiliza
tion on the Corg content was found.

The DOC content in the CaC12 extract constituted 0.19 - 0.54% ofthe total Corg
in soil, while the same parameter for extraction with borate buffer ranged 0.67 
1.05%. It can be concluded that the content ofDOC fractions potentially available for
leaching from the soil plough layer amounts about 1% of actual organic matter reso
urces.An important effect on DOC was noted for manure fertilization and crop rota
tion, but only if expressed as mgC*kg-1• Laek of confirmed significant differences in
DOC expressed as % Corg indicated that DOC content depends directly on the total
content of organic matter in soi!.

The extractants used (0.004 M CaCl2 and borate bufferpH = 7) extracted from soil
different amounts of DOC. A higher yield was observed for borate buffer. The me
thod of soi l sampies preparation was of importance for the extraction process. Higher
amounts ofDOC were extracted from air-dry sampies than from fresh (wet) sampies,
independently from the extractant used.

Prof. Dr hab. Slawomir Gonet,
Akademia Techniczno-Rolnicza,
Wydzial Rolniczy,
Katedra Chemii Srodowiska,
ul. Bernardynska 6,
85-029 Bydgoszcz,
e-mail: chem@atr.bydgoszcz.pl



DYNAMIKA MINERALIZACJI AZOTU Z RESZTEK ROSLINNYCH
MIESZANEK MOTYLKOWO-TRAWIASTYCH

Witold Szczepaniak, Bernard Jean Diatta, Jan Kryszak

Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, w Poznaniu

Abstrakt

W trzech kolejnych sezonach wegetacyjnych (1997-2000), traktujac pszenice ozima
jako rosline testowa okreslono szybkosc mineralizacji azotu z resztek korzeniowych i
czwartego odrostu dwuletnich mieszanek motylkowo trawiastych. Potencjal minera
lizacyjny wyliczono na podstawie zawartosci azotu ogólnego w biomasie nadziemnej
i podziemnej runi oraz wartosci granicznej zawartosci N wynoszacej 1,8% s.m. Kaz
dego roku, na poczatku wiosennego ruszenia wegetacji pszenicy oznaczano zawar
tosc azotu mineralnego w glebie (0,0-0,6 m). Mineralizacja netto azotu organicznego
w okresie od EC 29 do EC 61 pszenicy wyniosla 91 kg N*ha-1 dla poletek nie nawo
zonych i 88 kg N*ha-l dla nawozonych azotem. W okresie nalewania ziarna ilosc
azotu ulegajacego mineralizacji ksztahowala sie na poziomie 20 i 18 kgN*ha-1•

Slowa kluczowe: mieszanki motylkowo-trawiaste, resztki roslinne, mineralizacja,
pszemca OZIma

Abstract

In the three growing seasons (1997/98 - 1999/2000) using winter wheat as the test
crop mineralization ofnitrogen from the residues oftwo-years legume-grass mixtures
was quantified. The potential organie N mineralization was calculated on the basis of
total N content in above- and under-ground sward biomass and threshold N value for
net mineralisation amounting to 1,8% DM. Each year, at the beginning of wheat vege
tation soi l mineral nitrogen was determined in soil (0,0-0,6 m). Expressed in absolute
values, net mineralization of organie N over the period from EC 29 up to EC 61
amounted to 93 kg N/ha for the N non-fertilized plots and to 88 kg N/ha for the plots
fertilized with fertilizer nitrogen). During grain filling stages, the quantity ofthe mi
neralized N were 20 and 18 kg/ha, respectively.

Key words: legume-grass mixtures, plant residues, mineralization, winter wheat
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Wstep

Najwazniejszym elementem oceny wartosci przedplonowej przyoranych resztek
roslinnych jest szybkosc ich mineralizacji (szczególnie azotu), która decyduje o tem
pie uwalniania skladników i ich dostepnosci dla roslin nastepczych. Wielu autorów
zwraca uwage na trudnosci w oszacowaniu ilosci azotu zmineralizowanego w sezonie
wegetacyjnym ze zródel organicznych [Simard i in. 1993, Franzluebbers i in. 1994,
Wivstad 1997,1999]. Z danych literaturowych wynika, ze o szybkosci rozkladu przy
oranej biomasy decyduje: zawartosc w niej azotu, stosunek C:N i zawartosc ligniny
[Hanes 1981, Jawson i in. 1986, Vigil i in. 1991, Grzebisz i in. 1998]. Rees i in.
[1993] zwracaja uwage, ze decydujacy wplyw na szybkosc rozkladu ma udzial orga
nów zielonych oraz zawartosc w nich ligniny. Natomiast Oglesby i in. [1992] stwier
dzili, iz stosunek azotu do ligniny byl najgorszym wskaznikiem dynamiki mineraliza
cji resztek roslinnych. Zdaniem autorów o szybkosci tego procesu decydowal stosu
nek polifenoli do azotu. Lewis [1986] proponuje, jako wystarczajacy wskaznik pro
cesu mineralizacji zawartosc azotu w biomasie. Autor zalozyl, ze ilosc wegla bioma
sie jest stala (okolo 40%), a wiec o szybkosci rozkladu decyduje tylko zawartosc N.
Przy zawartosci azotu w biomasie ponizej 1,2% dominuja procesy biologicznego
uwsteczniania azotu mineralnego w glebie, a powyzej 1,8%, jego uwalniania, czyli
mineralizacji. Biomasa o zawartosci azotu miedzy podanymi wartosciami graniczny
mi podlega cyklicznym procesom immobilizacji - mineralizacji [Ondrasek i in. 1992].
Znajomosc szybkosci mineralizacji resztek roslinnych pozostawionych przez przed
plon jest warunkiem koniecznym dla opracowania optymalnej technologii nawoze
nia, która miedzy innymi musi uwzgledniac potrzeby roslin w fazach krytycznych
[Breland 1994].

Celem pracy byla ocena ilosci azotu uwalnianego w procesie mineralizacji z resz
tek pozniwnych mieszanek motylkowo-trawiastych ,w okresie wegetacji pszenicy
OZImeJ

Materialy i metody

Doswiadczenie przeprowadzono w latach 1997-2000 w Rolniczym Gospodarstwie
Doswiadczalnym Brody nalezacym do Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zalozono je
na glebie plowej, wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego, zaliczonej do komplek
su zytniego bardzo dobrego, klasy bonitacyjnej IIIa ,metoda pasów prostopadlych
(split-blok) [Tretowski i in. 1988], w czterech powtórzeniach, jako doswiadczenie
dwuczynnikowe.

Pierwszy czynnik doswiadczenia stanowilo piec rodzajów przedplonowych mie
szanek motylkowo - trawiastych o nastepujacym skladzie: 1.Koniczyna czerwona
50% + festulolium- 35% + tymotka lakowa- 15%,2. Koniczyna czerwona- 50% +
zycica wielokwiatowa- 40% + kupkówka pospolita- 10%, 3. Koniczyna biala- 30% +
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koniczyna czerwona- 20% + zycica trwala- 20% + zycica wielokwiatowa- 20% +
tymotka lakowa- 10%,4. Lucerna siewna- 57% + festulolium- 28% + tymotka lakowa
15%,5. Lucerna siewna- 57% + zycica wielokwiatowa- 23% + kupkówka pospolita
10% + tymotka lakowa- 10%.

Drugim czynnikiem bylo nawozenie azotem pod pszenice ozima: bez azotu,
100 kg N*ha-1 (z podzialem na 3 dawki, przed ruszeniem wegetacji, w fazie EC
29-31 i w fazie EC 37-39).

Mieszanki motylkowo-trawiaste przyorywano w drugim roku pelnego uzytkowa
nia. Czwarty odrost runi traktowano jako nawóz zielony. Plon runi okreslano z po
wierzchni 1 m2 w czterech powtórzeniach, a do oznaczenia masy korzeniowej pobra
no monolity glebowe o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,4 m. W czasie wegetacji pszenicy
ozimej próby glebowe i roslinne do oznaczenia zawartosci azotu pobierano w naste
pujacych fazach rozwojowych (wedlug Zadoksa): EC 29-31- koniec krzewienia/po
czatek strzelania w zdzblo, EC 37-39- faza jezyczka lisciowego, EC 61- poczatek
kwitnienia, EC 75- dojrzalosc mleczna, EC 92- dojrzalosc pelna. Oznaczono równiez
zawartosc azotu w glebie przed ruszeniem wegetacji pszenicy ozimej. Azot w mate
riale roslinnym oznaczono metoda Kjeldahla, a w glebie metoda destylacyjna.
Opisu wyników dokonano przy zastosowaniu nastepujacych parametrów:
BN - potencjalna mineralizacja resztek roslinnych

BN= Nw - Np [kg/ha]

gdzie: Nw- ilosc N wprowadzona do gleby w runi ikorzeniach mieszanek motylko
wo-trawiastych, Np- potrzeby N obliczone w odniesieniu do masy korzeni i granicz
nej zawartosci azotu przyjetej jako 1,8%.
NZ - azot zmineralizowany w sezonie wegetacyjnym

NZ= (Nm2 + RN2) - (Nml + RNl + Nn) [kg/ha]

gdzie: Nm1- ilosc azotu mineralnego w glebie w terminie poprzedzajacym,Nm2- ilosc
azotu mineralnego w glebie w terminie nastepnym, RN 1- pobranie azotu przez rosli
ny w terminie poprzedzajacym, RN2- pobranie azotu N przez rosliny w terminie
nastepnym, Nn- azot zastosowany w formie nawozów mineralnych.

Wyniki

Mineralizacja azotu z resztek mieszanek

W tabeli 1 przedstawiono, na podstawie wczesniejszej pracy jednego z autorów

[Szczepaniak i in. 2000], zawartosc azotu oraz ilosc azotu wprowadzona do gleby w
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przyorywanej biomasie. Przecietna ilosc azotu przyoranego z runia ksztaltowala sie
na zblizonym poziomie, od 59 kg N*ha-1 w mieszance nr 2 do 71 kg N*ha-I w mie
szance nr 4. Zaistniale róznice byly spowodowane wyzsza zawartoscia azotu w mie
szance nr 4, która wykazywala przewazajacy udzial lucerny w skladzie botanicznym
w czasie przyorywania. Natomiast najwieksza ilosc azotu w biomasie podziemnej
wprowadzono w mieszance nr 5.

Tabela l. Zawartosc N- ogólnego w runi i korzeniach oraz ilosc skladnika
wprowadzonego do gleby

Table 1. Nitrogen content in sward and roots and amount of organic nitrogen
introduced into the soil

Zawartosc azotu, %
Ilosc N wprowadzonego do gleby,

Mieszanki
kg*ha-I

Mixtures

Nitrogen content, %
Soil incorporated nitrogen , kg*ha-1

Run

KorzenieRunKorzenie
Sward

RootsSwardRoots
l 3,101,6264120

2

2,701,5959122

3

3,001,7769130

4

3,321,7771131

5

2,991,5561149

NI.RQ,05

.
Nu,Ns Nu,NsNu,NsNu,Ns

LSDo05

Analizujac. podatnosc resztek roslinnych na biodegradacje rozwazono osobno run
i korzenie, które znaczaco róznia sie pod wzgledem skladu chemicznego. Za wskaz
nik podatnosci resztek roslinnych na mineralizacje przyjeto zawartosc w nich azotu
powyzej 1,8% [Lewi s 1986]. Uwzgledniajac bardzo dobra podatnosc runi IV odro
stu na mineralizacje (zawartosc N powyzej 1,8%) przeprowadzono symulacyjny bi
lans azotu w celu stwierdzenia jakim procesom glebowym bedzie podlegac biomasa
podziemna. Dla wszystkich obiektów doswiadczenia stwierdzono dodatni bilans azotu
(tab.2). Najwiekszym nadmiarem tego skladnika w stosunku do potrzeb charaktery
zowala sie mieszanka nr 4, a najmniejszym mieszanka nr 5. Na podstawie powyz
szych rozwazan mozna przypuszczac, iz po przyoraniu resztek roslinnych mieszanek
motylkowo-trawiastych beda przewazac procesy bezposredniego uwalniania azotu.
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Tabela 2. Symulacyjny bilans azotu w kg N*ha-I z uwzglednieniem podatnosci
resztek mieszanek na biodegradacje

Table 2. Simulation balance of nitrogen in kg N*ha-I with recognition of
resilience plant residues to biodegradation

Mieszanki Potrzeby·PokrycieBilans
Mixtures

N requirementsN - inputsN - balance
1

13518449

2

13818941

3

13319966

4

13320269

5

17721033

* - obliczone w odniesieniu do masy korzeni i granicmej zawartosci azotu = 1,8%
* - calculated with respect to root mass and threshold N values = 1,8%

Bilans azotu w polu pszenicy

W czasie wegetacji pszenicy ozimej we wszystkich badanych fazach rozwojowych
obiekty nawozone azotem w stosunku do kontroli charakteryzowaly sie wieksza za
wartoscia N- mineralnego w glebie (tab.3). Na poczatku strzelania w zdzblo róznica
miedzy obiektami wynosila 39,1 %, w fazie EC 37-39- 73,7%; EC 61- 53,3%; EC 75
24,9%; EC 92- 19,9%. Zatem najwieksze róznice wystapily w fazie jezyczka liscio
wego po uplywie której zmniejszaly sie do konca wegetacji. Zarówno na obiektach
nawozonych jak i nie nawozonych azotem najwieksza ilosc N- mineralnego w glebie
stwierdzono na poczatku kwitnienia, a najmniejsza w fazie jezyczka lisciowego. Na
tomiast fazy EC 75 i EC 92 charakteryzowaly sie zblizonymi zawartosciami skladni
ka.

W tabeli 4 przedstawiono bilanse azotu dla wyróznionych podokresów (pomiedzy
kolejnymi fazami wzrostu i rozwoju) w calym okresie wegetacji pszenicy. Saldo bi

lansu stanowilo róznice ilosci azotu znajdowanego w glebie (Nmi) i roslinach pod
koniec i na poczatku analizowanego okresu.
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Tabela 3. Zawartosc N- mineralnego w warstwie 0-60 cm gleby, kg N*ha-I
Table 3. Content ofmineral nitrogen in soillayer 0-60 cm, kg N*ha-I

Fazy rozwojowe roslin
Mieszanki

Dawka N, N Winter wheat growth stages
Mixtures

rate kg/haP.W.*
EC 29-
EC 37-
EC 61
EC75EC92

31
39

O

4828716752

1

100
52

66
521179164

O

4026756163

2

100
36

61
481026465

O

5027785762

3

100
52

81
531127676

O

5135825450

4

100
44

55
511326381

O

5336685870

5

100
26

74
591117870

Srednia

O
4830755959

Mean

42

100
67531157471

* przed ruszeniem wegetacji, before beginning of the growing season

Wszystkie obiekty kontrolne poza mieszanka 4 charakteryzowaly sie wiekszym
uwalnianiem azotu z resztek roslinnych w stosunku do obiektów nawozonych. Dla
wszystkich obiektów ilosc azotu uwolnionego z resztek roslinnych w okresie wzrostu
wegetatywnego pszenicy byla zdecydowanie wieksza, niz w fazie wzrostu genera
tywnego stanowiac 82% mineralizacji calkowitej.
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kIlN*h--1le growm[T season,
EC 29-31 EC 61

Saldo
EC92
Saldo
Saldostrzelanie kwitnienie
(EC 61)-

Zbiór
(EC 92)-
(EC92}-Mieszanki w zdzblo (EC 29-31)(EC 61)

Mixtures
tillering
anthesis

harvest(EC 29-31)

O

100O100O100*O100O100O100*

l

7712017527798971792754-210295

2

681121732601058819426221212690

3

7712916524988601913022653114114

4

8110318028999126189305916108142

5

821211582517671198274402311693

Srednia

7711717026593881902842018113107
Mean

Tabela 4. Bilans azotu w sezonie wegetacyjnym, kgN*ha-1
Table 4. Total balance of mineral nitrollen over th .

* - Azot nawozowy zastosowany w dawce 60 kg N/ha zostal odjety od ilosci oznaczonego azotu
mineralnego w glebie, the fertilizer nitrogen applied in the rate of 60 kg N/ha was substracted from
the amount of determined soi l mineral nitrogen

Dyskusja

Symulacyjny bilans azotu w aspekcie potencjalnej mineralizacji resztek roslin
nych wykazal wysoka korelacje z iloscia N- mineralnego zawartego w glebie przed
ruszeniem wegetacji (Rysunek 1). Swiadczy to o tym, iz w stanowisku po mieszan
kach motylkowo-trawiastych juz j esienia mozna bylo zdefiniowac zawartosc azotu w
glebie na wiosne, która ksztaltowala sie na poziomie 42 kg/ha.

Opierajac sie na koncepcji Morgana [1988], uwalnianie azotu z przyoranej bioma
sy przedplonu oszacowano dla dwóch faz rozwojowych pszenicy ozimej, przed kwit
nieniem i po kwitnieniu. Zarówno w pierwszym, jak i drugim okresie ilosc zminerali
zowanego azotu na obiektach kontrolnych byla nieznacznie wieksza w porównaniu z
obiektami nawozonymi. Jest to zgodne z symulacyjnym bilansem azotu, z którego
wynika, ze resztki roslinne wprowadzone do gleby powinny podlegac procesom bez
posredniego uwalniania azotu. Stad tez nie mogla sie zaznaczyc stymulacyjna rola
azotu mineralnego na ten proces. Nie oznacza to jednak, iz na obiektach kontrolnych
znajdowalo sie wystarczajaco duzo azotu aby pokryc potrzeby roslin. Wivstad [1999]
podkresla, ze z ogólnej biomasy resztek roslinnych w pierwszym roku uwalnia sie od
kilku do kilkunastu procent azotu, w zaleznosci od udzialu mlodych organów roslin.
Im ich wit(cej, tym resztki sa bardziej podatne na biodegradacjt(.
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Azot potelKjalnie m1ineralizowany, Potentially mineralized
nitrogen, kg/ha
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Rys. 1. Korelacja miedzy symulacyjnym bilansem azotu, a zawartoscia
N mineralnego w glebie przed ruszeniem wegetacji pszenicy ozimej.

Fig. 1. Correlation between simulative nitrogen balance
and mineral N content in soil beJore spring vegetation.

Calkowita mineralizacja azotu w okresie od fazy poczatku strzelania w zdzblo do
fazy dojrzalosci pelnej pszenicy ozimej w stanowisku nie nawozonym wyniosla 113
kg/ha, natomiast w stanowisku nawozonym 107 kgN*ha-1, przy czym dla wszystkich
obiektów przedplonowych okolo 82% skladnika uleglo mineralizacji sie w okresie
wzrostu wegetatywnego pszenicy. Podobna prawidlowosc w swoich badaniach zaob
serwowali Bonde i inni [1987].

Wnioski

1. W stanowiskach po mieszankach motylkowo-trawiastych, przeznaczajac IV od
rost runi jako nawóz zielony nalezy sie spodziewac bezposredniego uwalniania
azotu do gleby.

2. Po wykonaniu symulacyjnego bilansu azotu z duzym prawdopodobienstwemjuz
jesieniamoZlla zdefiniowac zawartosc azotu w glebie na wiosne.
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3. W badanych stanowiskach zarówno w fazie wegetatywnej, jak i generatywnej
pszenicy ozimej ilosc azotu ulegajacego mineralizacji na obiektach kontrolnych
byla nieznacznie wieksza w porównaniu z obiektami nawozonymi azotem.
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DYNAMICS OF NITROGEN MINERALIZATION OF LEGUME-GRASS
PLANT RESIDUES

Summary

It is well known that the addition of plant residues to soi l may accelerate or slow
down the rate of soil organie matter mineralisation. Lewis (1986) proposed
classification of plant residues. According to him, when plant organs with a nitrogen
content below 1,2% are incorporated into soil, immobilization processes predominate
and, in the interval of 1,2% to 1,8%, the proces s ofN immobilization/minera1isation
is temporarily equilibrated. Above 1,8%, the minera1isation ofN is comp1ete.

An assessment of ferti1izing value of the 4th cut oftwo-years legume-grass mixtures
mineralization was conducted in the three consecutive growing seasons (1997/98 up
to 1999/2000) using winter wheat as the test crop. Two factorial field experiment
consisted five legume-grass mixtures (swards with different botanical composition)
and two levels ofN application (O, 100 kg N/ha) was establised.

The experimental procedure consisted of two steps. The first step comprised the
assessment of potential nutritional value of two-year old grass/legume mixtures. At
the end of the second year of each sward utilisation, its last cut, i.e. the 4 th one, was
ploughed under. The N mineralization potential of legume-grass green manure was
calculated using threshold N value amounting to 1,8% DW. In the second step of
organie nitrogen assessment the mineral nitrogen was determined at the the beginning
of wheat regrowth. The found relationships between the potentia1 organie N
mineralization and the content of soil mineral nitrogen in Spring was very high
(R2=0,93).
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The balance method was used to calculate the net N mineralization (N "kg N/ha):
l nm

N =(N +N )-(N +N +F)Dm m2 pu2 mI pul N
where:

Nm2, Nput- N mineral at the t2 and ~, respectively, kglha;
Npu2' Npu1 - N plant uptake at t2 and ~, respectively, kg N/ha;
FN - fertilizer N applied, kglha
The net N mineralization over the main period ofbiomas ingrowth, i.e. from EC 29
up to EC 61 amounted to 93 kg N/ha for the N non- fertilized plots and to 88 kg N/ha
for the plots fertilized with fertilizer nitrogen. In the second part of wheat growth, i.e.
during grain filling, the absolute values of N mineralization were 20 and 18 kglha,
respectively. It could be concluded that fertilizer N application decreased rate of organic
N mineralization. It means that the vegetative stages of wheat growth are the main
important periods with respect to organic N mineralization. The effect of sward
botanical and chemical composition was of secondary importance.

Dr. Witold Szczepaniak,
Katedra Chemii Rolnej, Akademii Rolniczej,
ul. Wojska Polskiego 71 F,
60-625Poznan



LOSY AZOTU Z NAWOZÓW MINERALNYCH I OBORNIKA
W DOSWIADCZENIACH WIELOLETNICH

Stanislaw Mercik, Jan Labetowicz, Sosu/ski T., Stepien W;

Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstract

Losy azotu z nawozów mineralnych i obornika w dluzszym przedziale czasu mozna
najdokladniej przesledzic w doswiadczeniach wieloletnich. W pracy przedstawiono
bilans N za okres 40 lat (1961-200) w wieloletnich doswiadczeniach nawozowych
prowadzonych na Polach Doswiadczalnych w Skierniewicach i w Lyczynie, naleza
cych do Szkoly Glównej Gospodarstwa Wiejskiego. W obiektach nie nawozonych
azotem (PK) ilosc N ugólnego w warstwie ornej nie zmienila sie ( w Skierniewicach)
lub nieznacznie zmniejszyla (w Lyczynie), mimo ze pobranie skladnika osiagalo oko
lo 30 kg N*ha'l*rok'l. W obiektach z pelnym nawozeniem (NPK) ilosc azotu ogólne
go w glebie ulegala zwiekszeniu 03-10 kg*ha,l*rok-l, wykorzystanie azotu z nawo
zów wynosilo 60 - 80 % a straty azotu z nawozów 14-30% w Skierniewicach i 30
40% w Lyczynie.
Slowa kluczowe: bilans azotu, straty azotu z gleby, doswiadczenia wieloletnie, for
my azotu w glebie

Abstract

The fate of nitrogen from fertilizers and manure (FYM) can be best examined in
the long-term field experiments. The balance ofN for 40 years (1961-2000) in the
long-term fertilization experiments at the Experimental Fields in Skierniewice and in
Lyczyn, belonging to Warsaw Agricultural University was studied. In the treatments
without nitrogen (PK) the content ofthe total N in 0-25 cm soillayer did not change
in Skierniewice or decreased slightly in Lyczyn, while in the NPK treatment this con
tent increased by 3-10 kg N·ha'l.year. In both experiments the ,nitrogen uptake by
plants in PK treatment was about 30 kg N·ha'l.year and the nitrogen apparent recovery
in NPK treatment was caIculated for 60-80% in Skierniewice and 70% in Lyczyn.
The 10sses ofN from fertilizers were 14-30% in Skierniewice and 30-40% in Lyczyn.
Key words: nitrogen balance, long-term experiments, nitrogen losses from fertili
zers, total and mineral nitrogen in soil.
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Wstep

Pobranie i wykorzystania przez rosliny azotu wprowadzonego do gleby z nawoza
mi mineralnymi zalezy przede wszystkim od warunków glebowych, agrotechnicz
nych i klimatycznych. Czynniki te maja równiez decydujacy wplyw na nagromadze
nie i straty azotu z gleby. W statycznych doswiadczeniach nawozowych, pobranie
azotu z gleby na obiektach nie nawozonych azotem osiagalo okolo 50 kg N·ha-I na
czarnoziemie wytworzonym z gliny [Korschens 1994, Stumpe i in. 1990], okolo 40
kg N *ha-I na glinie slabo próchnicznej [Jenkinson i in. 1993, Christensen 1988] i
tylko okolo 30 kg N·ha-I na slabo próchnicznych piaskach gliniastych [Christensen
1988]. Przypuszcza sie, ze znaczaca czesc tego azotu, oceniona na okolo 50 kg N·ha
I na rok we wschodnich rejonach Niemiec [Korschens 1994] i 17 kg N·ha-I w Polsce
[Sapek 1997] pochodzila z opadów atmosferycznych, Dzialanie azotu z nawozów,
oraz jego straty poza srodowisko glebowe zaleza w duzej mierze od formy nawozu.
Straty azotu z obornika i nawozów mineralnych byly podobne w doswiadczeniach na
czarnej ziemi wytworzonej z glin w Halle [Garz 1994], natomiast przy stosowaniu
przez wiele lat podobnych ilosci azotu w oborniku i w nawozach mineralnych pod
zboza na piasku gliniastym znacznie wieksze straty azotu otrzymano z obornika [Mercik
1989]. Celem badan bylo przesledzenie losów azotu zastosowanego w nawozach
mineralnych i organicznych w okresie 40 lat na glebach o zróznicowanych wlasciwo
sciach fizycznych i fizykochemicznych.

Material i metodyka

Do badan nad losami azotu nawozowego wykorzystano doswiadczenia nawozo
we prowadzone od 1923r. na Polu Doswiadczalnym SGGW w Skierniewicach, oraz
od 1960r na Polu Doswiadczalnym SGGW w Lyczynie. Doswiadczenia prowadzone
sa w warunkach klimatycznych Polski srodkowej, przy srednich opadach rocznych
wynoszacych 520 mm i przy sredniej temperaturze 7,9°C. Doswiadczenia w Skiernie
wicach zlokalizowano na glebie plowej wytworzonej z gliny zwalowej. Zawartosc
czesci splawialnych w poszczególnych poziomach gleby wynosi 15-17% w poziomie
Ap (0-25 cm), 10-12% w poziomie Et (25-45 cm) i 25% w poziomie Bt (ponizej 45
cm) i C. Gleba w Lyczynie jest równiez typu plowego, zawierajaca mniej czesci spla
wlalnych: 11% w poziomie Ap (0-25 cm), 10-12% w poziomie Et (25-60 cm) i 22%
w poziomie Bt (ponizej 60 cm) i C. Zawartosc wegla organicznego w glebie obu pól
jest bardzo zróznicowana w zaleznosci od nawozenia i wynosi: w Skierniewicach na
poletkach nienawozonych 3,6 g C . kg-I i na nawozonych obornikiem 7,0 g C . kg-I
oraz w Lyczynie odpowiednio 2,9 i 6,5 g C . kg-I. Blizsza charakterystyke gleb i
doswiadczen wieloletnich w Skierniewicach zamieszczono w pracach Mercika [1989]

i Klosowskiego i Mercika [1980], natomiast doswiadczen w Lyczynie w pracy Ku
szelewskiego i Labetowicza [1992].
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W obydwu doswiadczeniach sporzadzono bilanse azotu za okres 40 lat (1961 
2000r.). W bilansach uwzgledniono pobranie azotu przez rosliny, (wyliczone z wiel
kosci plonu i zawartosci N ogólnego w czesciach roslin zbieranych z pola), ilosci
azotu wprowadzonego z nawozami, oraz zmiany zawartosci azotu calkowitego w
warstwie ornej gleby na przestrzeni badanego okresu. W doswiadczeniu w Skiernie
wicach sporzadzono bilans azotu dla obiektów nawozonych i nie nawozonych azo
tem mineralnym i obornikiem w trzech zmianowaniach: A- zmianowanie dowolne
bez obornika i bez rosliny motylkowej, E- zmianowanie pieciopolowe z obornikiem
(30 t·ha·l) i roslina motylkowa (ziemniak,jeczmienjary, koniczyna czerwona, pszeni
ca ozima, zyto), zmianowanie D- monokultura zyta .W doswiadczeniu w Lyczynie
uprawiano rosliny w zmianowaniu 4 polowym: ziemniak, jeczmien jary lub owies,
rzepak ozimy, zyto. Rosliny uprawiano w dwóch blokach, bez obornika i z oborni
kiem (30 t·ha·1 pod ziemniaki i 20 t·ha·1 pod rzepak). W opracowaniu uwzgledniono
obiekty z azotem mineralnym NPK i bez azotu mineralnego PK. W glebie z obydwu
doswiadczen oznaczono azot ogólny (metoda Kjeldahla) w próbkach z roku 1961
(przechowywanych w stanie powietrznie suchym) oraz w próbkach z roku 2000. Po

nadto w latach 1999 i 2000 oznaczono zawartosc azotu mineralnego (N-N03 ' N
NH4) w próbkach gleby z trzech poziomów gleby (Ap, Eet i Bt). Azot mineralny
oznaczono w wyciag..: 0.0 lmol CaC~ 'dm3 na kanalowym autoanalizatorze typu "Ska
lar", metoda opisana przez Hube i in. [1987].

Omówienie wyników

Doswiadczenie w Skierniewicach

W doswiadczeniu w Skierniewicach zróznicowane, w okresie 40 lat nawozenie i

zmianowanie roslin spowodowalo stosunkowo niewielkie zmiany zawartosci azotu
ogólnego w warstwie ornej gleby (Tabela l ).

Tabela 1. Zawartosc azotu ogólnego Nog i mineralnego Nnin W poziomach genetycznych
gleby w doswiadczeniu w Skierniewicach w mgN*kg'l gleby

Table 1. Tbe content of total Ntot and mineral Nmin nitrogen in the soillayers in
experiment at Skierniewice in mgN*kg'l soil

Rok PoziomFormaZmianowanie i nawozenie, crop rotation and fertilization
Year

LayerFormA-PKA-NPKE-PKE-NPKD- PKD-NPK
1960

A...Nna329363604619470520

1999/
ApNo~329395604715484559

2000

Nmin2,172,592,915,272,034,28

Eet
No~174218256278236259

Nm,n
1,442,042,133,022,835,16

Bt

Nog224256230262265246

Nmin
1,772,022,673,313,424,51
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Zawartosc N calkowitego w glebie w obiektach nie nawozonych azotem mineral
nym PK nie ulegla w przeciagu 40 lat zadnym zmianom. W obiektach z azotem mine
ralnym NPK stwierdzono wzrost zawartosci N calkowitego w glebie. Najwiekszy
wzrost zawartosci tego skladnika w glebie stwierdzono na polu pod zmianowaniem E
z roslina motylkowa i obornikiem, natomiast znacznie mniejszy w zmianowaniach A
i D h bez obornika i bez roslin motylkowych. W calym 40 letnim okresie badan wy
raznie najwiecej azotu ogólnego w glebie wystepuje w zmianowaniu E z obornikiem
i roslina motylkowa, mniej w zmianowaniu D z monokultura zyta i najmniej w zmia
nowaniu dowolnym A, bez obornika i bez roslin motylkowych.

We wszystkich zmianowaniach stosowanie nawozów azotowych przewaznie zwiek
szalo zawartosc N mineralnego w profilu glebowym do 60 cm. Jak nalezalo oczeki
wac otrzymano nieco mniejsza zawartosc N mineralnego w glebie na polach bez obor
nika (zmianowanie A) niz z obornikiem (zmianowanie E). Wieksza zawartosc N mi
neralnego w glebie przy stosowaniu obornika niz nawozów mineralnych stwierdzali
równiez Fotyma E. [1996], Fotyma E. i Fotyma M. [2000]. Na podkreslenie zaslugu
je fakt, ze przy uprawie zyta w monokulturze (zmianowanie D), zawartosc N mineral
nego w glebie byla podobna jak w zmianowaniu z obornikiem i z roslina motylkowa
(zmianowanie E). Mozna to tlumaczyc tym ze, roczne pobranie azotu przez zyto w
monokulturze bylo mniejsze niz pobranie skladnika w zmianowaniu pieciopolowym.
W glebszych poziomach gleby (Eet i Bt), w obiektach NPK stwierdzono najwieksza
zawartosc N . w zmianowaniu D ( monokultura zyta), w którym straty azotu z nawo-mm

zów mineralnych byly najwieksze (Tabela 2). Najmniejsza zawartosc Nmin stwierdzo-
no natomiast w zmianowaniu dowolnym A, bez obornika i bez rosliny motylkowej.
W zmianowaniu tym straty azotu z nawozów mineralnych byly najmniejsze.

Tabela 2. Bilans azotu w doswiadczeniu w Skierniewicach za okres 40 lat w kg
N*ha-I*rok-I.

Table 2. Nitrogen balance in the experiment at Skierniewice for the period of 40
years in kg N*ha-I*year-I

Rodzaj nawozu
Zmianowanie i nawozenie,

Element
crop rotation and fertilization

Bilansu
Fertilizers

A-PK
A-

E-PK
E-

D-PK
D-

NPK
NPKNPK

Doplyw

Mineralne -74,0-59,2-74,0

Input
Obornik, FYM--28,828,8-

-

Pobranie

OgólemkgN
29,690,087,612629,577,7

Removal

Z nawozów kg N-60,4-38,1-48,0

Fertilizers %
-81,6-64,4-64,9

NOg w glebie, soil,przyrost,in- crease+,ubytek,decrease-, kg N

O+3,0O+9,6+1,3+3,7

Strata, zysk
IkgNO-10,6--11,5--22,3

Losses, gains
I%N-14,3-19,4-30,1
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W obiektach bez nawozów azotowych (PK) i bez obornika oraz bez roslin motyl
kowych (zmianowaniaA i D) rosliny pobieraly rocznie okolo 30 kg N ha-I (Tabela 2).
Zródlem azotu dla roslin mógl byc tutaj azot uwalniany w drodze mineralizacji resz
tek pozniwnych, asymilowany przez wolno zyjace bakterie wiazace azot, a takze azot
z opadów atmosferycznych. Nie wyklucza sie równiez poziomego przemieszczenia
N z poletek nawozonych tym skladnikiem. Trudno jest jednoznacznie wskazac, które
z tych zródel azotu mialo najwieksze znaczenie. Mercik i in. [1995 b] podaja, ze w
czasie laboratoryjnej inkubacji, z gleb nie nawozonych azotem (PK) uwalnialo sie
bardzo malo azotu mineralnego. Wynika z tego, ze uwalnianie N w czasie wegetacji z
substancji organicznej bylo niewielkie. Wstepne pomiary ilosci azotu w opadach at
mosferycznych, przeprowadzone przez autorów na obszarze Pola Doswiadczalnego
w Skierniewicach pozwolily ustalic te wielkosc na poziomie ok. 16 - 18 kg N·ha
l.rokl. Podobne ilosci rocznego opadu azotu z atmosfery podaje Sapek [1997]. Na
podkreslenie zasluguje fakt, ze w obiektach bez azotu mineralnego (PK) rosliny po
bieraly o 48 kg N·ha-I. rokl wiecej na polach z obornikiem i roslina motylkowa (zmia
nowanie E) niz na polach bez tych zródel azotu (zmianowanie A). Nie jest jednak
mozliwe oszacowanie jaka czesc tego azotu pochodzi z obornika a jaka z resztek
pozniwnych roslin motylkowych. W obiektach nawozonych azotem (NPK) rosliny
pobieraly znacznie wiecej azotu w zmianowaniu E u z obornikiem i z roslina motyl
kowa, niz w zmianowaniachA i D bez tych zródel skladnika. Zakladajac wykorzysta
nie azotu z obornika na 50 % (co daloby 14 kgN·ha-l. rok-I), uprawa roslin motylko
wych stanowiacych 20% w strukturze zasiewów, moze dostarczyc srednio w zmiano
waniu okolo 20 kgN·ha-l.

Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych zalezalo w duzym stopniu od nawo
zenia obornikiem i uprawy rosliny motylkowej. Najwieksze wykorzystanie N z na
wozów mineralnych otrzymano w zmianowaniuA bez obornika i bez roslin motylko
wych i wyraznie mniejsze w zmianowaniach D i E ( Tabela 2). Stosunkowo male
wykorzystanie N z nawozów mineralnych w zmianowaniu E moglo wynikac z mozli
wosci zaopatrzenia roslin w N z obornika i roslin motylkowych. Wieksze wykorzy
stanie N z nawozów mineralnych na polu bez obornika niz z obornikiem stwierdzil
równiez Korschens [1994]. Znacznie mniejsze wykorzystanie N z nawozów mineral
nych w zmianowaniu D, niz w zmianowaniu A wynikalo z mniejszego pobrania azotu
na polu z monokultura zyta (zmianowanie D).

Bilans azotu z nawozów mineralnych, uwzgledniajacy dawki oraz pobranie N przez
rosliny i zmiany zawartosci azotu ogólnego w warstwie ornej gleby w okresie 40 lat
wskazuje, ze roczne straty azotu z nawozów mineralnych wynosza 10-22 kg N·ha-1.
rok I, co stanowi 14-30% w stosunku do zastosowanych dawek nawozów. Straty azo
tu byly mniejsze w zmianowaniu A bez obornika i bez roslin motylkowych, niz w
zmianowaniu E z obornikiem i uprawa roslin motylkowych. Najwieksze straty azotu
z nawozów mineralnych wystapily przy uprawie zyta w monokulturze (zmianowanie
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D). Wynika to ze znacznie mniejszego pobrania azotu z plonami zyta. Mozna przy-'
puszczac, ze straty azotu zachodza glównie przez wymywanie. Mercik i in. [1995a]

podaja bowiem, ze w warunkach Polski gazowe straty azotu (NP, Nz, NO) z nawo
zów mineralnych, nie przekraczaja 4 kg N·ha-I. rokl. Na mozliwosc duzego wymy
wania N z gleby w zmianowaniach zbozowych wskazuja równiez badania Kutra
[1999].

Doswiadczenie w Lyczynie

Z badan wykonanych w Lyczynie wynika, ze zawartosc azotu calkowitego w gle
bie istotnie wzrastala w wyniku stosowania obornika (Tabela 3). Przyrost zawartosci
N calkowitego w glebie pod wplywem dawki 50 t*ha-1 obornika, stosowanej co 4 lata
przez okres 40 lat otrzymano zarówno na poletkach nawozonych nawozami azotowy
mi NPK (srednio o 8,5 kgN'ha-1*rok-I), jak i na poletkach bez azotu mineralnego PK
(srednio o 5,6 kgN'ha-l *rokl). Warto zwrócic uwage, ze otrzymano podobny przyrost
zawartosci azotu ogólnego w glebie przy stosowaniu 30 t'ha-1 obornika i uprawie
roslin motylkowych co 5 lat w Skierniewicach (Tab. l), jak przy stosowaniu 50 t . ha
I obornika w Lyczynie bez uprawy roslin motylkowych (Tabela 3).

Zawartosc azotu calkowitego w glebie w obiektach nawozonych wylacznie nawo
zami mineralnymi ulegla w okresie 40 lat zmniejszeniu. Spadek zawartosci azotu w
glebie w tym okresie byl tylko nieznacznie mniejszy w glebie nie nawozonej (PK) niz
nawozonej azotem (NPK) (Tabela 3).

Tabela 3. Zawartosc azotu ogólnego Nog i mineralnego Nmin w poziomach
genetycznych gleby w doswiadczeniu w Lyczynie w mgN*kg-1 gleby.

Table3. The content of total Ntot and mineral Nmin nitrogen in the soillayers in
experiment at Lyczyn in mgN*kg-1 soil.

Rok PoziomformaBez obornika;
Z obornikiem,

Year

Layerform
without FYM

withFYM
PK

NPKPKNPK

Ap

N""410473692787
N~;n

2,551,341,122,25
1999/ Eet

Nop271293245255
2000

N~;n0,991,341,122,25

Bt

N""176229245202

N~;n
0,921,901,702,24

W obiektach nawozonych obornikiem w Lyczynie zawartosc N mineralnego we
wszystkich poziomach genetycznych gleby byla wyraznie wieksza niz przy wylacz
nym nawozeniu mineralnym. Wskazuje to na mozliwosc lepszego zaopatrywania ro

slin w azot, ale z drugiej strony na potencjalne niebezpieczenstwo wymywania azo
tanów.
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W doswiadczeniach w Lyczynie rosliny pobieraly najwieksze ilosci azotu przy
lacznym nawozeniu obornik + NPK i przy nawozeniu tylko nawozami mineralnych
NPK -127 kg N'ha-I (Tabela 4). Wynika z tego, ze z 62 kg N wprowadzonego z
obornikiem rosliny pobieraly tylko 14 kg N'ha-1, co stanowi 22% wprowadzonej ilo
sci skladnika. Przyczyna tak malego wykorzystania N z obornika mogly byc stosun
kowo duze jego dawki. Najmniej azotu pobieraly rosliny nie nawozone azotem mi
neralnym PK. Byly to ilosci podobne jak w odpowiednich obiektach doswiadczenia
w Skierniewicach (Tabela 2). Mozna zatem przypuszczac, ze podobne byly w obu
doswiadczeniach zródla azotu, w tych obiektach.

Tabela 4. Bilans azotu w doswiadczeniu w Lyczynie za okres 40 lat
w kg N*ha-1*rok"1

Table 4. Nitrogen balance in the experiment at Lyczyn for the period of 40 years
in kg N*ha'l*year'l

Element Nawozy
Bez obornika,
Z obornikiem, with FYMwithoutFYMBilansu

Fertil izers
PK

NPKPKNPK

Doplyw

Minemlne -135-135

Input

Obornik, FYM --62,562,5

OgólemkgN

31,912756,1141

Pobmnie

-94,724,284,7
Removal

Z nawozów kg
Fertilizers %

-703963

Nog w glebie, soil,przyrost,in-
crease+,ubytek,decrease-, kg N

-11,5-13,6+5,6+8,5

Strata, zysk

kgN -53,932,741,8

Losses, gains

%N -405231

o wykorzystaniu azotu z nawozów mineralnych w duzym stopniu decydowalo
nawozenie obornikiem, a tym samym ilosc azotu calkowitego w glebie. Wieksze bylo
bowiem wykorzystanie N z nawozów mineralnych na polu bez obornika, niz na polu
z obornikiem. Na uwage zasluguje fakt malego wykorzystania azotu z obornika (39%
przy nawozeniu PK i 22% przy nawozeniu NPK). Wyniki te wskazuja, ze ze wzgledu
na mozliwosc skazenia srodowiska azotanami, nie nalezy stosowac duzych dawek
obornika na glebach lekkich. Na takich glebach nie mozna stosowac wylacznie nawo
zenia obornikiem, a raczej male dawki tego nawozu uzupelnione nawozami mineral
nymi. Wieksze wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych niz z obornika w do
swiadczeniach wieloletnich stwierdzil równiez Korschens [1994] i Leithold [1993].
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Zaleznosci takiej nie potwierdzono natomiast w wieloletnich doswiadczeniach w Halle,
gdzie wykorzystanie N z obornika i nawozów mineralnych bylo podobne [Garz 1994)]

Bilans azotu z nawozów mineralnych i obornika w Lyczynie wskazuje, ze straty
azotu z nawozów mineralnych siegaja 42-54 kg N ·ha-l rocznie co stanowi 31-40% w
stosunku do dawki tego skladnika. Straty te sa wyraznie wieksze niz w doswiadcze
niach w Skierniewicach. Mozna to tlumaczyc wiekszymi dawkami azotu stosowany
mi w doswiadczeniach prowadzonych w Lyczynie oraz mniejsza zawartoscia czesci
splawialnych i próchnicy w wierzchniej warstwie profilu glebowego. Wieksze wymy
wanie azotu z gleb lekkich niz gleb zwiezlych podaja równiez Sykut [2000] oraz
Spychaj-Fabisiak i in.[2001].

Wnioski

1. Zawartosc N ogólnego w warstwie 0-25 cm gleby w obiektach nie nawozonych
nawozami azotowymi (PK) ani obornikiem w okresie 40 lat nie zmienila sie albo
nieznacznie malala, natomiast w obiektach nawozonych azotem NPK, wzrastala
03- 10 kg N·ha-l·rok.

2. Na poletkach nie nawozonych azotem (PK) rosliny pobieraly okolo 30 kg N*ha-l*rokl
na rok. Ta ilosc azotu pochodzila prawdopodobnie z opadów atmosferycznych.

3. Wykorzystanie azotu z nawozów azotowych bylo wieksze przy uprawie roslin
bez obornika (82-70%) niz z obornikiem (63-65%).

4. Straty azotu z saletry amonowej z warstwy ornej gleby byly mniejsze na piasku
gliniastym mocnym w Skierniewicach (14-30%), niz na piasku gliniastym lekkim
w Lyczynie (30-40%).
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THE FATE OF FERTILIZER NITROGEN UNDER LONG-TERM

FIELD EXPERIMENTS

Summary

The fate and balance of nitrogen derived from mineral fertilizers and manure (FYM)
is supposed to be best examined under long term field experiment. Therefore the fate
and balance ofN for last 40 years (1961-2000) was studied in the long-term fertiliza
tion experiments atthe Experimental Fields in Skierniewice (since 1923) and in Lyczyn
(since 1960). The soil in Skierniewice is podzolic (Haplic Luvisols) with c1ay and silt
content 15-17 % in Ap layer (0-25 cm) and 25 % in Bt and C layers (below 45 cm).

For the balance calculation, amounts ofnitrogen in NH4N03 and FYM, N uptake by
crops and changes oftotal N content in 0-25 cm soillayer for 40 years were conside
red. This calculation (on PK and NPK treatments) were done on three fields in Skier
niewice with the following crop rotation:
A - arbitrary rotation without FYM and without legumes (content of C org. is 4 g . kg-I)
E -Fivejields crop rotation with FYM andwith legumes (content olC org. -7,5 g' kgl)
D - Rye in monoculture (content of C org. - 4,5 g . kg-l)

The soi l in Lyczyn is podzolic (Haplic luvisols) with c1ay and silt content 11 % in
Ap (0-25 cm) layer and 22 % in Bt and C layers (below 60 cm). Calculation ofthe
balance were dane on two fields in Lyczyn: without FYM (C org.-3,5 g . kg-l) and
with FYM (C org.- 6 g' kg-l). Content ofthe total nitrogen in soil, does not changed
during 40 years on PK plots in Skierniewice and decreased (11 kg N . ha-I 'y-l) on PK
plots (without FYM) in Lyczyn. In both experiments the nitrogen uptake by plants on
PK treatment was about 30 kg N· ha-I. yl. The most ofthis nitrogen presumably come
from air deposition. The nitrogen recovery from mineral fertilizers was 70 % (Lyczyn)
or 81 % (Skierniewice) on fields without FYM, however on fields with FYM about
63 %. Utilization ofN from FYM in Lyczyn was only 39%. The balance ofnitrogen
calculation indicate, that the losses of N from mineral fertilizers was 14-30 % in
Skierniewice and 30-40 % in Lyczyn. Higher N losses from FYM than from ammo
nium nitrate vere observed.

Prof. dr hab. Stanislaw Mercik

Katedra Nauk o Srodowisku Glebowym, SGGW,
Rakowiecka 26/30,
Warszawa.

e-mail: <rol_kcr@delta.sggw.waw.pl>



MINERALIZACJA AZOTU W GLEBIE LAKI TRWALEJ
DESZCZOWANEJ

Andrzej Sapek, Barbara Sapek, Jerzy Barszczewski

Instytut Melioracji i Uzytków Zielonych w Falentach

Abstrakt

Do oznaczania szybkosci mineralizacji azotu w glebie lakowej, bez okrywy rosli
nej stosowano metode ,jn situ". Metoda ta polegala na oznaczaniu zawartosci azotu
mineralnego w glebie odizolowanej plastikowymi rurkami zakopanymi na poletkach
doswiadczenia trwalego z deszczowaniem. Rurki pozostawaly w glebie przez okres
czasu pomiedzy kolejnymi pokosami. W momencie usuwania rurki pobierano próbke
gleby spod runi lakowej. Róznica zawartosci azotu mineralnego w glebie odizolowa
nej rurka i spod runi okreslana byla jako róznicowa wydajnosc mineralizacji (RWM).
Wartosc RWM wzrastala proporcjonalnie do stosowanych na uzytku dawek nawo
zów azotowych i byla uzalezniona od zawartosci azotanów w glebie spod runi lako
wej. Stosowana gnojówka nie miala wplywu na wartosc RWM.
Slowa kluczowe: mineralizacja azotu, gleba lakowa, azot mineralny, azotany.

Abstract

The "in situ" method was used do determine the nitrogen mineralization efficiency
in grassland soil without herbage cover. The method depended on assessing the N
min content in soi l sampies from plastic tubes placed in soil in three replication on
each plot of fertilizer treatments for the time between subsequent cuts. At the same
time, the soi l samplesfrom under sward were taken. The difference between the con

tent ofNmin in soil sampies without herbage and with herbage was defined as Differen
tial mineralization efficiency (RWM). The last value was proportional to nitrogen
fertilization rates and was related to nitrate content in soi l under sward. The applied
urine does not have positive effect on mineralization efficiency. The main mineraliza
tion product was nitrate.
Key words: nitrogen mineralisation, grass land soil, mineral nitrogen, nitrates
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Wstep

Zawartosc azotu organicznego w glebie lakowej jest niewspólmiernie duza w od
niesieniu do ilosci skladnika wnoszonych z nawozami i wystepujacych w postaciach
mineralnych w glebie. Powoduje to, ze praktycznie nie mozna zmierzyc ilosci azotu,
które ulegly immobilizacji w ciagu jednego odrostu, czy nawet roku. Sa natomiast
dostepne metody laboratoryjne [Gotkiewicz, 1974], a takze polowe [Adams, 1989;
Raison i in., 1987] pomiaru ilosc azotu, która uleglaby mineralizacji w glebie bez
roslinnosci.

Celem opracowania bylo okreslenie nawozenia azotem i form nawozów na mine
ralizacje organicznych zwiazków azotu"in situ" w glebie trwalej laki w warunkach
deszczowania. Badania nawiazywaly do prac podjetych w 1991 roku na dwóch dlu
goletnich doswiadczeniach lakowych w warunkach opadowej gospodarki wodnej [Sa
pek B. i SapekA., 1993; Sapek B., 1995; Sapek B., 1996; Sapek B., 1999].

Opis doswiadczenia i metody

Na lace trwalej w Zakladzie Doswiadczalnym lMUZ w Falentach zalozono wielo
letnie doswiadczenie polowe w 1987 r. Laka doswiadczalna jest polozona na czarnej
ziemi zdegradowanej, o skladzie granulometrycznym gliny sredniej i o zawartosci
wegla organicznego 2,0% w warstwie 0-20 cm. Doswiadczenie zalozono metoda blo
ków losowanych w czterech powtórzeniach na poletkach o powierzchni 60 m2• Stoso
wano nawozenie saletra amonowa 120 (obiekt N-120), 240 (obiekt N-240) i 360
(obiekt N-360) kg Nlha oraz gnojówka 240 (obiekt G-240) 360 (obiekt G-360) w
odpowiednich dawkach pod kazdy pokos (Tabela 1).

Tabela 1. Dawki azotu zastosowane przed kolejnym odrostem - kg.ha-l N
Table l. Nitrogen fertiliser rates applied before each regrowth - kg.ha-I N

I Odrost - regrowth
Obiekt nawozowy - Fertiliser treatment

N-l20
N-240N-360G-240G-360

I
408012080120

II
3060906090

III
3060906090

IV
2040604060

Ilosc stosowanej gnojówki ustalano na podstawie zawartosci w niej potasu odpo
wiadajacej zalozonej dawce tego skladnika. Brakujacy azot uzupelniano saletra amo
nowa, przecietnie w ilosci 50- 60.% przyjetej dawki azotu. Na wszystkich obiektach

doswiadczenia zbierano trzy pokosy do 1990 r., a cztery od 1991 r.



Andrzej Sapek, Barbara Sapek, Jerzy Barszczewski
240 --------------------------

Stosowano nawodnienie deszczowniane od 120 do 240 mm rocznie w dawkach

polewowych 20 mm. Rocznie, w zaleznosci od natezenia i rozkladów opadów, prze
siakalo poza strefe korzeniowa od 45 do 200 mm. Srednie stezenie N-NO} w wodzie
do nawodnien wynosilo okolo 5 mg.dm} N. Z opadem deszczowym wnoszono rocz
nie od 13 do 25 kg N/ha, glównie w postaci jonu amonowego.

Wydajnosc mineralizacji badano metoda inkubacji in situ polegajacej na oznacza

niu zawartosci mineralnego azotu (N-min = N-NO} + N-NH4) w próbkach gleby z
rurek plastikowych umieszczanych w trzech powtórzeniach na kazdym poletku obiektu
nawozowego [Adams, 1989; Raison i in., 1987]. Rurki plastikowe, o srednicy we
wnetrznej 28,0 mm, wciskano w glebe do glebokosci 10 cm i przykrywano perforo
wanym z boku wieczkiem, o srednicy wewnetrznej 32,0 mm, w celu odizolowania
wplywu roslinnosci i opadu. Rurki umieszczano w glebie wiosna przed ruszeniem
wegetacji i po kazdym pokosie, lecz przed zastosowaniem nawozów, oraz po zakon
czonej wegetacji, wtedy pozostawiano je w glebie na okres zimy. Rurki wyjmowano
z gleby tuz przed kolejnym pokosem oraz przed rozpoczeciem i zakonczeniem wege
tacji. Próbke gleby po wyjeciu z rurki mieszano i odmierzano objetosciowo w spe
cjalnym aparacie stosujac nacisk równy 1,3 MPa. Wyniki z trzech oznaczen traktowa
no w dalszych obliczeniach jako srednia wartosc z poletka. Do znaczania obydwóch
postaci azotu mineralnego stosowano autoanalizator przeplywowy. Azotany oznacza
no metoda kolorymetryczna z N-I-naftyloetylenodwuamina, a jon amonowy metoda
kolorymetryczna z salicylanem sodu. Równolegle, w tym samym czasie pobierano
srednia (z czterech nakluc) próbke gleby z warstwy 0-10 cm z kazdego poletka obiek
tu nawozowego. W próbkach tych oznaczano azot mineralny w ten sam sposób. Wy
niki podawano w przeliczeniu na kg.ha:-1 w 0-10 cm warstwie gleby. W odróznieniu
od wydajnosc mineralizacji "in situ", ilosc uwolnionego w glebie azotu mineralnego
(N-min) obliczana z róznicy miedzy zawartoscia N-min w próbkach z inkubacji (a) i
w próbkach spod roslinnosci (b) przyjeto w pracy jako róznicowa wydajnosc minera
lizacji (D = a - b). Przedstawione dane zebrano od 1 stycznia 1995 do 31 grudnia
2000 roku.

Z plonem zielonej masy wynoszono z obiektów N-120 i N-240 na ogól wiecej
azotu niz wnoszono z nawozami. Tylko na obiekcie N-360 wynoszenie to bylo mniej

sze [Sapek, 1997]. Wymywanie N-NO} wynosilo z obiektów N-120, N-240 i N-360
odpowiednio 2,7 do 18,1; 8,1 do 33,8 i 6,5 do 47,5 kg N/ha rocznie. Symulowane
straty azotu w wyniku denitryfikacji byly na podobnym poziomie [Sapek, 1997].

Omówienie wyników

Stwierdzono duze zróznicowanie w wydajnosci mineralizacji w kolejnych latach,
które nie zalezalo od wielkosci rocznych opadów. Najwieksza mineralizacje obser
wowano w 1998 roku (rys. 1).
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Róznicowa wydajnosc mineralizacji azotu (RWM) wzrastala proporcjonalnie do
stosowanych dawek saletry amonowej, byla ona okolo trzy razy wieksza na obiekcie
N-360 niz na obiekcie N-120. Podobnie wydajnosc ta wzrastala na obiekcie nawozo
nym wiekszymi dawkami gnojówki (rys. 2). Wydajnosc mineralizacji na obiektach
nawozonym saletra i gnojówka (G-240 i G-360) byla mniejsza niz na obiektach na
wozonych ta sama dawka saletry amonowej (rys. 2). Zaleznosc ta utrzymywala sie w
kolejnych latach doswiadczenia i w kolejnych odrostach, a takze w okresie przed i po
wegetacji (rys. 3). RWM w przeliczeniu na dzien trwania ekspozycji byla bardzo
mala w okresie jesienno-zimowym i najwieksza w czasie pierwszego odrostu. Na
obiektach N-360 i G-360 przewyzszyla ona 1 kg.ha-1.d-1 (rys. 3).
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Rysunek 3. Srednie dzienne uwalnianie azotu mineralnego w kolejnych odrostów
Figure 3. Mean daily releasing oj mineral nitrogen in subsequent grass regrowth
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Rysunek 4. Srednia zawartosc Nmin w próbkach gleby pobranych spod roslinnosci
na obiektach nawozowych

Zawartosc N-min w próbkach gleby spod roslinnosci wrastala wraz ze zwieksza
niem poziomu nawozenia azotem i byla mniejsza na poletkach nawozonych saletra i
gnojówka (rys. 4). Najwieksze zawartosci azotu mineralnego znajdowano w prób
kach pobranych po drugim pokosie. Zróznicowanie zawartosci N-min w tych prób
kach bylo wyraznie mniejsze niz zróznicowanie RWM (rys. 5). Wprawdzie stwier
dzono istotna zaleznosc miedzy zawartoscia N-min w próbkach spod roslinnosci i po
inkubacji, lecz wartosc wspólczynnika korelacji nie przewyzszala 0,45. Glównym
produktem mineralizacji azotu byly azotany, które przecietnie stanowily 85% azotu
mineralnego (N-min), okolo 80% w terminie poza wegetacja i okolo 91% w czasie
czwartego odrostu (rys 4). Rok doswiadczenia oraz poziom i forma nawozenia nie
mialy wplywu na procentowy udzial azotanów. Nie stwierdzono zaleznosci miedzy

zawartoscia NO 3-Ni NH4-N w tak w próbkach gleby spod roslinnosci jak i po inkuba
cJI.
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w kolejnych terminach

Zawartosc N-min w 12 próbkach po mineralizacji pobranych z jednego obiektu i
w jednym terminie wykazywala znaczne zróznicowanie w granicach od 20 do 60%
wspólczynnika zmiennosci. Przyjeta liczba 12 powtórzen wydaje sie optymalna.

Dyskusja i podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych badan nad mineralizacja azotu w glebie laki trwalej
deszczowanej, nawozonej róznymi dawkami i formami nawozów azotowych, stwier
dzono zgodnie z oczekiwaniami, ze RWM azotu zalezala wprost proporcjonalnie od

dawki nawozu azotowego oraz ze ilosci N-NO) w glebie pod roslinnoscia po pokosie
byly proporcjonalne do wydajnosci mineralizacji w czasie odrostu. Podobne zalez
nosc wydajnosci mineralizacji stwierdzono w badaniach tego procesu na lace trwalej
w warunkach opadowej gospodarki wodnej [Sapek B., 1999].



Mineralizacja azotu w glebie laki trwalej deszczowanej
------------------------- 245

Wbrew oczekiwaniom nawozenie gnojówka nie sprzyjalo mineralizacji azotu. Po
dobnie, RWM azotu byla najwieksza w czasie pierwszego odrostu (kwiecien i maj) i
malala w czasie kolejnych odrostów, w miesiacach o wyzszej temperaturze. W okre
sie po zakonczonej wegetacji do jej ruszenia wiosna wydajnosc ta byla bardzo mala.
Glówna postacia azotu po mineralizacji byl azot azotanowy, którego w próbkach bylo
przecietnie dziesiec razy wiecej niz azotu amonowego.

Zawartosc azotu mineralnego w próbkach gleby inkubowanych "in situ" byla
dodatnio i istotnie skorelowana z zawartoscia tej formy azotu w próbkach gleby z
roslinnoscia, pobranych z tej samej warstwy, aczkolwiek najwieksza zawartosc N
min w tych ostatnich próbkach byla po drugim pokosie [Sapek, 2000]. Zawartosc
azotu azotanowego w próbkach gleby inkubowanych" in situ" byla okolo cztery razy
wieksza niz w próbkach gleby z roslinnoscia. Nie stwierdzono zaleznosci miedzy
zawartoscia azotu azotanowego i azotu amonowego w produktach mineralizacji" in
situ" .
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THE MINERALIZATION OF NITROGEN IN THE SOIL
OF IRRlGATED GRASSLAND

Summary

The method of mineralization "in situ" was used do estimate the efficiency of
nitrogen mineralization in grass land soils without herbage canopy. The method was

based on the determination ofmineral nitrogen (N-min, = N-N03 + N-NH4) in soil
sampies from plastic tubes placed in three replications on each plot of fertiliser ob
jects for time of subsequent regrowths plus winter season. Simultaneously soil sam
pIes were taken from places with sward. The ditIerences in Nmin content in incubated
soil sampies and sampies with sward were named ditIerential mineralization effi
ciency (RWM). The obtained results shown that the RWM was proportional to the
nitrogen fertilisation rates and to the nitrate content in soil under sward. The effi
ciency was the highest during the first grass regrowth and was decreasing during the
subsequent regrowths. The application ofurine does not favour the nitrogen minerali
zation. The main product of mineralization was nitrate. The nitrate content in incu
bated soil sampies were about four time higher than in sampies under sward.

Prof. Dr hab. Andrzej Sapek,
Instytut Melioracji i Uzytków Zielonych Falenty,
05-090 Raszyn



WPLYW PRZYORYWANIA SLOMY Z DODATKIEM AZOTU
MINERALNEGO NA ZAWARTOSC AZOTU W GLEBIE

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, Andrzej Kotecki

Akademia Rolnicza we Wroclawiu

Abstrakt

W badaniach polowych oceniano wplyw przyorywania slomy z dodatkiem zrózni
cowanych dawek azotu na zawartosc tego pierwiastka w glebie. Doswiadczenia pro
wadzone byly u ukladzie "sp lit-plot" w 3 seriach jednorocznych. Uprawiano w nich
rzepak po pszenicy oraz pszenice po rzepaku. Schemat badan obejmowal obiekty bez
przyorywania slomy oraz z przyorana sloma przedplonu. Na tym tle stosowano zróz
nicowane dawki azotu od Odo 75 kg N na hektar. W próbkach glebowych oznaczono
podstawowe wlasnosci fizyczno-chemiczne gleby oraz zawartosc azotu ogólnego i
mineralnego. Przyorywanie slomy rzepaku powodowalo obnizenie plonów ziarna
pszenicy, a przyorywanie slomy pszenicy, wzrost plonów rzepaku. Przyorywanie slo
my modyfikowalo zawartosc azotu ogólnego i nie powodowalo istotnych zmian w
zawartosci w glebie azotu mineralnego.
Slowa kluczowe: sloma rzepaku, sloma pszenicy, azot ogólny, azot mineralny

Abstract

In the field experiments the influence of ploughed down straw with different addi
tion of mineral nitrogen on the content of this element in soil was investigated. The
experiments were conducted in "split-plot" design in three annual series. The winter
rape after wheat and the wheat after winter rape were cultivated. The scheme included
treatments without straw and with ploughing down the whole mass offorecrop straw.
In this background different doses of nitrogen for O to 75 kg N per hectare were
applied. Soil sampies were analysed for the basic physical and chemical properties as
well as for the content ofN-total and N .. Ploughed down rape straw decreasedmm

wheat grain yield while ploughed down winter wheat straw increased yield of rape.
Ploughed down straw modified N-total content and caused any significant changes in
N . content in the soil.mm

Key words: straw ofrape, straw ofwheat, total nitrogen, mineral fonns ofnitrogen.
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Wstep

Resztki pozniwne roslin stanowia podstawowe zródlo zaopatrzenia gleby w sub
stancje organiczna. Jak podaje Skrzypczynski i in. [1992J wprowadza sie w tej formie
okolo 60% calkowitej ilosci masy organicznej przyoranej w rotacji plodozmianu.
Specjalizacja gospodarstw rolniczych na przestrzeni ostatnich lat spowodowala wzrost
udzialu roslin zbozowych w zmianowaniu co pociagnelo za soba produkcje duzej
ilosci slomy. Za wykorzystaniem jej jako nawozu przemawiaja przede wszystkim
wzgledy natury ekonomicznej [Fotyma 1988, Zawislak 1988].

Biologiczne procesy rozkladu przyoranej slomy moga powodowac róznorodne
zmiany wlasciwosci fizykochemicznych gleb oraz ksztahowac plonowanie roslin na
stepczych [Larson 1972, Christiensen 1986]. Dodatek azotu mineralnego przy przy
orywaniu slomy wplywa najczesciej na wzrost plonowania roslin i zwiekszenie za
wartosci azotu w glebie [Kuduk 1975, Dzienia 1989J co powoduje wzrost aktywnosci
mikroflory glebowej, a tym samym przyspiesza mineralizacje slomy i wzrost pobra
nia skladników pokarmowych przez rosliny. Wspomina siejednak czesto o obnizaniu
plonów roslin w wyniku immobilizacji azotu z powodu szerokiego stosunku C:N w
slomie. W takich warunkach nastepuje namnozenie bakterii, grzybów i innych drob
noustrojów rozkladajacych slome, które przy tworzeniu wlasnego bialka wykorzy
stuja azot glebowy ze szkoda dla roslin, obnizajac ich plony. Mimo ze wyniki now
szych badan Jingguo i Bakkena [1997, 1997aJ przecza panujacym dotychczas opi
niom o biologicznej immobilizacji azotu przez drobnoustroje glebowe, to w dalszym
ciagu w celu zapobiegania temu zjawisku wraz z nawozeniem sloma wprowadza sie
dodatkowo dawke azotu mineralnego, rekompensujacego ilosci, które ulegly sorpcji
biologicznej. W takiej sytuacji udaje sie w wiekszosci przypadków wykazac pozy
tywny wplyw przyoranej slomy na rosliny uprawne, pod warunkiem uregulowania
zawartosci dostepnego azotu.

Z badan wazonowych Kemppainena [1987J oraz Labetowicza i Rutkowskiej [1996J
wynika, ze wprowadzenie slomy do gleby powoduje krótkotrwale unieruchomienie
azotu mineralnego poprzez zwiekszona sorpcje biologiczna. Dodatek azotu mineral
nego poprzez zawezenie stosunku C:N eliminowal czasowy niedostatek tego skladni
ka dla roslin, a remineralizacja azotu z nowo utworzonej biomasy po wprowadzeniu
slomy zalezala od temperatury i wilgotnosci gleby. Jak podaja Buniak [1989J oraz
Loginow i inn. [1988J wzrost wilgotnosci sprzyja procesom amonifikacji i hamuje
nitryfikacje. Znacznie wiecej prac z zakresu nawozenia sloma dotyczylo jej wplywu
na zawartosc wegla organicznego i azotu ogólnego w glebie. Wedlug danych Bhogala
i in. (1997) widoczny jest dodatni wplyw slomy na zawartosc wegla w glebie nato
miast autorzy nie zaobserwowali zmian w zawartosci azotu ogólnego w glebie.

Celem prowadzonych badan byla ocena wplywu przyorywania slomy pszennej i
rzepaczanej ze wzrastajacymi dawkami azotu na zawartosc form azotu w glebie.
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Material i metody

Badania nad wplywem przyorywania slomy na plonowanie roslin oniz wlasciwo
sci gleby prowadzono na glebie brunatnej, na polach doswiadczalnych Katedry Szcze
gólowej Uprawy Roslin w RZD Pawlowice. W jednorocznych seriach prowadzono,
w ukladzie "split-plot", równoczesnie po dwa doswiadczenia o takim samym sche
macie. W pierwszym doswiadczeniu uprawiano pszenice ozima po rzepaku, a w dru
gim rzepak ozimy po pszenicy. Obiektami pierwszego czynnika bylo przyorywanie
calej masy slomy przedplonu oraz jako kontrola usuwanie z pola slomy. Na tym tle,
stosowano zróznicowane dawki azotu: O; 25; 50 oraz 75kg N ha-l. W kazdym roku
badania prowadzone byly na innym polu. Azot w postaci saletry amonowej stosowa
no na sciern przedplonu, tuz przed przyoraniem slomy. Wiosna na wszystkich polet
kach doswiadczenia stosowano nawozenie azotem w dawkach 60 (30+30) kg N*ha-I
pod pszenice i 130 (70+60) kg N*ha-l pod rzepak. Po zbiorze przedplonu oraz plonu
glównego pobierano próbki glebowe z warstwy 0-20cm oznaczajac w nich; kwaso
wosc hydrolityczna i sume zasad wymiennych wg Kappena, zawartosc wegla orga
nicznego metoda Tiurina oraz zawartosc azotu ogólnego metoda Kjeldahla. Oceniano
równiez zasobnosc gleb w P i K testem Egnera-Riehma oraz Mg metoda Schacht
schabela. Próbki przeznaczone do analiz zawartosci azotu mineralnego po pobraniu

byly zamrazane i przechowywane w temperaturze -70'12. Przed ekstrakcja 1% K2S04

próbki rozmrazano i suszono w temperaturze pokojowej. Formy azotu oznaczano
kolorymetrycznie: N-NH4 odczynnikiem Neslera, natomiast N-NOJ za pomoca kwa
su fenolosulfonowego.

Wyniki badan dotyczace plonów roslin oraz szczególowe informacje dotyczace
prowadzenia doswiadczenia zamieszczono we wczesniejszej publikacji (Kotecki i in.
2001).

Wyniki i dyskusja

Gleby pól na których zalozono doswiadczenia charakteryzowaly sie odczynem
lekko kwasnym, bardzo wysoka zasobnoscia w przyswajalne formy fosforu, zrózni
cowana zasobnoscia w potas i magnez (od bardzo wysokiej do sredniej). Gleby na
których uprawiano pszenice charakteryzowaly sie nizsza pojemnoscia sorpcyjna i za
wartoscia wegla organicznego (okolo 0,85%) w porównaniu do pól na których upra
wiano rzepak (0,97%Corg).

Masa przyorywanej slomy pszenicy byla mniejsza o okolo 27% i sloma zawierala
o okolo 87% mniej azotu niz sloma rzepaku (Tabela 1). Sloma pszenna ubozsza byla
równiez w inne skladniki pokarmowe i wraz z nia wprowadzano do gleby okolo 2-3
razy mniej fosforu i okolo 1,6 razy mniej potasu i magnezu w porównaniu z ilosciami
tych skladników wnoszonymi ze sloma rzepaku.
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Tabela 1. Sklad chemiczny przyorywanej slomy
Table 1. Chemical composition of ploughed down straw

Sloma, Sucha masa ,
Azot, nitrogen

Wegiel,

Stosunek

CNstmw
dry matter carbon

C:N ratiot*ha-1 %kg *ha-1t C*ha-1

Pszenicy,

5,45
0,5829,12,5587,7 : lwheat

Rzepaku, rape
6,950,6354,54,5783,8 : l

Jak podaja Kotecki i Broda [1995, 1995a] w resztkach pozniwnych bobiku, gro
chu ijeczmienia jarego mozna wprowadzic do gleby od 4 do 7,5 tony masy organicz
nej, od 44-72 kg N i od 47 - 120 kg K, co w zaleznosci od roku moze stanowic wiecej
skladników pokarmowych niz znajduje sie w przecietnie stosowanej dawce NPK.
Oznacza to, ze stosowanie slomy moze wplywac w istotny sposób na bilans skladni
ków pokarmowych, a ponadto ksztahuje mozliwosci oddzialywania mikroflory gle
bowej na wzrost roslin poprzez biosynteze substancji mogacych wplywac na rosliny
hamujaco lub stymulujaco [Pietr 1990].

Plony roslin w latach badan byly znacznie zróznicowane pod wplywem przebiegu
pogody. Najmniejsze plony uzyskano w pierwszym ( 2,53 t*ha-I rzepaku i 5,27 t*ha
l pszenicy) a najwieksze w trzecim roku badan ( 4,77 t*ha-I rzepaku i 8,12 t*ha-I
pszenicy). Przyorywanie slomy mialo istotny wplyw na wielkosc plonów obu roslin
(Tabela 2). Przyoranie slomy rzepaku powodowalo niewielkie, ale udowodnione ob
nizenie plonów ziarna pszenicy.

Tabela 2. Srednie plony rzepaku i pszenicy ozimej z 3 lat doswiadczen
Table 2. Yields of rape and winter wheat, means of 3 years experiment

I Nawozenie azotem, kg N*'ha-1
Srednio

Roslina, Nitrogen rates kg N*·ha-I
NIRO.05

crop

Sloma, straw

Means
LSD

O
255075 0.05

pszemca,

bez slomy

winter

without stmw
6,647,137,267,157,05I. 0,07

wheat

sloma straw
6,516,846,887,046,82II 0,14

Srednio, Means
6,576,987,077,096,93lxII 0,19.

bez slomy rzepak,

without stmw3,023,233,303,513,26I. 0,06
winter rape

sloma straw3,263,503,683,543,49II 0,08
Srednio, Means

3,143,363,493,523,38lxII 0,12
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Zmniejszenie niekorzystnego oddzialywanie slomy poprzez stosowanie do slomy
dodatku azotu uzyskano dopiero przy dawce 75kg N, stanowiacej okolo 1,08% masy
slomy. Rzepak reagowal natomiast wzrostem plonów nasion, srednio o 7%, na przy
orywanie mniejszej masy, ale ubozszej w skladniki pokarmowe slomy pszenicy Za
stosowanie na slome dodatku azotu istotnie zwiekszalo plony pszenicy i rzepaku,
jednakze nie wykazano istotnosci róznic pomiedzy dawkami 25 i 75kgN*ha-1 •

Tabela 3. Wplyw przyorywania slomy i nawozenia N na zawartosc N-ogólnego w
glebie w mg N*kg-Igleby

Table 3. Effect of straw ploughing and N fertilization on total N contents in the
soil in mg N*kg-1 soil

Nawozenie azotem, kgN'ha-1
Roslina

Rok,Sloma,Nitrogen doses, kg N·ha-1SrednioNIR
crop

Yearstraw MeansLSD
O

255075
I.

Bez slomy,
without straw

708866689686737I r.n.

pszemca

Sloma straw780806683742753fi 18,3
po

Srednie Means744836686714745lxII 34,3

rzepaku
II.bez slomy

without straw
838873811867847I r.n.

sloma straw
837858828842841II r.n.

wheat Srednie Means838866819854844lxII r.n.
after III.bez slomy

rape without straw868886777831841124,6
sloma straw

904966816837881II 33,8
Srednie Means

886926796834861lxII r.n.

I.
bez slomy

without straw
11091087102610741074I r.n.

rzepak
sloma straw11301098110511101111II 18,5

po

Srednie Means11191092106610921092lxII 29,9

pszemcy
II.bez slomy

without straw
922958946957946133,8

sloma straw
102510869469601004II 37,3

rape
Srednie Means9731022946958975lxII 55,8

after III.bez slomywheat without straw
916956963927940126,5

sloma straw
969991988990985II cz r.n.

Srednie Means
942973976959962Ix II r.n.

Przy rozpatrywaniu zmian aktywnosci biologicznej gleb w wyniku mikrobiolo
gicznych procesów rozkladu slomy najczesciej podnoszony jest problem azotu. Po-

wszechnie uwaza sie, ze przyoranie slomy powoduje ograniczenie dostepnosci tego
skladnika pokarmowego dla roslin w wyniku biologicznej sorpcji azotu. W celu za-
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pobiegania temu procesowi najczesciej stosuje sie dodatkowo nawozenie azotem.
W badaniach wlasnych zawartosc azotu ogólnego w glebie byla zróznicowana po
miedzy polami roslin i obiektami doswiadczenia (Tabela 3). Przyoranie slomy rzepa
ku wplynelo istotnie na wzrost zawartosci azotu tylko w trzecim roku prowadzenia
badan, natomiast w obiektach z przyorana sloma pszenicy zawartosc azotu ogólnego
w glebie byla istotnie wyzsza w drugim i trzecim roku doswiadczenia. Stosowanie
niewielkich dawek azotu na slome powodowalo pewne zmiany w zawartosci N ogól
nego w glebie.Niewielki spadek zawartosci tej formy azotu zaobserwowano przy upra
wie pszenicy w pierwszym i trzecim roku badan, a przy uprawie rzepaku w pierw
szym i drugim roku. Podobne wyniki uzyskal Mazur [1987], który w swoich bada
niach stwierdzil, ze dodatek azotu mineralnego w procesie przyorywania slomy, co
prawda czasowo eliminowal niedostatek azotu dla roslin ale nie wplywal na minerali
zacje azotu glebowego w takim stopniu, aby bylo to widoczne w oznaczanej ilosci
azotu ogólnego w glebie. Bhogal i in. [1997] równiez nie zaobserwowali wplywu
przyoranej slomy z dodatkiem azotu na zawartosc azotu ogólnego, co zostalo po
twierdzone równiez przez Jensena [1996] oraz Wisniewskiego i Goneta [1986].

Wprowadzenie do gleby slomy w zadnym z lat prowadzenia badan nie wplynelo
w istotnym stopniu na gromadzenie sie mineralnych form azotu w glebie i dlatego
wyniki zamieszczono w postaci srednich z 3 lat badan (Tabela 4).W glebie po rzepaku
wiecej N mineralnego wystepowalo w formie amonowej, natomiast w glebie po psze
nicy w formie azotanowej.

Tabela 4. Wplyw przyorywania slomy i nawozenia N na zawartosc Nmin W glebie
Table 4. Effect of straw ploughing and N fertilization on Nmin content in the soil

FormaStosowanieNawozenie azotem, kg N·ha-l
Roslina,

azotuslomyNitrogen doses, kg N·ha-1Srednio

crop

NitrogenSlraw Means
forms

app1icationO255075

pszemca

N-NH4mgbez slomy
po

N*100 g-lwithout straw0.310.340.310.320.31
rzepaku

gleby, soi1sloma straw0.350.350.330.350.35
Srednie Means

0.330.340.320.330.33
wheat N-N03mgbez slomy

after N*100g-1without straw0.370.390.400.440.40
rape

gleby, soilsloma straw0.340.360.350.360.35
Srednie Means

0.360.370.380.400.38

rzepak
N-NH4mgbez slomy

po

N*100g-1without straw0.390.370.400.370.38

pszemcy

gkeby, soilsloma straw0.460.400.420.390.42

Srednie Means
0.420.380.420.380.40

rape

N-N03mgbez slomy
after

N*100g-1without straw0.220.230.260.310.26
wheat

gleby, soilsloma straw0.200.210.280.260.24

Srednie Means

0.210.220.270.290.24
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Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 4, na obiektach nawozonych sloma
zarówno pszennajak i rzepaczana obserwowano wyzsza zawartosc N-NH4+ oraz ob
nizenie zawartosci N-N03 w porównaniu do obiektów na których nie przyorywano
slomy. Dodawanie wzrastajacych ilosci azotu do slomy przed jej przyoraniem nie
modyfikowalo istotnie zawartosci w glebie mineralnych form azotu. Obserwowano
jednak tendencje do wzrostu ilosci azotanów w glebach pod wplywem wysokich do
datków N do slomy zwlaszcza na polach na których uprawiano rzepak.

Wnioski

1. Przyorywanie calej masy slomy rzepaku powodowalo istotne obnizenie plonów
pszenicy ozimej, natomiast przyorywanie slomy pszennej zwiekszalo plony rze
paku o okolo 7%. Zastosowanie do slomy dodatku azotu istotnie zwiekszalo plo
ny pszenicy i rzepaku, jednakze nie wykazano istotnosci róznic pomiedzy dawka
mi 25 i 75kg.

2. Przyorywanie slomy przedplonu zwiekszylo zawartosc azotu ogólnego w glebie,
pozostawalo natomiasfbez wplywu na gromadzenie sie azotu mineralnego. Do
dawanie wzrastajacych ilosci azotu do slomy przed jej przyoraniem nie modyfi
kowalo istotnie zawartosci w glebie mineralnych form azotu ..
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INFLUENCE OF PLOUGHING DOWN THE STRAW WITH ADDITION
OF MINERAL NITROGEN ON THE CONTENT

OFTHIS ELEMENT IN SOIL

Summary

In field experiments conducted on brown soil, the influence of ploughing down
the straw with different addition of nitrogen on crop yields and soil properties was
tested. Two independent experiments were conducted as "split-plot" system in three
annual series. In the first experiment the winter rape after winter wheat and in the
second one the winter wheat after winter rape was cultivated. The scheme of both
experiments was the same and inc1uded two factors. The first factor on two levels,
without straw and with ploughing down the whole mass of forecrop straw and the
second factor on four levels 0,25, 50 and 75 kg N*ha-I as ammonium nitrate applied
on the straw. Soil sampIes were collected before and after harvest. In soil sampIes
hydrolytic acidity, bases exchange capacity, content of organie carbon, available forms
of phosphorus, potassium and magnesium as well as total and mineral form of nitro
gen were determined. This paper concerns nitrogen status of soi l only. Ploughing
down the straw increased N-total content, but had no significant effect on the N
mineral content in soil.

Prof. dr hab. Zofia Spiak,
Katedra Chemii Rolniczej AR,
Grunwaldzka 53,
50- 357 Wroclaw,

email: <spiak@ozi.ar.wroc.pl>



NITROGENGRAMS AS A METHon FOR ESTIMATION OF AN ACTIVE
PHASE OF SOIL ORGANIe MATTER

Zenon Hamka/o

National Ivan Franko University ofLviv

Abstract

The usability of nitrogengrams for an estimation of processes of mobilization and
immobilization of nitrogen in a grey forest soil is discussed. Nitrogengrams allow to
evaluate a ratio of readily-, middle- and heavy-hydrolizing soil organie matter. It was
shown, that the fraction of heavy-hydrolizing nitrogen is the most dynamie and
informative. The changes of the content ofthis fraction charactenze a ratio of processes
of mineralization and immobilization of soil organie nitrogen. Nitrogengrams were
used to charactenze the nitrogen status of grey forest soil under grassland. Soil sampies
were taken four times in vegetation penod from controi and NPK treatments of long
term fertilization expenmenl.
Key words: soil organie matter, soil nitrogen, nitrogengram.

Abstrakt

W pracy zaproponowano metode nitrogramow do opisu stanu azotowego gleby
lesnej spod trwalego uzytku zielonego. Nitrogramjest plaszczyzna reakcji opisujaca
zaleznosc pomiedzy iloscia azotu uwalnianego w procesie hydrolizy alkalicznej
(metoda Comfielda), a czasem hydrolizy i stezeniem NaOH. Stwierdzono przydatnosc
metody do oceny procesów mineralizacji-immobilizacji azotu w glebie.
Slowa kluczowe: glebowa substancja organiczna, azot organiczny w glebie, nitrogramy

INTROnUCTION

For optimization of agrochemical and agroecological diagnostic of soils the new
qualitative methods should be developed. In the paper the new approach.for diagnosis
the availability of soi l nitrogen, on the base of soil sequestional alkaline hydrolysis is
presented.
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Materials and methods

The experimental researches were made at the Institute ofAgriculture andAnimal
Husbandry in Obroshyno Lvivat the Western Region ofUkraine. Representative soil
samples were taken from the surface horizon (0-20 cm) of the grey forest soi! of
permanent pasture four times, before the beginning ofvegetation and after each cut of
grass. In the experiment two following fertilizer treatments were inc1uded: 1- controi
treatment without fertilizer; 2- N 240(60+60+60+60), P90 K120). Nitrogen ferti1izers
(ammonium nitrate) were applied in four equal rates under the first, second, third and
fourth outgrowth. Phosphorus fertilizers (superphosphate) and potassium fertilizers
(chloride potassium salt) were applied in one rate at the beginning of vegetation season.
The new system of diagnosis of soil nitrogen status developed by Shcherbakov and
Kyslykh [1990] was used. It encompasses a differential hydrolysis of a soil sample by
extrahents with increasing concentration of alkali at extended period of time.
A hydrolysis of soil was carried out on the basis of Comfield's method with usage of
10 different concentrations NaOH (0,25-8,0 mol *dm·3) and 12 consecutive periods
ofextraction (6-144 hours.).

Results

On the basis of outcomes of gradual extraction (Table 1) the three dimensional
diagram was built (Figure l), called further the nitrogengram.

Fig. l. Nitrogengram oj greyJorest soil under the grassland, soillayer 0-20 cm.
Rys. 1. Nitrogram szarej gleby lesnej pod trwalym uzytkiem zielonym,

poziom 0- 20cm.
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The part of the diagram along the concentration axe (for a given extraction time) is
called a " curve of chemical efficiency of nitrogen extraction " and the part along the
time axe (for a given concentration of extrahent) - a " curve of time efficiency of
nitrogen extraction".

Table l. The contents of nitrogen in mg N*kg" , soil depending on time of
hydrolysis and the concentration of extrahent.

Tabela l. Zawartosc azotu w mg N*kg-' gleby zaleznie od czasu ekstrakcji i
stezenia roztworu ekstrakcyjnego

Time
.

Czas

Concentration of extrahent, stezenie roztworu ekstrakcyjnego mol *dm-3

0,25

0,511,52345678

6

2021426590112117123157168208

12

22294570111114120125160172214

18

30355278114130140155170190220

24

55607284120145156170180211245

30

68748995130158170180220245280

36

7590110135140178211240258265312

42

8094140158189200222278312345360

48

112125148180195240268290320380420

54

120130160192212265312365420478500

90

130145172200230270320378430500670

120

146168180212236285335380456680880

144

160170195228240298348384487882921

*time in hours, czas ekstrakcji w godzinach

On Figure 2 the changes in the content of extracted nitrogen, depending on the
NaOH concentration, in the soi l sampIes taken four times in vegetation period from
two treatments of the experiment are presented. The amount of nitrogen undergoing
hydrolysis after 6 hours of incubation is referred to as readily hydrolyzing N (RH)
and the amount found after 144 hours of incubation - as heavily hydrolyzing N (HH).
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Fig. 2. The amount oj hydrolizable nitrogen in the soi! Jrom controi and NPK
treatments in different vegetation periods, depending on NaOH concentration

(mol*dm-3)

Rys. 2. Ilosc azotu ulegajacego hydrolizie w glebie z obiektów kontrolnego i NPK

pobranej w róznych okresach, w zaleznosci od stezenia NaOH (mol*dm-3).
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The eontent of easily hydrolyzing nitrogen (RH) slightly inereased in the eourse of
vegetation period, from 208 mg N*kg-1 soil to 280 mg N*kg-I soil, or from 4.1 to 9,7
% ofthe total soil nitrogen. The sharp tums ofthese eurves at the eoneentrations of2
3 mol*dm-3NaOH and 6 mol*dm-3 NaOH, partieularly in autumn period, prove the
non-uniformity ofthis pool ofnitrogen. Long-term (more than 20 years) applieation
ofminera1 fertilizers influenees the eourse ofthe RH, eurves whieh, espeeially at the
beginning ofvegetation period are more fiat. Nevertheless the share ofRH nitrogen
in total nitrogen is rather stabile, independently oflong-term fertilization. This share
in the soils from eontrol treatment is 4,1 %,5,6%,8,1 % and 9,7% for the vegetation
period from 1.04 to 17.09, respeetive1y. The eorresponding values for the NPK
treatment are 4,1%,6,9%,8,0% and 11,3%.

The eontent of heavily hydrolyzing nitrogen (HH) was about four times higher
than the eontent ofRH, partieularly at higher eoneentrations ofNaOH. In spring, in
the soil sampies from unfertilized pasture up to 920 mg N*kg-1 soil, eorresponding to
18 % of total nitrogen was found. At the end of vegetation periods the HH eontent
deereases to 402 mg N*kg-1 soil , i.e. 14 % oftotal nitrogen. During vegetation period
the pool of HH beeomes more homogeneous. In May, after applieation of nitrogen
rate 60 kg N*ha-1 the eontent of HH nitrogen extraeted with 6-8 mol*dm-3 NaOH
inereases whieh, against the poor growth of grass, ean be explained by intensive
development of soi l mieroorganisms enhaneed by mineral nitrogen supply. In the
subsequent periods of vegetation the deereasing of the eontents of HH is eonneeted
with intensive eonsumption ofnitrogen by grasss and strengthening ofminera1ization
proeesses. The share ofHH in total nitrogen in the eontrol treatment was 18%, 19,5%,
15,4%, and 14,0%, and in the NPK treatment 17,3%,22,7%,14,1%, and 29,2% in
the periods from 1.04 to 17.09, respeetively.

Aeeording to the theory of the intemai nitrogen eycle in soil, Jansson (1958)
subdivides soil organie matter into aetive and passive phases. The aetive phase
represents the erop residues, manure and the biomass of living and deeaying soil
mieroorganisms and theirs metabolites. The author claims that the aetive phase of
organie matter is the main souree of mineralizable nitrogen in soi1 and eonstitutes
about 10-15 % ofthe tota1 nitrogen.Aeeording to the Kydeyarov (1989) the quantity
of nitrogen in an aetive phase is higher and averages 28-56 % of total nitrogen. He
shows that, as higher the rates of nitrogen fertilizers, as lower was the share of nitrogen
in an aetive phase in the tota1 nitrogen in the soi!. We suppose that the pool ofHH as
eonsidered here, eorresponds to an aetive phase of soi l organie matter. The proposed
method of a gradual al ka 1ine hydrolysis of soil sampies alI ows not only to eva1 uate
the eontent oflabile nitrogen eonforming to an aetive phase of soil organie matter, but
a1so it is a measure ofits qua1ity (heterogenity). In this respeet this method is more
informative, than applieation of 15N.
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Fig. 3. The amount oj hydrolizable nitrogen in the soil Jrom controI and NPK
treatments in different ve15etationperiod s, depending on time oj hydrolysis
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Rys. 3. Ilosc azotu ulegajacego hydrolizie w glebie z obiektów kontrolnego i NPK
pobranej w róznych okresach, zaleznie od czasu hydrolizy (w godzinach).
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The dependence ofthe amount ofhydrolizable nitrogen on the extraction time is

presented in Figure 3. The precision of the method, so far as differences between
periods of soil sampling are concemed, increases with increasing time ofhydrolysis.
At the short time ofhydrolysis, 6 - 18 hours, differences in the RH content in course
of vegetation period are very smalI and they become visible only from 30 hours
hydrolysis time on. At the hydrolysis time of 144 hours the content ofRH nitrogen
differs by 2- 3 times between the sampling periods. rolysis for 144 hours and the
concentrations ofO,5 M NaOH seasona1 distinctions in the contents oflabile nitrogen
make 2-3 times.

Conclusions

l. Nitrogengrams are highly informative too1 of research and quantitative
determination ofthe active phase ofsoil organic matter.

2. More informative with respect to soi l nitrogen status is the content of heavily
hydrolyzing nitrogen as the content of easi1y hydrolyzing one, though the later is
more widely used in agrochemistry.

Literature

Jansson S.L. 1958. Tracer studies on nitrogen transformations in soils with special
attention to minera1ization-immobilization relationships. K. Lantbrukhogs.
Ann. 24: 101-361.

Kydearov Y.N. 1989. Cyc1e ofnitrogen in soi1and efficiency offerti1izing. Moscow
" Nauka" pp. 211 (in Russisch).

NITROGRAMY JAKO METODA OCENY ZAWARTOSCI AKTYWNEJ
FRAKCJI GLEBOWEJ SUBSTANCJI ORGANICZNEJ

Streszczenie

W pracy przedstawiono koncepcje wykorzystania nitrogramów do oceny ilosci i
jakosci aktywnej frakcji glebowej substancji organicznej. Nitrogramjest plaszczyzna
reakcji opisujaca zaleznosc pomiedzy iloscia azotu uwalnianego w procesie hydrolizy
alkalicznej (NaOH), a czasem hydrolizy i stezeniem NaOH. Proces hydrolizy
prowadzony jest wedlug metody Comfie1da. Szczególnie interesujace sa frakcje azotu
uwalniane po 6 godzinach inkubacji (frakcja RH - azot latwo ulegajacy hydrolizie) i
po 144 godzinach inkubacji (frakcja HH - azot trudno ulegajacy hydrolizie).
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Metode nitrogramow zastosowano do oceny stanu azotowego gleby lakowej z
pod wieloletniego doswiadczenia nawozowego. Próby gleby do analiz pobierano 4
krotnie w okresie wegetacji z obiektu kontrolnego (bez nawozenia mineralnego) i
obiektu z nawozeniem NPK. Stwierdzono przydatnosc metody do okreslania
podatnosci glebowej substancji organicznej na mineralizacje, podkreslajac znaczenie
diagnostyczne frakcji azotu trudno ulegajacego hydrolizie (HH).

Dr Zenon Hamkalo,

Departrnent ofGeography, University ofLviv,
Doroshenka Str. 41.

79-000 Lviv, Ukraine.
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Abstrakt

Zdolnosc do biologicznego wiazania N2 BWAAjest dosc szeroko rozpowszech
niona w przyrodzie, ale tylko wsród mikroorganizmów prokariotycznych. Proces ten
dokonywany jest przez rózne grupy fizjologiczne bakterii. Pod wzgledem ekologicz
nym wyróznia sie wolno zyjace asymilatory N2 wystepujace w glebie i zbiornikach
wodnych (Azotobacter, Clostridium, Nostoc), bakterie wiazace azot w asocjacjach
z korzeniami roslin (Azospirillum) lub rozwijajace sie w wiazkach przewodzacych

niektórych roslin (Acetobacter) oraz bakterie wiazace N2 w scislych ukladach sym
biotycznych z roslinami (Rhizobium - rosliny motylkowate, Frankia - olsza). W refe
racie omówiono wymienione systemy BWAA oraz ich przyrodnicze i gospodarcze
znaczeme.

Slowa kluczowe: biologiczne wiazanie N2, mikroorganizmy, rosliny motylkowate

Abstract

Ability to fix atmospheric nitrogen is quite common in nature but it occurs only
within prokaryotic microorganisms. Different physiological groups of bacteria are

engaged in this process. From ecological point of view there are: free-living N2fixers
(Azotobacter, Clostridium, Nostoc), bacteria (Azospirillum, Acetobacter) that fix at

mospheric N in c10se associations with roots of some plants and bacteria fixing N2 in
symbiotic systems with plants (Rhizobium -legumes or Frankia - alder symbioses).
In this review different symbiotic systems will be characterised as well as their eco
logi cal and agronomic importance.

Key words: biological N2 fixation, microorganisms, legumes
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Wprowadzenie

Azot wystepuje w przyrodzie w formie stalej, rozpuszczonej i gazowej. Zawarto
sci tego pierwiastka szacuje sie na 1017 Mg w litosferze, 3,9* 1016 Mg w atmosferze i
2,3*10I3Mg w hydrosferze [Paul i Clark 2000]. Pomimo, ze procentowa zawartosc

azotu (glównie jako NH4 +) w siatce krystalicznej skal i mineralów jest niewielka, to ze
wzgledu na ogromna mase litosfery zawarty w nie azot stanowi najwieksza pule, w
przyblizeniu 97% ogólnych zasobów N na kuli ziemskiej. Druga pod wzgledem wiel
kosci pula N jest atmosfera. Globalna ilosc N organicznego w glebie oszacowano na
1011 MG, natomiast w organizmach zywych znajduje sie okolo 3,5xl 09 Mg azotu. Tak
wiec N biosfery stanowi tylko okolo milionowa czesc N zawartego np. w atmosferze.

Proces biologicznego wiazania azotu atmosferycznego (BWAA) dostarcza corocz
nie do globalnego cyklu obiegu N od okolo 100 do 172 milionów ton tego pierwiast
ka [Sawicka 1981, Ishizuka 1992]. Jeszcze do niedawna proces BWAA byl najwiek
szym zródlem biogennego N w biosferze. Wedlug niektórych autorów ilosci azotu
pochodzenia antropogenicznego przewyzszaja obecnie ilosci N zwiazanego w proce
sie biologicznym. Na przyklad, Vitousek [cyt. za Van Veenem 2000] oszacowal, ze
"naturalny" (bez N w nawozach zielonych) proces BWAA dostarcza w sposób ciagly
okolo 110 milionów ton biogennego N i dokonal zestawienia tej puli N ze zmianami
jakie zachodzily w ubieglym stuleciu w produkcji azotu antropogenicznego (rys. 1).
Konsekwentnie, autor ten do puli azotu pochodzenia antropogenicznego zalicza nie
tylko N wyprodukowany w przemyslowym procesie Habera-Boscha, ale takze azot
zwiazany przez rosliny motylkowate uprawiane jako nawozy zielone. Z zestawienia
tego wynika wyraznie, ze w latach osiemdziesiatych nastapil bardzo szybki wzrost
produkcji antropogenicznego N i aktualnie ta pula azotu jest najprawdopodooniej
najwiekszym zródlem przyswajalnej formy azotu. Pomimo, ze problem zanieczysz
czenia atmosfery nie jest tematem niniejszego opracowania, warto wskazac na cieka
we zestawienie omawianych powyzej zmian w puli azotu antropogenicznego ze zmia
nami w ilosci Np emitowanego do atmosfery w ubieglym stuleciu (rys. 1).

Proces biologicznego wiazania azotu atmosferycznego (BWAA) zachodzi w przy
rodzie wylacznie przy udziale drobnoustrojów (bakterii), czyli organizmów prokario
tycznych. Grupa mikroorganizmów zdolnych do wiazania azotu atmosferycznego jest
dosc liczna i zróznicowana, zarówno pod wzgledem morfologicznym, fizjologicz

nymjak i zlozonosci systemu, w którym proces asymilacji N2jest przeprowadzany.
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Rys. 1. Naturalne wiazanie N2 oraz zmiany ilosciowe w N pochodzenia
antropogenicznego i emisji N20 w.xx wieku (Vitousek, cyt. Van Veen 2000)

Fig. 1. Natural N2fixation and quantitative changes in anthropogenic N and N20
emission in.xx century (Vitousek, cyt. Van Veen 2000)

Proces biologicznego wiazania N2

Z chemicznego punktu widzenia proces ten jest konwersja bardzo malo reaktywnego

i w zwiazku z tym nieprzyswajalnego dla roslin i zwierzat azotu czasteczkowego N2,

do zredukowanej formy tego pierwiastka, czyli amoniaku, który moze byc dalej
metabolizowany w komórkach zywych organizmów. Wszystkie mikroorganizmy
zdolne do redukcji azotu atmosferycznego przeprowadzaja ten proces przy udziale
zlozonego ukladu enzymatycznego, w którym najwazniejsza jest nitrogenaza - enzym
katalizujacy bezposrednio redukcje czasteczki azotu. Sumaryczne równanie

biologicznego wiazania N2 mozna przedstawic nastepujaco:

N2 + 16 ATP + 8e- + 8H+I nitrogenaza, Mg2+ >2NH3 + H2 + 16ADP +16Pj
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Z równania tego wynika m.in., ze biologiczna redukcja N2 wymaga, oprócz nitro

genazy, takze znacznych ilosci energii w postaci ATP oraz sily redukcyjnej, czyli elek
tronów i protonów (H+). Po prawej stronie równania widac równiez, ze ubocznym

produktem redukcji N2 jest wodór czasteczkowy (H2), powstajacy nieodlacznie w
wyniku ko-redukcji H+ przez nitrogenaze w procesie BWAA. Wykazano, ze w pew
nych warunkach powstawanie wodoru jest konkurencyjne w stosunku do redukcji
azotu przez nitrogenaze, a ponadto ocenia sie, ze co najmniej 25% elektronów i ener

gii zuzywanej przez nitrogenaze w procesie BWAN2jest "marnowane" na wytwarza
nie H2 [Phillips 1980, Vance 1998]. U wiekszosci bakterii produkujacych nitrogenaze
wystepuje tez specyficzny enzym hydrogenaza, umozliwiajacy odzyskiwanie czesci
energii w wyniku utleniania wodoru.

Nitrogenaza jest kompleksem dwóch komponentów bialkowych zawierajacych
metale w swoich aktywnych centrach; bialko-Fe (komponent II) oraz bialko MoFe
(komponent I). Bialko-Fe jest homodimerem (2 podobne podjednostki o calkowitej
masie czasteczkowej, Mc ? 64 kDa) zawierajacym dwa miejsca przylaczajace MgATP
oraz jedno centrum [4Fe-4S] laczace podjednostki dimeru. Komponent I, czyli bia
lko-MoFe jest heterotetramerem (Mc? 240 kDa) zawierajacym po dwie kopie dwóch
centrów aktywnych zwanych: kofaktorem-FeMo oraz centrum-P. Kofaktor-FeMo
sklada sie z lMo:7Fe:9S:l homocytrynianu,natomiastcentrum-P zawiera8Fe:7S [Rees

i in. 1997, Vance 1998]. Redukcja N2 i innych substratów (acetylen, cyjanek) wymaga
przejsciowego polaczenia bialka-Fe z bialkiem-MoFe. Elektrony z ferredoksyny lub
flawodoksyny (silnie redukujace bialka) przenoszone sa do 4Fe-4S bialka-Fe, które
po skomleksowaniu z Mg-ATP redukuja bialko-FeMo. W tym bialku elektrony po
przez centrum-P przechodza do kofaktora-FeMo, w którym nastepuje wiazanie i re
dukcja czasteczki azotu i H+. Warto dodac, ze u wszystkich mikroorganizmów prze
prowadzajacych proces BWAA nitrogenaza jest bardzo podobna, a nawet identyczna,
zarówno pod wzgledem strukturalnym jak i funkcjonalnym. Róznice moga dotyczyc
jedynie wystepowania u niektórych bakterii nitrogenazy zawierajacej w kofektorze
wanadu (Va) zamiast Mo lub nawet nitrogenazy zwierajacej tylko Fe [Richards 1997,
Vance 1998]. Inna wazna wlasciwoscia nitrogenazy jest to, ze moze byc ona aktywna
tylko w warunkach beztlenowych, a scislej w srodowisku zawierajacym niewielkie

koncentracje 02' Tlen w ilosciach wystepujacych np. w powietrzu trwale ja unieczyn
nia. Z drugiej jednak strony asymilatory N2, bedace w znacznej wiekszosci drobno
ustrojami tlenowymi, wymagaja obecnosci tlenu czasteczkowego, który jest im nie
zbedny w wielu procesach metabolicznych, m.in. jako akceptor elektronów i do wy
twarzania ATP w procesie fosforylacji oksydatywnej. Ten swoisty "paradoks tleno
wy" u mikroorganizmów uzdolnionych do syntezy tego enzymu rozwiazywany jest w
ciekawy i dosc zróznicowany sposób [Hennecke 1997]. Omówione ponizej systemy
BWAA róznia sie m. in. wlasnie pod wzgledem mechanizmów ochrony nitrogenazy
przed toksycznymi koncentracjami tlenu, ale przede wszystkim od wzgledem efek

tywnosci w wiazaniu N2 i wzbogacania srodowiska w azot przyswajalny.
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Wolno zyjace asymilatory NZ"

Jest to liczna grupa drobnoustrojów zróznicowana zarówno pod wzgledem fizjo
logicznymjak i siedliskowym. Glówne grupy tych mikroorganizmów to: heterotro
ficzne bakterie tlenowe z rodzajów Azotobaeter; Azotococcus, Azospirillum, Beije
rinckia i Dema czerpiace energie potrzebna do wiazania azotu atmosferycznego z
utleniania róznych zwiazków organicznych, takze heterotroficzne ale fakultatywnie
beztlenowe Kliebsiella i Bacillus lub obligatoryjnie beztlenowe Clostridium, a takze
fotosyntetyzujace baktene purpurowe (Rhodobacter) i cyjanobakterie (Anabena,
Nostoc). Mechanizmy ochrony nitrogenazy przed toksycznymi stezeniami tlenu obej
muja u tych bakterii (z wyjatkiem beztlenowców): szybkie i intensywne wykorzysty
wanie tlenu do produkcji ATP w procesach oddechowych, wystepowanie w komórce
kompleksu nitrogenazy w polaczeniu z membranami komórkowymi, aktywnosc ta
kich enzymów jak hydrogenaza i katalaza oraz bariery fizyczne w postaci otoczek
sluzowych, skupisk komórek lub heterocyst [phillips 1980, Kennedy i Tchan 1992,
Vance 1998]. Bakterie te zasiedlajapowszechnie gleby izbiorniki wodne w róznych
strefach klimatycznych, choc ich wymagania srodowiskowe sa bardzo zróznicowane.
Na przyklad, Azotobaeter jest wrazliwy na kwasny odczyn gleby i rzadko wystepuje
w glebach o pH pou:.iej 6, natomiast Beijerinckia moze zasiedlac gleby o róznym
odczynie, ale preferuje kwasne gleby subtropikalne i tropikalne [Kennedy i Tchan
1992]. W ubieglym roku badano w Zakladzie Mikrobiologii Rolniczej JUNG wyste
powanie bakterii z rodzaju Azotobacter w 27 próbkach gleb pobranych z róznych
rejonów Polski (dane nieopublikowane). ObecnoSC tych bakterii stwierdzono w 15
glebach, czyli tylko w nieco wiecej niz 50% gleb a liczebnosci azotobaktera w tych
glebach wahaly sie od kilku komórek do okolo tysiaca w l g gleby. Najliczniejsze
populacje tych bakterii zasiedlaly gleby zyzne o duzej zawartosci czesci splawialnych
i odczynie zblizonym do obojetnego. Dla porównania warto przytoczyc wyniki ba
dan przeprowadzonych przezZiemiecka [1923] nad wystepowaniem azotobaktera w
28 próbkach gleb pobranych w latach 1917-18 z terenów Królestwa Polskiego. Obec
nosc tych bakterii stwierdzono wtedy w 14 próbkach, czyli podobnie jak obecnie, w
50% analizowanych gleb, a ich liczebnosci rzadko przekraczaly kilkaset komórek w l
g gleby. Pomimo pewnych róznic metodycznych, porównanie wyników powyzszych
badan wskazywaloby, ze intensyfikacja produkcji rolniczej jaka dokonala sie na prze
strzeni prawie wieku, m.in. na skutek wzrostu zuzycianawozówmineralnych, zwlaszcza
azotowych, nie spowodowala negatywnych zmian w zasiedleniu naszych gleb przez

bakterie z rodzaju Azotobacter. Wolno zyjace asymilatory N2, a zwlaszcza bakterie z
rodzajów Azotobaeter i Klebsiella, saprzedmiotem licznych badan od dziesiecioleci.
Mozna je uznac za modelowe mikroorganizmy w badaniach nad biochemizmem i

energetyka procesu wiazania Nz, a takze w badaniach nad struktura przestrzenna i
funkcjonowaniem nitrogenazy oraz genetyczna regulacja BWAA [Phillips 1980, Lor
kiewicz 1981, Rees i in. 1997, Paul i Clark 1998]. Badania te wykazaly m.in., ze
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efektywnosc wiazania azotu atmasferycznego przez bakterie z rodzajuAzotobacter i
inne niesymbiotyczne diazotrofy nie jest duza. Na przyklad, Mulder [cyt. Ryszkow
ski i Zyczynska-Baloniak)]stwierdza, ze w przeliczeniu na l gram C w metabolizo
wanym substracie energetycznym Azotobaeter jest w stanie zwiazac od 10 do 20 mg
N atmosferycznego. Wydajnosc innych bakterii, np. beztlenowych z rodzaju Clostri
dium jest jeszcze mniejsza. Dzieje sie tak dlatego, zeAzotobacter, podobnie jak inne

wolno zyjace asymilatory Nz, przeprowadza ten proces tylko w czasie wzrostu. Ener
gia wydatkowana jest wiec takze na inne procesy metaboliczne zwiazane z aktywno
scia zyciowa komórek. Inna, wazna dla srodowiska konsekwencja tego faktu jest to,

ze Azotobaeter asymiluje Nz tylko na potrzeby metabolizmu komórki, a wiec nie
wydziela zwiazanego N do srodowiska. Azot ten wzbogaca srodowisko glebowe do
piero po obumarciu komórek azotobaktera i prawdopodobnie takze innych wolno

zyjacych asymilatorów Nz [Kennedy i Tchan 1992)] Tak wiec wydaje sie, ze wolno
zyjace bakterie wiazace azot czasteczkowy wzbogacaja gleby tylko w niewielkie ilo
sci N przyswajalnego; najczesciej ilosci te ocenia sie na kilkanascie kg N/ha w ciagu
roku [Paul i Clark 1998)] choc mozna takze spotkac szacunki nie wieksze niz 1kg NI
ha [Bothe i in., cyt. Ishizuka 1992)] Trzeba jednak pamietac, ze drobnoustroje te
odgrywaja prawdopodobnie bardzo wazna role jako pionierskie organizmy zasiedla
jace rózne nisze ekologiczne ubogie w N przyswajalny. Mala efektywnosc asymilacji

Nz przez omawiana grupe drobnoustrojów wynika takze z niewielkiej dostepnosci, a
czesto nawet z braku w glebie dostatecznych ilosci skladników pokarmowych, zwlasz
cza latwo przyswajalnych zródel C. Srodowisko to jest czesto okreslane jako "pusty
nia pokarmowa" dla drobnoustrojów glebowych. Miejscem, gdzie ilosc i dostepnosc
skladników pokarmowych dla drobnoustrojów moze byc znacznie wieksza jest ry
zosfera roslin. Substancje zawarte w wydzielinach korzeniowych, jak równiez wob
umierajacych komórkach tkanek korzeniowych stanowia bogate zródlo skladników
pokarmowych i energetycznych dla róznych grup mikroorganizmów, w tym takze dla

asymilatorów Nz. Liczne badania wykazaly, ze ryzosfera traw i roslin zbozowych
zasiedlana jest przez rózne rodzaje drobnoustrojów uzdolnionych do asymilacji azotu
czasteczkowego. Niektóre z tych bakterii kolonizuja nie tylko powierzchniowe war
stwy korzeni, ale zasiedlaja równiez wnetrze korzeni, tworzac specyficzne uklady
(asocjacje) symbiotyczne (Ishizuka 1992, Kennedy i Tchan 1992].

Asocjacyjne wiazanie Nr

Z tej grupy asymilatorów N z najlepiej poznane saBakterie z rodzajuAzospirillum,
znajwazniejszymi gatunkamiA. lipoferum iA. Brasiliense. Wymienione gatunki cha
rakteryzuja sie m.in. duza specyficznoscia w kolonizacji korzeni, mianowicie A. lip

ferum tworzy asocjacje glównie z roslinami C4 (kukurydza), natomiastA. brasi/iense

z roslinami trawiastymi e3 [Dobereiner 1983]. Liczne doswiadczenia wegetacyjne
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przeprowadzone w róznych strefach klimatycznych nad oddzialywaniem tych bakte
rii na wzrost i plonowanie traw i zbóz nie daly jednoznacznie pozytywnych rezulta
tów. Najwieksze przyrosty plonów szczepionych roslin, w tym takze pszenicy, uzy
skiwano w krajach o cieplym lub goracym klimacie (Brazylia, Izrael), czyli w regio
nach, w których naturalne asocjacje pomiedzy Azospirillum i korzeniami takich roslin
jak trzcina cukrowa, sorgo czy kukurydza sa dosc powszechne [Dobereiner 1983,
Kennedy i Tchan 1992, Okon i in. 1995]. W tych regionach populacje drobnoustro
jów asocjacyjnych w glebach sa równiez znacznie wieksze niz w glebach naszej strefy
klimatycznej; takze w glebach Polski [Król 1999]. Ponadto, nawet w doswiadcze
niach z wynikami pozytywnymi nie wykazano jednoznacznie, ze przyrosty plonów
roslin doswiadczalnych byly efektem lepszego ich zaopatrzenia w N zwiazany przez
drobnoustroje asocjacyjne [ames 2000], m.in. dlatego, ze bakterie Azospirillum, po
dobnie jak inne wolno zyjace asymilatory azotu czasteczkowego, nie wydzielaja na
zewnatrz zasymilowanego azotu amonowego, a wiec nie przekazuja go roslinom.
Pozytywne efekty szczepienia roslin omawianymi bakteriami wynikaja prawdopo
dobnie glównie ze zdolnosci tych bakterii do syntezy hormonów roslinnych stymulu
jacych rozwój i funkcjonowanie systemu korzeniowego [Ishizuka 1992, Okon i in.
1995, James 2000)]. Przypuszcza sie ponadto, ze wzrost zawartosci N w roslinach,
stwierdzany w niekt6;ych doswiadczeniach, mógl byc nastepstwem rozkladu komó
rek bakterii tworzacych asocjacje z tymi roslinami [James 2000]. Tak wiec, ilosci N
zwiazanego w systemach asocjacyjnych ocenia sie tylko na 3 - 20 kg/ha/rok [Ishizuka
1992, Paul i Clark 1998]. W naszych warunkach klimatycznych ilosci te sa prawdo
podobnie jeszcze mniejsze, natomiast kukurydza w warunkach tropikalnych moze
wiazac do 90 kg azotu w ciagu sezonu wegetacyjnego [Dobereiner 1983].

Systemy symbiotyczne

Do najwazniejszych ukladów symbiotycznych, w których nastepuje przekazywa
nie zredukowanego N do partnera roslinnego naleza: bakterie brodawkowe (rizobia) 
rosliny motylkowate, promieniowce z rodzaju Frankia - rosliny drzewiaste (olsza 
Alnus) oraz symbiozy z cyjanobakteriami (Anabaena - Azolla, porosty).

Z szacunkowej ilosci 139-l70x106 ton azotu dostajacego sie corocznie do global
nego cyklu N w wyniku procesu BWAA, N zwiazany w systemach symbiotycznych
stanowi okolo 70%-80% [Peoples i Craswell1992)] Sposród wymienionych powy
zej systemów symbiotycznych najwieksze znaczenie, zwlaszcza w agroekosystemach,
ma symbioza roslin motylkowatych z bakteriami brodawkowymi (rizobia). Werner
[995] podaje, ze swiatowy areal uprawy roslin straczkowych wynosil w latach 90.
okolo 1,5 milionów km2• Okolo polowa tego arealu przeznaczona byla pod uprawe
soi, a na 20% tej powierzchni uprawiano inne straczkowe subtropikalne, np. Cicer,
Cajanus. Orzeszki ziemne uprawiane byly na ?1O% ogólnego arealu, czyli na pozo-
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stale rosliny straczkowe takie jak fasqla, groch czy bobik przypadalo okolo 20% ogólnej
powierzchni. Uprawy roslin motylkowatych przeznaczanych na pasze, lacznie z mie
szakami z trawami, zajmuja na 5 kontynentach znacznie wieksza powierzchnie; okolo
30 milionów km2 [Werner 1995]. Jako ciekawostke warto dodac, ze rosliny motylko
wate wiaza lacznie w przyblizeniu 90 milionów ton N2 rocznie tylko dzieki kilku
kilogramom nitrogenazy produkowanej przez ich symbiotycznych partnerów - rizo
bia [Vance 1998].

Rizobia wiaza N2 w brodawkach, które sa wytworem Komórek wewnetrznych
warstw kory pierwotnej korzeni roslin motylkowatych. Wyróznia sie na ogól dwie
grupy brodawek rózniacych sie ksztaltem, obecnoscia lub brakiem stozka meryste
matycznego oraz forma N transportowanego do rosliny. Pierwsza grupa to brodawki
posiadajace aktywnosc merystematycza, czyli brodawki o wzroscie ciaglym. Bro
dawki te maja zwykle ksztalt wydluzony, zblizony do cylindrycznego i transportuja

zwiazany N2 w postaci zwiazków amidowych, jak np. u lucerny, koniczyny czy gro
chu. Druga grupa to brodawki zwykle okragle, posiadajace ograniczona (czasowa)

aktywnosc merystematyczna i transportujace zwiazany N2 w formie ureidów, np. u
soi czy fasoli [Vance 1998]. W centralnej czesci brodawek znajduja sie komórki ro
slinne upakowane licznymi symbiosomami, które powstaja po otoczeniu komórek
rizobiów przez tzw. membrane peribakteroidalna pochodzenia roslinnego. W sym
biosomach komórki rizobiów przeksztalcaja sie w bakteroidy, czyli forme endosym
biotyczna wiazaca azot czasteczkowy [Hardi i in. 1998]. Transformacja normalnych
komórek rizobów do bakteroidów przebiega w kilku etapach, w czasie których za
chodzi wiele zmian zarówno w morfologii jak i fizjologii bakterii. W rezultacie tych
przemian bakteroidy traca m.in. zdolnosc do podzialów, zyskuja natomiast najwaz

niejsza ceche, czyli zdolnosc do wiazania N2, której nie maja na ogól rizobia zyjace w
glebie. Aby proces ten mógl przebiegac w sposób efektywny partner roslinny musi
zapewnic bakteroidom odpowiednie warunki, tj. niskie stezenie tlenu (5-30 nM) opty
malne dla aktywnosci nitogenazy oraz staly doplyw asymilatów, czyli zródel energii
dla bakteroidów. Wykazano, ze aktywnosc nitrogenazy w brodawkach ujawnia sie
dopiero po rozpoczeciu syntezy w komórkach roslinnych leghemoglobiny, bialka o
czerwonym zabarwieniu, którego zawartosc w aktywnych brodawkach moze stano
wic do 30% wszystkich bialek rozpuszczalnych. Rola leghemoglobiny jest dwojaka;

wykazujac silne powinowactwo do 02 chroni nitrogenaze przed nadmiarem tlenu z
zewnatrz ale jednoczesnie ulatwia ona stala i efektywna dyfuzje tlenu do baktero
idów, który jest im niezbedny do produkcji energii w procesach oddechowych [Ka
minski i in. 1998]. W peryferyjnych czesciach brodawek znajduja sie wiazki przewo
dzace laczace sie z centralnym systemem przewodzacym korzenia rosliny-gospoda
rza. Ta droga roslina dostarcza do brodawek weglowodany, które sa nie tylko zró
dlem energii dla bakteroidów ale takze podjednostkami weglowymi niezbednymi w
procesach asymilacji zwiazanego amoniaku w komórkach roslinnych. Warto dodac,

ze w odróznieniu od wolno zyjacych asymilatorów N2, które wiaza ten pierwiastek
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tylko dla potrzeb ich metabolizmu w warunkach jego niedoboru, bakteroidy wiaza
azot glównie dla rosliny rosnacej na glebie ubogiej w azot. Tak wiec u rizobów musial
wyksztalcic sie mechanizm uniezaleznienia syntezy nitrogenazy od stanu zaopatrze

nia komórek w N. Ponadto, bakteroidy wiazace Nz praktycznie nie pobieraja zwiaza
nego azotu, stajac sie w praktyce "malymi fabryczkami" amoniaku permanentnie
wypompowujacymi ten zwiazek do cytoplazmy komórek rosliny-gospodarza. W ko
mórce roslinnej jon amonowy jest szybko wbudowywany do aminokwasów glutami
ny lub glutaminianu i w wyniku dalszych przemian transportowany jest on poza bro
dawki w postaci zwiazków amidowych (np. asparagina, glutanina u grochu, lucerny,
koniczyny) lub zwiazków ureidowych (np. alantoina u soi) [Kahn i in. 1998].

Efektywnosc energetyczna procesu wiazania Nz przez rizobia w symbiozie z rosli
nami motylkowatymi byla przedmiotem licznych badan, syntezy których dokonal
Phillips [1980]. Z badan tych wynika, ze rosliny motylkowate zuzywaja srednio oko
lo 6 g C/g N zwiazanego w procesie BWAA, czyli znacznie mniej niz wolno zyjace
asymilatory Nz. W prostych weglowodanach, które wykorzystywane sa przez rizobia
jako zródlo energii (takze w brodawkach), zawartosc C wynosi okolo 40%, czyli 1 g
C zawarty jest w 2,5 g weglowodanów [Ryszkowski i Zyczynska-Baloniak 1981)].
Przyjmujac, ze 1 g weglowodanów ma wartosc energetyczna 16,7 kJ, mozna wyli
czyc, ze na zwiazanie 1 g N w procesie symbiotycznym potrzebne jest co najmniej
250 kJ. Porównujac ta wartosc z ilosciami energii potrzebnej do zredukowania 19 N
w procesie technologiczym [Haber-Bosch] tj. 25,1 kJ/g N, wynikaloby, ze proces
biologiczny jest okolo lO-krotnie kosztowniejszy pod wzgledem energetycznym. Warto
dodac, ze w przytoczonym opracowaniu Phillipsa mozna znalezc takze wyliczenia

wskazujace na znacznie nizsze koszty energetyczne wiazania Nz przez niektóre rosli
ny motylkowate, np. 1,1 g C / g N dla Vigna unguiculata czy 1,7 g C / g N dla Lupinis
alhus. Przytoczone powyzej porównanie energetyki procesu biologicznego i techno
logicznego redukcji Nz nie mialo oczywiscie na celu wykazania, który z tych proce
sów jest wazniejszy czy tez korzystniejszy, np. z gospodarczego punktu widzenia.
Oba te procesy odgrywaja przeciez bardzo wazna role w produkcji zywnosci. Ponad
to, w odniesieniu do BWAA wiele etapów tego zlozonego procesu nie jest jeszcze
poznanych. Intensywne badania prowadzone od lat nad tym procesem przyczynia sie
niewatpliwie takze do dokladniejszego poznania przemian energetycznych towarzy
szacych symbiotycznemu wiazaniu Nz i byc moze okaze sie, ze koszty energetyczne
obu tych procesów (biologicznego i technologicznego) sa zblizone.

Dane przedstawione w tabeli 1 pochodza glównie z prac przegladowych Vancea
([998])oraz Unkovicha i Patea [2000], a wartosci podane w tej tabeli majajedynie na
celu pokazanie jak znaczne ilosci azotu rosliny motylkowate moga czerpac z symbio

zy z bakteriami brodawkowymi. Zarówno ilosci zwiazanego symbiotycznie Nz jak i
% N pochodzacego z symbiozy uzalezniony jest od wlasciwosci genetycznych rosli
ny motylkowatej i jej symbionta oraz od wielu czynników srodowiska i zabiegów
agrotechnicznych. Zwiazany Nz ma nie tylko znaczenie plonotwórcze dla roslin mo-
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Tabela 1. Zakresy oraz srednie ilosci Nz wiazanego przez wybrane rosliny
motylkowate

Table l. Ranges and average amounts ofNz fixed by selected legumes

Roslina, crop
% Ndfa*N zwiazany w cz. nadziemnych, fixed in shoots

Zakres, range

Srednia, average

Soja (Glycine max)

530-450 175

Groch (Pisum sativum)

684-244 150

Bobik (Viciafaba)

8012 - 330 151

Fasola (Phaseolus v.)

400-165 65

Lubin (Lupinus angust.)

6519 - 327 165

Lucerna (Medicago sativa)

7050 - 460 180

% N pochodzacego z powietrza, % N from the atmosphere

tylkowatych, ale takze dla roslin nastepczych, uprawianych po motylkowatych. Ko
rzysci te, jak równiez pozytywny wplyw uprawy roslin motylkowatych na strukture
gleby i jej zyznosc sa zagadnieniami dosc dobrze poznanymi i nie ma potrzeby ich
dokladniejszego omawiania. Pomimo bogatej literatury dotyczacej oddzialywania ww.
czynników na proces symbiozy roslin motylkowatych z rizobiami oraz znaczenia tych
ukladów symbiotycznych dla agroekosystemów, czesto brak jest jednak w dalszym
ciagu wielu informacji, zwlaszcza w odniesieniu regionalnym, np. Polski. W naszym
kraju badania nad wiazaniem azotu przez rózne rosliny motylkowate w warunkach
polowych sa bardzo nieliczne [Sawicka 1981)] Byc moze nie nalezy sie temu dziwic,
biorac pod uwage fakt, ze udzial roslin motylkowatych w strukturze zasiewów w
Polsce jest od wielu lat niewielki. Na przyklad, w 2000 roku rolnicy uprawiali u nas
okolo 122 tys. ha roslin straczkowych i 299 tys. ha motylkowatych wieloletnich, czyli
odpowiednio 1,1% i 2,7% powierzchni zasiewów ogólem. Zreszta, ograniczanie upra
wy roslin motylkowatych, a tym samym roli BWAA w bilansie azotu glebowego,

nalezy niestety uznac za jeden z symboli nowoczesnego,intensywnego rolnictwa ba
zujacego m.in. na wysokim wykorzystywaniu mineralnych nawozów azotowych, np.
jak to ma miejsce w krajach Europy, czy USA. Zagadnienia zwiazane z prawidlo
wym, czyli efektywnym i bezpiecznym dla srodowiska zarzadzaniem pula N w gle
bie, sa jednym z wazniejszych aspektów tzw. rolnictwa zrównowazonego. W tym

kontekscie nalezaloby dazyc do zwiekszenia roli symbiotycznego wiazania N2• zwlasz
cza jako bezpieczniejszego zródla N, a takze jako czynnika sprzyjajacego zachowa
niu zyznosci i zdrowotnosci gleb. Wydaje siejednak, ze idea ta moze byc ewentualnie

realizowana glównie w krajach strefy subtropikalnej i tropikalnej [Graham i Vance
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2000]. Nie tylko ze wzgledu na charakter rolnictwa w tych strefach klimatycznych,
czesto ekstensywnego lub slabo rozwinietego, ale takze dlatego, ze oprócz liczniej
szych systemów rizobia-rosliny motylkowate wystepuja tam równiez inne, efektywne
uklady symbiotyczne, np. Azolla-Anabena (w uprawie ryzu) czy asocjacje, a nawet
endosymbiozy bakterii diazotroficznych z trzcina cukrowa, kukurydza i trawami [Ke
nedy i Tchan 1992, James 2000]. Czy wzrastajace zainteresowanie tzw. "rolnictwem
organicznym" w Europie spowoduje istotna zmiane w wykorzystaniu BWAA, glów
nie poprzez wzrost uprawy roslin motylkowatych, okaze sie w najblizszej przyszlo
sci.

Poszerzenie spektrum roslin wiazacych Nr

Choc w dalszym ciagu naukowcy uwazaja, ze mozliwe jest skonstruowanie roslin
zbozowych "wiazacych samodzielnie azot", to jednak nie udalo sie jeszcze tego
dokonac, pomimo duzego postepu w badaniach nad BWAA oraz w rozwoju metod
inzynierii genetycznej. Aktualnie bardziej prawdopodobne wydaje sie przeniesienie
genów nif z bakterii diazotroficznych do plastydów roslinnych, np. chloroplastów.

Pomocnym w konstrukcji ukladów symbiotycznych ze zbozami moze byc
stwierdzenie, ze rosliny motylkowate posiadaja geny kontrolujace zarówno
brodawkowanie jak i powstawanie mikoryzy. Biorac pod uwage fakt, ze te same grzyby
tworza mikoryzy z korzeniami roslin motylkowatych i nie-motylkowatych wydaje
sie, ze przynajmniej niektóre geny kontrolujace brodawkowanie znajduja sie takze
np. w pszenicy czy ryzu [Rolfe 1997]. Waznym w tym wzgledzie moze byc takze
odkrycie niezwyklej nitrogenazy u Streptomyces thermo-autotrophicus [Ribbe i in.
1997]. Enzym ten jest nie tylko niewrazliwy na tlen ale takze wymaga o okolo 1/2

mniej energii (ATP) do redukcji N2•

Konstrukcja efektywniejszych ukladów asocjacyjnych i endotroficznych.

Uzyskanie szczepów Azospirillum wydzielajacych pozakomórkowo jon amonowy
wskazuje, ze mozliwe bedzie stworzenie symbioz efektywniejszych pod wzgledem
przekazywania roslinie zwiazanego przez te bakterie azotu (Kenedy i Tchan 1992).
W przypadku ryzu i niektórych traw (KaHar grass) wykryto bakterie z rodzajuAzoascus,

które wiaza N2 zasiedlajac nie tylko przestwory miedzykomórkowe ale takze
wewnetrzne tkanki korzeni (ksylem), dostarczajac roslinie okolo 26% N z powietrza
(James 2000). Rozszerzenie tego rodzaju endosymbiozy na inne rosliny trawiaste
wydaje sie mozliwe.
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SYSTEMS OF BIOLOGICAL NITROGEN FIXATION

Summary

It has been estimated that annually over 1OOxl06 tons of atmospheric nitrogen is
introduced into the global nitrogen cycle as a result of biological nitrogen fixation
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(BNF). Until 90s BNF was th'e largest source ofbiologically available nitrogen in the
biosphere. The assessments performed in the lastdecade of the XX century indicate
that the amounts of anthropogenically fixed nitrogen exceed those of fixed by the
biological process. It should be added, however, that in those assessments the anthro
pogenic N includes not only industrial N fertilisers but also nitrogen fixed by legumi
nous plants used as green manure.

Ability to fix atmospheric nitrogen is quite common in nature but it occurs only
within prokaryotic rnicroorganisms. Different physiological groups of bacteria are

engaged in this process. From ecological point ofview there are: free-living Nzfzxers
(Azotobacter, Clostridium, Nostoc), bacteria (Azospirillum, Acetobacter) that fix at

mospheric N in close associations with roots of some plants and bacteria fixing Nz in
symbiotic systems with plants (Rhizobium - legumes or Frankia - alder symbioses).
In this review different symbiotic systems have been characterised as well as their
ecological and agronomie importance, as well as possibilities to increase the role of
BNF in agriculture.
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Zaklad Mikrobiologii IUNG,
Czartoryskich 8,
24-100 Pulawy,
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WPL YW WIELOLETNIEGO STOSOWANIA NAWOZÓW AZOTOWYCH

NA BIORÓZNORODNOSC MIKROORGANIZMÓW
W SRODOWISKACH GLEBOWYCH GÓRSKICH EKOSYSTEMÓW

TRAWIASTYCH

Wieslaw Barabasz, Halina Wróblewska

Akademia Rolnicza w Krakowie

Abstrakt

Badania na trwalym uzytku zielonym wykazaly, ze duze dawki nawozów azoto
wych powoduja znaczne zmiany w skladzie biocenoz mikroorganizmów glebowych.
W wyniku intensywnego nawozenia N zmniejsza sie udzial mikroorganizmów pozy
tecznych, a w glebie nastepuje nagromadzanie nitrozoamin.
Slowa kluczowe: na'vozenie azotem, mikroorganizmy glebowe, nitrozoaminy.

Abstract

The studies show that high N rates of fertilization result in the formation of carci
nogenic nitrosamines in soil environments. The use of mineral N resulted in signifi
cant changes in microbiocenoses under investigated ecological condition. The dec1ine
of some beneficial microorganisms, as well as occurrence of carcinogenic nitrosami
nes in soil were the symptoms of changes in the environment.
Key words: nitrogen fertilization, nitrosamines, microbial activity in soil;

Wstep

Azot mineralny wprowadzany do srodowisk glebowych podlega róznym przemia
nom i transformacjom biochemicznym, w których uczestnicza mikroorganizmy i ro
sliny [Barabasz 1991, 1992, Kaszubiak 1973]. Dynamika tych przemian uzalezniona
jest od wielu czynników jednakze w niekorzystnych warunkach fizykochemicznych
srodowiska glebowego nastepuja daleko idace zmiany w przemianach azotu glebo
wego. Powstaja wówczas prekursory nitrozoamin,jak aminy II- i III-rzedowe, azota
ny, azotyny itp. zwiazki nitrowe i nitrozowe oraz nitrozoaminy [Pancholy 1978].
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Najnowsze badania ekotoksykologiczne dowodza, ze sposród licznej grupy zwiaz
ków chemicznych skazajacych srodowiska naturalne (gleba, woda) na szczególna
uwage zaslugujanitrozoaminy, które zaliczane sa do naj grozniej szych w swych skut
kach biologicznych i ekologicznych trucizn srodowiskowych [Ayanaba i in. 1973,
Mils i in. 1976]. Badania Barabasza [1987], Hill'a [1989] oraz Smyka i wsp. [1982,
1989] wskazuja, ze nitrozoaminy zagrazaja wszystkim organizmom wystepujacym w
ekosystemach, jak i produktywnosci biologicznej agroekosystemów, ekosystemów
trawiastych i lesnych oraz jakosci wód powierzchniowych (rzeki, jeziora, stawy), a
takze plodom rolnym, zywnosci, zdrowiu zwierzat i ludzi. Z badan Bymesa [1990],
Smyka [1982] i innych autorów wynika, ze wyizolowane za srodowisk glebowych
róznych ekosystemów nitrozoaminy odznaczaly sie silnym dzialaniem fitotoksycz
nym, mutagennym, teratogennym i rakotwórczym w stosunku do mikro- i makroor
ganizmów (drobnoustroje, rosliny, zwierzeta i ludzie). Sa silnymi inhibitorami synte
zy DNA i RNA, powoduja blokade informacji genetycznej zwiazanej z synteza ami
nokwasów i synteza niektórych hormonów roslinnych, np. a-NAA odpowiedzialnego
za ryzogeneze u roslin wyzszych.

Wieloletnie badania Alexandra [1975], Badury [1991], Lynch'a i in. [1979] oraz
efekty praktyki agrotechnicznej [Mazur 1991, Mmallik i in. 1981, Tate i in 1975]
wyraznie wskazuja, ze najwiekszy wplyw na plonowanie roslin uprawnych ma nawo
zenie mineralne, w tym glównie nawozenie azotowe. Nawozenie mineralne ma takze
bardzo duzy wplyw na ksztahowanie sie liczebnosci drobnoustrojów oraz selekcje
jakosciowa calych zespolów mikroorganizmów glebowych [Doran i in. 1996, Smyk i
in.1989, Jenkinson 1982, Barabasz 1991, 1992,1997, Focht i in 1977]. Przy braku
prawidlowej agrotechniki i nieracjonalnym stosowaniu nawozenia moze ono powo
dowac powazne zaburzenia w funkcjonowaniu calych agroekosystemów i przyczy
niac sie do powstawania w srodowiskach glebowych róznych zwiazków, np. nitrozo
amin czy mikotoksyn, które oddzialuja niekorzystnie na drobnoustroje glebowe i ro
sliny uprawne, a nastepnie zwierzeta i ludzi [Ellenberg 1977, Smyk i in. 1989]. Celem
badan wlasnych bylo okreslenie wplywu wieloletniego nawozenia azotem na zmiany
mikrobiocenotyczne w glebie pod trwalym uzytkiem zielonym w terenie górskim.

Metodyka

Badania przeprowadzono w latach 1975-1995 na trwalych uzytkach zielonych w
Pieninach. Badania prowadzono na dwóch zbiorowiskach roslinnych Arrhenathere
tum elatioris i Gladiolo-Agrostidetum zlokalizowanych na terenie Górskiej Stacji
Doswiadczalnej IMUZ w Jaworkach k/Szczawnicy. W doswiadczeniu, prowadzonym
w 4 powtórzeniach rozlosowano 12 obiektów nawozowych ze wzrastajacymi dawka
mi azotu (60 - 360 kg N*ha·l) stosowanymi wylacznie lub na tle nawozenia fosforem

ipotasem (60 kg fosforu i80 kg potasu na ha).



Wieslaw Barabasz, Halina Wróblewska
280 --------------------------

W ciagu okresu wegetacyjnego co miesiac pobierano próbki gleby do analizy mi
krobiologicznej i chemicznej. W próbkach oznaczano liczebnosc wybranych grup fi
zjologicznych drobnoustrojów glebowych czynnych w przemianach azotu, weglowo
danów i fosforu oraz przynaleznosc systematyczna dominujacych gatunków bakterii,
promieniowców i grzybów. W badaniach chemicznych oznaczano ilosci tworzonych
nitozoamin DMNA (dimetylonitrozoamina) i DENA (dietylonitrozoamina). Ponadto
w ciagu okresu wegetacyjnego wazono plon zielonej masy (2 pokosy) i oceniono
sklad fitosocjologiczny runi lakowej.

Wyniki i dyskusja

Zastosowane nawozenie mineralne NPK wywarlo korzystny wplyw na podniesie
nie aktywnosci mikrobiologicznej gleb i ogólny wzrost produktywnosci biologicznej
ekosystemów trawiastych, jednakze spowodowalo równiez duze zmiany ilosciowe i
jakosciowe w skladzie mikrobiocenotycznym mikroflory glebowej i botanicznym runi
lakowej. Pod wplywem nawozenia NPK uzyskano wprawdzie wzrost plonów zielo
nej masy i siana o okolo 150-300 %, ale wartosc pokarmowa siana z uwagi na zubo
zenie skladu gatunkowego runi byla stosunkowo mala.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 duze dawki nawozów mineral
nych wplynely wyraznie na wzrost ilosciowy badanych grup mikroorganizmów, w
tym bakterii ponad 2-krotnie, promieniowców ponad 2,5 razy oraz grzybów ponad 2
razy w porównaniu z kontrola.

Tabela l. Srednia dla lat 1975-1995 liczba drobnoustrojów w glebie ekosystemów
trawiastychArrhenatheretum elanoris i Gladiolo-Agrostidetum (tyS*g·1gleby)

Table 1. Average number of microorganisms in soil of grassland ecosystems
Arrhenatheretum elatioris and Gladiolo-Agrostidetum (thousands*g·l soil).

Obiekty Arrhenatheretum elatiorisGladiolo-Agrostidetum
nawozowe

Bakterie
PromieniowceGrzybyBakteriePromieniowceGrzybFertilizers Bacteria

treatment

Actinomycetes
FungiBacteriaActinomycetesFungi

O

64020017,442018012,6

P6oKBO

78024016.2500200144

N60

129026017.661018517.2

N6oP6oKBO

134038018.585021522.3

NI20

139037025,489023027,4

Nl2OP6oKso

145044030,6110022029,5

N1BO

147046026.2105026031.5

NI BOP6oKso

1520520283129025037.6

N240

157061032,4125029035.2

N240P6oKso

1680740346131032037,4

N360

1790380275114031030J

N360P60Kso

194042029.4126036036.2
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Z przedstawionych w tabeli 2 zmian w liczebnosci gatunków wybranych grup
drobnoustrojów wynika, ze ulegl on zmianie pod wplywem nawozenia. Duzym daw
kom azotu towarzyszyla wyrazna redukcja w liczebnosci gatunków bakterii i promie
niowców, natomiast tylko niewielka ich zmiana w liczebnosci gatunków grzybów. W
szczególnosci nastapila recesja bakterii z rodzaju Arthrobacter i Streptomyces sred
nio o 50 % oraz calkowity zanik bakterii z rodzaju Azotobaeter, Rhizobium i Bradyr
hizobium. Wzrosla natomiast liczebnosc i biomasa bakterii z rodzaju Eubacterium,
Pseudomonas i Bacullus, a takze grzybów z rodzaju Aspergillus, Fusarium, Penici/
lium, Verticillium i innych.

Tabela 2. Liczebnosc gatunków wybranych grup drobnoustrojów w glebach
ekosystemów trawiastych Arrhenatheretum elatioris i Gladiolo
Agrostidetum.

Table 2. Number of species belonging to the selected groups of microorganisms
in soils of grasland ecosystems Arrhenatheretum elatioris and Gladiolo
Agrostidetum

Obiekty
ArrhenatheretumelatiorisIGladiolo-Agrostidetum

Treatments

BakteriePromieniowceGtzybyBakteriePromieniowceGtzyby
Bacterie

ActinomycetesFungiBacterieActinomvcetesFungi
O

30223027 2524

P6oKgo

30223027 2524

N60

30223027 2524

N60P6oKso

30223027 2524

N120

28202925 2420

N120P6QKgo

28203025 2320

N1gO

24192824 2220

Nlg0P60Kgo

24182723 2117,
N240

24172420 1916

N240P60Kgo

22172820 1918

N360

18152915 1620

N36QP6QKgo

12143213 1221

Zaobserwowane zmiany w skladzie mikrobiocenotycznym gleb górskich eko
systemów trawiastych nalezy uznac za niekorzystne i szkodliwe, zarówno z biolo
gicznego jak i ekologicznego punktu widzenia, bo wywoluja zaburzenia w metaboli
zmie azotowym i weglowodanowym badanych ekosystemów, co moze wplywac ne
gatywnie na ich produktywnosc biologiczna.

Z przeprowadzonych równolegle badan chemicznych wynika, ze nawozenie azo
tem w dawkach powyzej 120 kg N*ha-I jest bezposrednia przyczyna powstawania w

badanych glebach rakotwórczych nitrozoamin (Tabela 3).
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Tabela 3. Zawartosc nitrozoamin w glebach ekosystemów trawiastych
Arrhenatheretum elatioris i Gladiolo-Agrostidetum (ug*g"lgleby)

Table 3. The content of nitrosamine in soils of grassland ecosystem
Arrhenatheretum elatioris and Gladiolo-Agrostidetum (ug*g·lsoil)

Obiekty Arrhenatheretum elatiorisGladiolo-Agrostidetum
treatments

DMNA·DENA··Inne
...

DMNADENAInne

O

OOOOOO

P60Kso

OOOOOO

N60

OOOOOO

N6oP6oKgo

OOOOOO

N120

0,450,350200,200,400,10
N120P6oKso

0,350,200100,15020010

N1gO

1,601,550750,900,700,80
N1gOP6oKgo

1,401200650,600,500,55
N240

6,205,4068012,708,204,75

N240P6oKgo

5,704,4045010,406601,90
N360

23,4025,5016,4020,2017,4017,25
N36oP60Kso

19,8022701420174016201240

DMNA = dimetylonitrozoamina = dimethylnitrosamine
DENA = dietylonitrozoamina = diethylnitrosamine
Inne, others = dipropylonitrozoamina, dibutylonitrozoamina, metyloetylonitrozoamina

Najwieksza zawartosc nitrozoamin stwierdzano w glebie poletek na których za
stosowano dawke azotu wynoszaca 360 kg N*ha·I. Ilosci nitrozoamin przekraczaly
nawet 25 mg*g·I gleby. Nalezy zaznaczyc, ze na uzytkach zielonych mamy do czynie
nia z runia lakowa i jednostronnym ciaglym nawozeniem oraz tym samym sposobem
uzytkowania. W zwiazku z tym istnieja korzystne warunki do nagromadzania sie ni
trozoamin w srodowisku glebowrn. Natomiast calkiem inaczej ksztaltuje sie sytuacja
na polach uprawnych gdzie stosuje sie zmianowanie i zabiegi agrotechniczne, co nie
stwarza warunków do nagromadzania sie nitrozoamin. Nalezy podkreslic ze wielolet
nie nawozenie mineralnymi nawozami azotowymi spowodowalo znaczne obnizenie
sie odczynu gleby, pH badanych gleb obnizylo sie nawet do 4,8-5,2.
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Wnioski

1. Azot mineralny jest istotnym czynnikiem ekologicznym zmieniajacym sklad fito
cenoz i mikrobiocenoz w badanych zespolach roslinnych.

2. Duze dawki azotu wywieraja niekorzystny wplyw na liczne procesy mikrobiolo
giczne, zespoly roslin i stabilnosc ekologiczna górskich ekosystemów trawiastych
oraz powoduja recesje gatunkowa pozytecznych bakterii i promieniowców w sro
dowiskach glebowych.

3. Nawozenie mineralnym azotem w dawkach powyzej 120 kg N/ha/rok, bylo bez
posrednia przyczyna powstawania w srodowisku glebowym rakotwórczych ni
trozoamin.
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THE INFLUENCE OF LONG-TERM NITROGEN FERTILIZATION ON
THE BIODIVERSITY OF THE SOIL MICRO-ORGANISMS UNDER

GRASSLAND IN THE MOUNTAIN REGION

Summary

In the paper the influence of long-term nitrogen fertilization, applied one-sided
and with phosphorus and potassium on the quantity and composition of soil microor
ganisms and its activities in the soil under grassland in mountain area is presented.
High rates of nitrogen increased the yield of grass and the total number of microorga
nisms but decreased both the nutritional value of the hay and the biodiveristy of soi1
microflora. The chemical studies show that intensive nitrogen fertilization results in
the formation of carcinogenic nitrosamines in the soil. The dec1ine of some beneficial
microorganisms, as well as occurrence of carcinogenic nitrosamines in soi1were the
symptoms of negative changes in the environment.

Prof. Dr hab. Wieslaw Barabasz,
Katedra Mikrobiologii Akademii Rolniczej,
Al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.



BIOLOGICZNE WIAZANIE AZOTU PRZEZ ZRÓZNICOWANE
GENOTYPY BOBIKU W ZALEZNOSCI OD ZYWIENIA AZOTEM

Anna Kocon

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki doswiadczen wazonowych, dotyczace oceny wiel
kosci symbiotycznego wiazania azotu przez zróznicowane morfologicznie genotypy
bobiku w zaleznosci od zywienia azotem. Oceny wielkosci symbiotycznego wiazania
N2 dokonano na podstawie oznaczen aktywnosci nitrogenazy. Stwierdzono, ze rosliny
bobiku odmiany Nadwislanski sa zdolne do wiazania wiekszej ilosci azotu atmosfe
rycznego w porównaniu z samo konczaca odmiana Martin.

Slowa kluczowe: bobik, aktywnosc nitrogenazy, biologiczne wiazanie N2•

Abstract

The paper presents the results of investigation on the effect of different rates of
fertilizer nitrogen on the nitrogenase activity of genotypes of faba bean, differentiated
according to their physiology and morphology. Nitrogenase activity from aU measu
rements for traditional variety Nadwislanski were higher than for Martin variety, with
determinated growth apex. Therefore it was suggested that plants var. Nadwislanski,

in the condition of pot experiments show greater ability to N2 fixation than plants var.
Martin.

Key words: faba bean, nitrogenase activity, biological fixation N2.

Wstep

Bobik jest cenna i od dawna znana roslina pastewna z rodziny motylkowatych
zaliczanych do grupy roslin straczkowych, które w srodowisku ubogim lub umiarko
wanie zasobnym w azot zaopatruja sie w ten skladnik dzieki zdolnosci do symbiozy z
bakteriami brodawkowymi z rodziny Rhizobiaceae. Bobik odgrywa niekwestiono
wanarole w zmianowaniu, przerywajac niekorzystne nastepstwo zbóz po sobie i po

zostawiajac w glebie, oprócz azotu biologicznie zwiazanego (50-100 kg N/ha) [For-
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donski 1997], substancje organiczna w postaci resztek pozniwnych. Zainteresowanie,

w ostatnich latach procesami biologicznego wiazania Nz zwiazane jest z ochrona sro
dowiska i przechodzeniem od rolnictwa intensywnego do rolnictwa integrowanego.
Na intensywnosc przyswajania azotu atmosferycznego w duzym stopniu maja wplyw
m.in. oprócz swoistych wlasciwosci gatunkowych drobnoustrojów, cechy gatunkowe
i odmianowe roslin, a takze warunki srodowiskowe. Nowe morfotypy, odmiany sa
mokonczace bobiku, wpisane do Rejestru Odmian w latach 90 -tych, oceniane sa i
badane glównie pod katem ich plennosci, malo jest natomiast badan nad ich zdolno

scia do symbiotycznego wiazania Nz .

Celem badan byla ocena miedzy odmianowej zmiennosci genetycznej zróznico
wanych morfologicznie badanych odmian bobiku w ocenie wielkosci symbiotyczne
go wiazania azotu w zaleznosci od nawozenia azotem.

Material i metody

Badania prowadzono w 1995 roku, w doswiadczeniu wazonowym, w hali wegeta
cyjnej IUNG w Pulawach, w ukladzie kompletnie zrandomizowanymjako dwuczyn
nikowe. Pierwszym czynnikiem w doswiadczeniu byly dwie odmiany bobiku: od
miana tradycyjna - Nadwislanski i odmiana o zdeterminowanym wierzcholku wzro
stu - Martin. Drugim czynnikiem byly poziomy nawozenia zotem: 10, 100, 300, 900
i 2700 mg N *wazon-I .Azot podawano roslinom przedsiewnie w formie saletry amo
nowej. Pozostale skladniki pozywki mineralnej podawano w jednakowych, optymal
nych ilosciach zapewniajacych prawidlowy wzrost i rozwój roslin bobiku. Nasiona
badanych odmian bobiku szczepiono aktywnym szczepem Rhizobium leguminosa
rum i wysiewano w polowie kwietnia. Rosliny rosly w wazonach Mitscherlicha wy
pelnionych piaskiem plukanym po 5 sztuk na wazon. Wilgotnosc podloza utrzymy
wano na poziomie 50-60% polowej pojemnosci wodnej, do nawadniania stosowano
wode zdeminearlizowana.

Do oceny wielkosci biologicznego wiazania Nz posluzono sie aktywnoscia kom
pleksu nitrogenazy, enzymu bezposrednio odpowiedzialnego za biologiczne wiaza
nie azotu. Aktywnosc nitrogenazy mierzono metoda redukcji acetylenu do etylenu za
pomoca chromatografu gazowego PYE - UNICAM 204 [Hardy i in. 1973]. Do po
miarów brano cale korzenie z brodawkami z jednego wazonu ( z 5 roslin) bezposred
nio po odcieciu od pedu i wyplukaniu w wodzie o temp. 16-20 oc. Pomiary wykony
wano w 4 terminach, w nastepujacych fazach rozwojowych roslin, okreslanych wg
skali BBA [Gasowski i Ostrowska 1993]: faza paków kwiatowych (57), poczatku
kwitnienia (62), pelni kwitnienia (64), zawiazywania oraz wypelniania straków (76).
Ponadto rosliny zbierano w fazie pelnej dojrzalosci (92) celem okreslenia plonów
biomasy i nasion bobiku.

Wyniki opracowano statystycznie, metoda analizy wariancji oceniajac istotnosc
róznic testem Tukeya, przy poziomie istotnosci a = 0,05.
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Azotan amonu na ogól ograniczal symbiotyczne wiazanie Nz poprzez hamowanie
aktywnosci kompleksu nitrogenazy (Tabela 1). Reakcja badanych odmian bobiku na
dawki azotu byla podobna. Zwiekszaniu dawki azotu towarzyszyl z reguly spadek
aktywnosci nitrogenazy, na ogól tym wiekszy im wyzsza dawke N zastosowano. Spa
dek ten byl bardziej wyrazny na poczatku fazy generatywnej, niz w pózniejszych
fazach ontogenezy. W obiektach gdzie zastosowano najwieksza dawke azotu, hamo
wanie bylo tak silne, ze w fazie paków kwiatowych na roslinach nie bylo jeszcze
brodawek korzeniowych a aktywnosc nitrogenazy byla równa zeru. W kolejnych po
miarach - fazach rozwojowych, aktywnosc enzymu w tych obiektach lekko wzrastala.

Tabela 1. Wplyw nawozenia azotem na aktywnosc nitrogenazy bobiku w nM C2~
*i1s.m. korzeni*godzina-I

Tab1e 1. The effect of nitrogen fertilization on the nitrogenase activity of faba
bean in nM C2~ * i1d.m.ofroots*h-1

Dawka azotu Faza rozwoiowa deve100ment stage
Srednia;Nitrogen rate mg N*wazon,oorl

1(57)*11(62)III(64)IV(76)Mean

Odmiana, cv. Nadwislanski10

86424941
1916
1972
·4368

100
91273292

1602
690
3678

1223300
59841930

1129
825
2491

900
2842831 5381335

2700
OO

13
242

64

Odmiana, cv. Martin
10

4862396044276103465
100

2785295331854772350
300

3329235926683092166
900

641157925062341240
2700

O42799153

NIR;LSD 0,05 I. odmian, cultivars
1078,6Ln.247,3157,4

II. nawozenia, fertilzers
2445,31136,3560,8356,8

I x II
3458,2-793,0504,6

II x I
2411,7-553,1351,9

* - w nawiasach fazy rozwojowe; in parenthesis development stages:
57- tworzenie paków; bud formation, 62- kwitnienie pierwszych gron- kwiat.; flowering offirst
flower bunches, 64- kwitnace kwiaty w 3 gronach; flowering in three flower bunches, 76
zawiazywanie i wypelnianie straków; setting and filIing of pods
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Najwieksze wartosci aktywnosci tego enzymu dla odm. Nadwislanski notowano
w fazie paków kwiatowych, po czym w kolejnych fazach rozwoju czy tez kolejnych
pomiarach notowano znaczny jego spadek. Dla odm. Martin wartosci aktywnosci
enzymu mierzone w fazie paków kwiatowych byly istotnie nizsze, w porównaniu z
odm. Nadwislanski lecz wysoka aktywnosc tego enzymu utrzymywala sie równiez w
kolejnych fazach tj. poczatku i pelni kwitnienia (62-64 BBA). Gwaltowny spadek
tego procesu nastapil dopiero w fazie zawiazywania i wypelniania straków. Uzyskane
srednie wartosci aktywnosci nitrogenazy z 4 pomiarów dla poszczególnych obiektów
nawozowych byly wieksze dla roslin bobiku odm. Nadwislanski w porównaniu z
odm. Martin (tab. l ). Sugeruje to, ze rosliny odm. Nadwislanski zdolne sa do zwiaza
nia wiekszej ilosci azotu atmosferycznego w porównaniu z badana samokonczaca
odm. Martin.
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roslinach bobiku

fig. 1. The effect oj ammonium nitrate Jertilization on the nitrogen accumulation in
mature Jaba bean plants
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Stwierdzony, ujemny wplyw nawozenia N mineralnym, szczególnie w wiekszych

dawek, na aktywnosc nitrogenazy potwierdza wyniki Andrzej ewskiej [1993] i Kage
[1995] oraz wyniki wczesniejszych badan autorki [Kocon 1999] i wielu innych. Jako
przyczyne tego zjawiska mozna przyjac waski stosunek C/N w roslinach motylko
wych, szczególnie zasilonych azotem mineralnym [Nowotny-Mieczynska 1971,Sa
wicka 1983]. Brodawkowanie i tempo przyswajania czasteczkowego azotu sa bo
wiem w duzym stopniu uzaleznione od odpowiedniego zaopatrzenia w cukrowce.
Stad tez szeroki stosunek C/N jest czynnikiem sprzyjajacym brodawkowaniu i wiaza

niu N2• Ujemny wplyw nawozenia azotanem amonu na aktywnosc nitrogenazy malal
w czasie, co stwierdzili równiez w swoich badaniach z lucerna Ruszkowska i in. [1991]
oraz w badaniach z bobikiem Wojcieska i in. [1997].

Wypadkowa procesów zachodzacych w roslinie, ich stanu odzywienia w tym za
opatrzenia roslin w azot jest ilosc nagromadzonego azotu oraz wielkosc plonu bioma
sy i nasion. Rosliny zywione niewielkimi dawkami azotu nagromadzily wiecej azotu
(Rysunek 1) i wydaly wiekszy plon nasion, niz rosliny nawozone najwieksza dawka
azotu (Tabela 2).

Tabela 2. Wplyw nawozenia azotem na plon nasion i biomasy w g*wazon-1•
Table 2. The effect of nitrogen ferilization seeds and biomass yield of faba bean

in g*por1•

Dawka azotu Plon w g*wazon-1, Yield in ~*pOfl

N itrogen rate, mg

Nasion, seedsBiomasy, biomass
N*wazon,pof1 Odmiana cv. Nadwislanski10

57137
100

61138
300

66140
900

50135
2700

50136

Odmiana, cv. Martin10
56132

100
59135

300
62140

900
51142

2700
40118

NIR;LSD= 0,05
L odmian; cultivars

2,44,6
II. nawozenia, fertilizers

5,912,2
wspóldz. interaction I x II

7,316,6
II x I

6,212,4
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Glówna pula azotu zakumulowana w tych roslinach pochodzila wiec z symbio

tycznego wiazania N2 ( Rys. 1). Plony biomasy i nasion obu odmian bobiku wzrastaly
do dawki 300 mg N/wazon, po czym istotnie spadaly, przede wszystkim nasion - przy
wyzszych dawkach azotu. Przyczyna tego bylo silne hamowanie aktywnosci nitroge

nazy, enzymu bezposrednio odpowiedzialnego za symbiotyczne wiazane N2. Rosliny
korzystaly glównie z azotu mineralnego i po wyczerpaniu N z podloza, ilosci przy
swajanego azotu symbiotycznie byly nie wystarczajace do pokrycia zapotrzebowanie
roslin na ten skladnik. Jest to zgodne z wczesniejszymi badaniami autorki [Kocon i
in. 1997, Kocon 2000] oraz Vessey i in. [1998] z których wynikalo, ze zasilanie bobi
ku azotem w malych ilosciach korzystnie wplywa na brodawkowanie roslin, wzrost i
rozwój oraz na plon calej biomasy i nasion.

Niezaleznie od zastosowanych dawek azotu, rosliny bobiku odmiany Nadwislan
ski wydaly wiekszy plon biomasy i nasion w porównaniu z roslinami odmiany Mar
tin, co równiez swiadczy o slusznosci wniosku iz rosliny bobiku odm. Nadwislanski
w warunkach przeprowadzonego doswiadczenia zwiazaly wieksza ilosc atmosferycz

nego N2.

Wnioski

1. Nawozenie roslin bobiku azotanem amonu ograniczalo aktywnosc nitrogenazy w
tym wiekszym stopniu im wieksza zastosowano dawke azotu.

2. Srednie wartosci aktywnosci nitrogenazy z pomiarów dla calej fazy generatyw
nej byly wieksze dla bobiku odmiany Nadwislanski niz dla samokonczacej od
miany Martin.

3. Plon azotu, nasion i calej biomasy bobiku, niezaleznie od odmiany, wzrastal w
zakresie nizszych dawek azotu do poziomu 300 mg N na wazon, po czym ulegal
istotnemu obnizeniu.

4. Rosliny bobiku odmiany Nadwislanski sa zdolne do zwiazania wiekszej ilosci N2

niz rosliny samokonczacej odmiany Martin.
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BIOLOGICAL NITROGEN FIXATION BY DIFFERENT GENOTYPES OF
FABA BEAN DEPENDING ON N FERTILIZATION

Summary

In the paper the results of investigation on the effect of different rates of fertilizer
nitrogen on the nitrogenase activity offaba bean traditional Nadwislanski variety and
with determinated growth apex Martin variety, are presented.

The experiment was performed in greenhouse conditions in pots filled with 7,8 kg
of sand. Faba bean seeds were inoculated with an active strain of Rhizobium legumi
nosarum and were sown in the middle of April. Five plants were grown in each pot.
The following rates of nitrogen were applied : 10, 100, 300, 900, 2700 mg N/pot ( as
ammonium nitrate). The other mineral nutrient components were given before sowing
in amounts appropriate to assure the normal growth offaba bean plants. Nitrogenase
activity in the root nodules was measured as the amount of ethylene formed, in the
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result of acetylene reduction, at foUowing successive stages of plant development (
BBA): 57-bud formation, 62- flowering of first flower bunches, 64- flowering of
three flower bunches, 76- setting and filling of pods.

It was shown that mineral nitrogen supplied as ammonium nitrate depressed the
nitrogenase activity ofboth faba bean varieties. The inhibitory effect of mineral nitro
gen on the nitrogenase activity was greater in the case of higher doses of N. Mean
values ofnitrogenase activity from aU measurements for var. Nadwislanski were hi
gher than for Martin one. Independently ofN doses, faba bean plants var. Nadwislan
ski accumulated higher amounts of nitrogen and produced higher seeds yield than var.

Martin. The obtained results suggest that plants var. Nadwislanski, in condition per
formed in this experiment, showed greater ability to N2 fixation than plants var. Mar
tin.

Dr Anna Kocon

Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG,
Czartoryskich 8,
24-100 Pulawy,
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WYKORZYSTANIE PRZEZ BOBIK AZOTU Z MOCZNIKA 15N
STOSOWANEGO DOLISTNIE LUB DOGLEBOWO

Anna Kocon

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badan, dotyczace wykorzystania przez bobik
odmiany Nadwislanski azotu mocznika znakowanego 15Nstosowanego dolistnie i
dog1ebowo. Wykorzystanie przez rosliny bobiku azotu wahalo sie w granicach od 41
do 56 % i zalezalo w wiekszym stopniu od zasobnosci podloza w N mineralny, niz od
sposobu dokarmiania roslin mocznikiem Wykorzystanie azotu roslo wraz ze zwiek
szaniem zasobnosci podloza w N mineralny.
Slowa kluczowe: bobik, mocznik znakowany 15N, wykorzystanie azotu.

Abstract

In the paper the resu1ts ofutilization of 15 N -labelled urea app1ied either to the
soilor to the 1eaves by faba bean CV. Nadwislanski are presented. Uti1ization of N
from urea ranged from 41-56 % and was more depended on abundance of nitrogen in
the substrate than on the methods of urea app1ication. Uti1ization of N increased in
1ine with incresing rate ofbasic N ferti1ization .
Key words: faba bean, 15N labe1ed urea, nitrogen utilization.

Wstep

Bobik jest roslina straczkowa o duzym, ale w niewielkim stopniu wykorzystywa
nym potencjale plonowania [Jasinska i in.1993]. W generatywnym okresie rozwoju
roslin, kiedy aktywnosc nitrogenazy spada, rosliny poprzez uklad symbiotyczny nie
sa w stanie pokryc duzego zapotrzebowania na azot [Nalborczyk 1993, Kocon 1996].
Uwaza sie, ze niedobór azotu w tym okresie rozwoju moze byc jedna z przyczyn
malego wykorzystania potencjalu pionotwórczego bobiku [Kocon 1999 a, Wojcieska
i in. 1997]. Najskuteczniejszym sposobem uzupelnienia niedoboru N w roslinie jest
dolistne dokarmianie roslin azotem, nie zwiekszajace w przeciwienstwie do nawoze-
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nia doglebowego, stezenia azotu w podlozu i tym samym w mniejszym stopniu ha
mujace aktywnosc ukladu symbiotycznego [Kocon 1999 a].

Celem badan bylo okreslenie stopnia wykorzystania azotu z mocznika znakowa
nego azotem - 15N,podawanego roslinom bobiku dolistnie lub doglebowo.

Material i metody

Badania przeprowadzono w 1996 r., w kulturach glebowych, w 7-kilogramowych
wazonach Mitscherlicha w hali wegetacyjnej IUNG w Pulawach. Obiektem badan
byl bobik (Viciafaba L. ssp. minor Harz), odmiany Nadwislanski. Podloze stanowila
gleba (piasek slabo gliniasty) zasilona przedsiewnie pozywka mineralna o jednako
wych skladzie (z wyjatkiem azotu) umozliwiajacym prawidlowy wzrost i rozwój ro
slin. Nasiona bobiku zaprawiane aktywnym szczepem Rhizobium leguminosarum
wysiewano do wazonów w polowie kwietnia, docelowo w wazonie roslo po 5 roslin.
Rosliny podlewano woda zdemineralizowana do 60 % polowej pojemnosci wodnej.

Azotan amonu (nawozenie podstawowe) wprowadzano do podloza w dawce po
dzielonej na dwie równe czesci, w terminach: na poczatku pakowania (57 wg skali
BBA) i w fazie kwitnienia trzech gron kwiatowych (64 wg BBA) w ilosciach odpo
wiadajacych O; 1100 lub 4400 mg N na wazon. W fazie poczatku kwitnienia (62 wg
BBA) przeprowadzono ponadto dolistne (oprysk) lub doglebowe dokarmianie roslin
mocznikiem znakowanym 15N(o wzbogaceniu 99,0 at %) w ilosci 250 mg N/wazon.

Rosliny zbierano w fazie dojrzalosci pelnej i dzielono na: liscie, lodygi, nasiona,
straczyny i korzenie. Nastepnie material dosuszano, wazono, laczono wg obiektów
doswiadczalnych, mielono. W tak przygotowanym materiale oznaczano, zawartosc N
ogólnego (metoda podbrominowa) i 15Nmetoda spektrometrii emisyjnej przy zasto
sowaniu NOI -6e PC [Kalembasa 1995]. Wyniki opracowano statystycznie z zastoso
waniem analizy wariancji oceniajac istotnosc róznic testem Tukeya, przy poziomie
istotnosci a= 0,05.

Wyniki i dyskusja

Wyniki badan wskazujana wyrazna tendencje do wzrostu plonu nasion i biomasy
roslin oraz zawartosci N ogólnego w miare zwiekszania poziomu nawozenia N mine
ralnym (Tabela 1). Dodatni efekt, w plonie, dolistnego dokarmiania bobiku moczni

kiem stwierdzono u roslin nie nawozonych NH4N03 i nawozonych dawka 1100 mg
N na wazon. Natomiast w obiektach nawozonych najwieksza dawka N (4400 mg!

wazon), wiecej calkowitej suchej masy i N ogólnego zgromadzily rosliny dokarmiane
mocznikiem doglebowo.
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Wykorzystanie przez rosliny azotu ze znakowanego mocznika 15N wahalo sie w
granicach od 41 do 56 % i zalezalo w wiekszym stopniu od zasobnosci podloza w N
mineralny, niz od sposobu dokarmiania roslin, przy czym wykorzystanie to bylo tym
lepsze im wieksza byla zasobnosc podloza w N mineralny. W obiektach nie nawozo
nych azotanem amonu (obiekty kontrolne), oraz nawozonych dawka 1100 mg N/wa
zon wykorzystanie bylo wieksze w przypadku dokarmiania bobiku azotem dolistnie
niz doglebowo. Azot podany dolistnie, w fazie kwitnienia, czyli w okresie duzego
zapotrzebowania [Kocon i in.1996], likwidowal niedobory tego skladnika i w mniej
szym stopniu hamowal aktywnosc nitrogenazy stanowiac uzupelnienie N zwiazane
go symbiotycznego [ Kocon 1999 a].W obiektach, w których rosliny byly nawozone
najwieksza dawka azotanu amonu, nieco korzystniejsze okazalo sie doglebowe do
karmianie bobiku mocznikiem. Prawdopodobnie,jak wynika z wczesniejszych badan

Tabela 1. Plony, pobranie i wykorzystanie azotu przez bobik zaleznie od sposobu
dokarmiania roslin mocznikiem.

Table 1. Yield, nitrogen uptake and utilization of faba bean depending on the
method of top-dressing urea application.

Podstawowe
SposóbSucha masa;
N ogólny

15Nw dokarmianiunawozenie;
dokarmiania w

15N applied oflopMethod of top
Dry mass

roslinach;
Basic

g*wazon, pofldressingfertilization dressing N total in
mg

250 mg plants
w%,

N*wazon, N*wazon,NasionaBiomasa,mg*wazon,
mg*wazoin%

-I -I
pofl-Ipot potSeedsbiomass n, pot

Doglebowe,
3799

10341soil 71171
O(kontrola);

(control)
Dolistne, 3989

114461eaves
78180

Doglebowe,
4241

121481100 71169soil mg/waz.; Dolistne, . 4386
12349

mg/pot leaves
75180

4400

Doglebowe,
84

197490714056Soil mg/waz.; Dolistne, 193
446314056mg/pot leaves

84

NIR;LSD 0,05 dla,for
nawoz.

podstawowebasic
3,1

5,2fertiliz. Dokarmiania,top2,5 3,5dressing
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autorki i in. [Kocon 1999 a i Wojcieska i in. 1997] zastosowana wysoka dawka N
mineralnego zahamowala calkowicie aktywnosc symbiozy bobiku z Rhizobium.
Rosliny majac do dyspozycji latwo dostepny azot mineralny w podlozu, w pobieraniu
ograniczyly sie praktycznie do niego i tym samym uzaleznily sie od dalszego zaopa
trzenia w azot zwiazany, w tym wypadku podawany doglebowo w formie mocznika.
[Hardarson i in. 1991, Kocon 1999 a].

Oznaczone dla bobiku wykorzystanie azotu z mocznika miesci sie w przedzialach
wartosci uzyskanych we wczesniejszych badaniach z pszenica przez autorów Kocon i
in. [1999 b] oraz podawanych w literaturze dla roslin straczkowych [Berecz i in, 1998,
Muraoka i in. 1991]. Z badan Skiby i wspólautorów [1995,1996] oraz Kocon i in
nych [1999 b] nad wykorzystaniem azotu z mocznika w plonie pszenicy wynika, ze
rosliny te znacznie lepiej wykorzystuja azot z mocznika podawanego doglebowo niz
dolistnie. Tymczasem, przeprowadzone badania z zastosowaniem znakowanego 15N

nad dolistnym dokarmianiem bobiku potwierdzily wyniki wczesniejszych badan au
torki o korzystniejszym wplywie na bobik nawozenia dolistnego od doglebowego,
szczególnie w warunkach niskiej zasobnosci podloza w N mineralny.

Tabela 2. Procentowy udzial organów bobiku w akumulacji 15N zastosowanego
poglowie.

Table 2. Percentage of 15 N accumulation in faba bean organs

Nawozenie podstawowe, Basic fertilization, mg N*wazon,por1

O (kontrola; control)

11004400

Organ
Sposób dokarmiania mocznikiem" Method oftop dressinp ofurea

Gleba,
Liscie,

Gleba,soil
Liscie,

Gleba,Liscie,
Soil

leaves leavessoi lleaves

Liscie;
19,5

20,425,416,018,715,7Leaves
Lodygi;

8,4
6,16,66,74,85,5Stems

Straczyny;
6,0

5,76,36,66,35,8Hulls
Nasiona;

62,2
65,159,361,767,267,4Seeds

Ped (suma);
96,1

97,397,691,097,194,4
Shoot(sum) Korzenie 3,9

2,72,49,02,95,6Roots
Cala roslina

100,0
100,0100,0100,0100,0100,0Wholeplant
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Niezaleznie od zasobnosci podloza w azot i sposobu dokarmiania mocznikiem,
najwiecej 15Nz mocznika gromadzily rosliny w nasionach a znacznie mniej w lody
gach, w straczynach i korzeniach (Tabela 2). Nasiona roslin dokarmianych moczni
kiem dolistnie gromadzily zazwyczaj wiecej azotu w porównaniu z nasionami roslin
dokarmianymi mocznikiem doglebowo. Jest to zgodne z wynikami badan Muraoki i
in. [1991], który podaje ze najwieksze ilosci zaabsorbowanego azotu z mocznika w
roslinach fasoli bylo transportowane do nasion. Stwierdzono ponadto wieksze, w
porównaniu z roslinami dokarmianymi doglebowo, gromadzenie sie w korzeniach 15
N - z mocznika podawanego dolistnie. Moze to byc efektem przemieszczenia azotu
miedzy organami roslin dokarmianych dolistnie za posrednictwem korzenia, na co w
swoich pracach zwracali uwage Skiba i in. [ 1995].

Wnioski

1. Wykorzystanie przez bobik azotu z mocznika znakowanego 15N wahalo sie w
granicach od 41 - 56 % i zalezalo w wiekszym stopniu od zasobnosci podloza w
N mineralny, niz od sposobu dokarmiania roslin mocznikiem, przy czym wyko
rzystanie to bylo tym lepsze im wieksza byla zasobnosc podloza w N mineralny.

2. W okresie kwitnienia roslin bobiku lepszym sposobem uzupelnienia niedoboru
azotu w roslinach jest dolistne dokarmianie tych roslin mocznikiem w porów
naniu do dokarmiania doglebowego.
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NITROGEN RECOVERY BY FABA BEAN FROM UREA 15NAPPLIED
TO THE SOIL OR TO THE LEAVES

Summary

In the paper the results of pot experiment on nitrogen utilization of 15 N - labelled
urea applied either to the soilor to the leaves of faba bean cv. Nadwislanski are
presented The experiment was conducted in a greenhouse in 1996 year, in Mitscher
lich pots contained 7 kg of soil. Faba bean seeds were inoculated with an active strain
ofRhizobium leguminosarum and were sown in the middle ofApril. Five plants were
grown in each pot. The mineral nutrient components (with exception of nitrogen)
were given before sowing, in amounts to assure the normal growth, faba bean plants.
During the vegetation, at the generative phase of plants development of faba bean
received nitrogen to the soil as ammonium nitrate (basic fertilization) in differentiated
doses of N ( mg N/pot): O (control), 1100 and 4400. Half of these doses were given
at bud formation (57- according to BBA) and the rest at flowering ofthree flower
bunches (64 -BBA). At flowering of first flower bunches (62 - BBA ) a part of plants
from every nitrogen level was additionalIy treated with 250 mg N, given as 15 N urea
( 99,0 at % 15 N) to the leaves or to the soil. The plants were harvested at fulI maturity.
Content 0[15 N (in dry matter) was measured by using of emission spectrometer type
NOI-6ePC.



JJykorzystanie przez bobik azotu z mocznika 15N stosowanego do/istnie lub doglebowo-------------------------299
Utilization ofN from urea labeled 15 N in yield of faba bean ranged from 41 to

56%. Percentage ofN utilization was more depended on abundance of nitrogen in the
substrate than on methods of urea top dressing. It was increasing together with dose of
basic N fertilization increase. Fertilization efficiency of N from urea was higher
when it was applied to the leaves in comparison with application to the soil, especial
ly in the controI object. The greatest part ofN from urea was accumulated at seeds,
next at stems, hulls and in the end at roots. Plant seeds usually more accumulated of
this element when plants were top dressing with ur~a to the leaves in comparison with
fertilizer applied to the soi!.

Dr Anna Kocon

Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG
Czartoryski 8,
24-100 Pulawy,

e-mail: akocon@iung.pulawy.pl



WYSTEPOWANIE BAKTERII Z RODZAJU AZOSPIRYLLUM
W RIZOSFERZE ROSLIN ZBOZOWYCH

Wieslaw Szulc, Beata Rutkowska, Hanna Jaskowska

Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstrakt

Celem badan bylo okreslenie wystepowania i liczebnosci bakterii z rodzaju Azo
spirillum w strefie korzeniowej zbóz. Oceniajac wplyw sytemu nawozenia i dawki
azotu na liczebnosc bakterii z rodzaju Azospirillum stwierdzono, ze wystepuja one
najczesciej w rizosferze roslin nie nawozonych lub nawozonych mala dawka azotu
(40 kg· ha-l). Duze dawki azotu eliminowaly te bakterie ze strefy korzeniowej zbóz.
Podobnie stosowanie nawozenia gnojowica, z uwagi na znaczace ilosci azotu wno
szone w tym nawozie (170 i 340 kg . ha-l) eliminowalo bakterie Azospirillum z po
wierzchni korzeni badanych roslin. Nawozenie obornikiem lacznie z nawozeniem
azotowym lagodzi niekorzystne dzialanie duzych dawek azotu (80 i 120 kg· ha-l) na
wystepowanieAzospirillum w rizosferze zbóz.
Slowa kluczowe: bakterie azotowe, Azospirillum, aktywnosc mikrobiologiczna gle
by, rizosfera zbóz.

Abstract

The aim of researches was determination of occurrence Azospirillum spp. in the
rhizosphere of cereals. Azospirillum spp. most often occur in the rhizosphere non
fertilized plants and in the rhizosphere plants fertilized with low dose of nitrogen
(40 kg N per ha). The application ofhighest doses ofnitrogen and cattle slurry ap
plication (170 and 340 kg N per ha) eliminated the Azospirillum spp. from the cere
aIs rhizosphere. Application of farmyard manure together with mineral nitrogen
fertilization alleviates unbeneficial effect ofhighest doses ofnitrogen (80 and 120
kg N per ha) on occurrence Azospirillum spp.
Key words: Azospirillum spp., microbiological soil activity, rhisosphere of cereals
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Wstep

W agroekosystemach, kluczowa role we wprowadzaniu azotu do gleby, poza na
wozeniem mineralnym, odgrywaja bakterie wolno zyjace, symbiotyczne i asocjacyj
ne wiazace azot atmosferyczny [Dobereiner i in 1976, De Coninck i in. 1988]. Najle
piej poznane i stosowane w praktyce uprawy roslin jest symbiotyczne wiazanie azotu.
Znacznie slabiej poznany jest proces wiazania azotu w ukladzie asocjacyjnym. Uklad
taki wytwarzany jest miedzy innymi przez bakterie z rodzaju Azospirillum, glównie z
roslinami zbozowymi [Horemans i in. 1988, Strzelczyk i in. 1994]. Bakterie te potra
fia zwiazac od kilku do kilkunastu kilogramów azotu na hektarze [Jaskowska 1994].
W Polsce badania nad Azospirillum sa stosunkowo nieliczne [Król i Kobus 1997,
Jaskowska 1994, Swedrzynska 200 l]. Poniewaz w strukturze zasiewów zwieksza sie
systematycznie udzial roslin zbozowych (okolo 70%) udzial bakterii z rodzaju Azo
spirillum moze w znaczny sposób wplywac na ogólny bilans tego pierwiastka w go
spodarstwie. Ze wzgledu na duze znaczenie Azospirillum dla roslin zbozowych pod
jeto badania majace na celu okreslenie ich czestotliwosci wystepowania, liczebnosci
w strefie korzeniowej zyta, pszenicy, jeczmienia i kukurydzy w warunkach zróznico
wanego nawozenia mineralnego i organicznego.

Material i metody

Do oceny wystepowania bakterii z rodzaju Azospirillum pobrano próbki glebowe
z dwóch trwalych doswiadczen nawozowych Zakladu Chemii Rolniczej prowadzo
nych sie na polu Rolniczego Zakladu Doswiadczalnego w Lyczynie kolo Warszawy.
Na polu tym wystepuja typowe dla wiekszosci obszaru Polski gleby plowe wytwo
rzone z glin i piasków zwalowych. Profil gleb jest typowy dla gleb plowych (Ap, Eet,
Bt, C). Wierzchnia warstwe pola stanowi piasek slabo gliniasty, zalegajacy na glinie
zwalowej lekkiej. Pod wzgledem przydatnosci rolniczej gleba nalezy do kompleksu
zytniego dobrego klasy bonitacyjnej rYb. Na poczatku doswiadczenia w roku 1976
gleba wykazywala odczyn lekko kwasny i kwasny pH w KCl 4,5-5,7

W pierwszym doswiadczeniu uprawiane sa ziemniaki, jeczmien, rzepak ozimy i
pszenica ozima. Schemat doswiadczenia obejmuje nawozenie mineralne przy pieciu
wzrastajacych poziomach na tle obornika oraz to samo nawozenie mineralne bez obor
nika. Laczna dawka obornika w plodozmianie wynosi 50 t -ha-I, dzielona pod ziem
niaki w ilosci 30 tJha i pod rzepak ozimy 20 t . ha-l. [Kuszelewski 1993]. Drugie
doswiadczenie prowadzone jest w zmianowaniu pieciopolowym, ziemniaki, jeczmien
jary, slonecznik, buraki pastewne i kukurydza. Podobnie jak w pierwszym doswiad
czeniu stosowano obornik pod ziemniaki w dawce 20 ton-ha-l i pod buraki w dawce
30 ton-ha-l. Ponadto zastosowano nawozenie laczne obornikiem i nawozami mineral

nymi (170 kg N . ha-l + obornik) oraz trzy poziomy nawozenia gnojowica 0,5, l, 2N
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odpowiadajace dawkom azotu 85,170 i 340 kg N· ha-l [Kuszelewski 1993]. Do badan
pobierano kazdorazowo 20 roslin, z kazdego obiektu nawozowego .Aby stwierdzic
wystepowanie Azospirillum w ryzoplanie roslin zbozowych korzenie plukano pod
biezaca woda, nastepnie przemywano jalowa woda wodociagowa i cieto na fragmen
ty okolo 5mm. Po kilka fragmentów korzeni z danego pola umieszczano w trzech
probówkach zawierajacych 5 cm3 pólplynnego podloza bezazotowego. Hodowle in
kubowano przez 48 godzin w temperaturze 28°C. Obecnosc Azospirillum oceniano
makro i mikroskopowo. Aby oznaczyc liczebnosc bakterii z rodzaju Azospirillum
przenoszono 1cm3 zawiesiny gleby ze strefy okolokorzeniowej w rozcienczeniu 10-1

do 10-5 do probówek zawierajacych 5 cm3 zmodyfikowanego pólplynnego podloza
bezazotowego [Hegazi i in. 1979]. Obecnosc bakterii oceniano po uplywie 72 godzin
inkubacji na podstawie obserwacji makro i mikroskopowych. Kazde oznaczenie wy
konano w trzech powtórzeniach. Najbardziej prawdopodobna liczbe Azospirillum
(NPL) wyliczano za pomoca statystycznych tablic McGradyego [Girard, Rougieux
1967]. Otrzymane wyniki przeliczono na 19 suchej masy gleby.

Wyniki i dyskusja

Badane bakterie wystepowaly zazwyczaj w ryzoplanie roslin nie nawozonych, badz
nawozonych niska dawka azotu mineralnego. Stosowanie wyzszych dawek elimino
walo te bakterie ze strefy korzeniowej jeczmienia i pszenicy we wszystkich badanych
fazach rozwojowych. Stosowanie samego obornika lub obornika z nawozami mine
ralnymi wywieralo korzystny wplyw na wystepowanieAzospirillum. Bakterie wyste
powaly w tych wariantach nawet gdy stosowano dawke 120 kg N' ha-I(Tabela 1 i 2).

W doswiadczeniu z gnojowica duze dawki nawozu zawierajace 170 i 340 kg N .
ha-l eliminuja te bakterie z powierzchni korzeni badanych roslin (Tabela 2). Jest to
zgodne z wynikami badan wielu autorów [Kolb i Martin 1988, Martin i in. 1988,
Kalininskaja 1988]. Bakterie zasiedlajace rizosfere kukurydzy okazaly sie wrazliw
sze na nawozenie azotem, gdyz brak ich wystepowania stwierdzono juz przy malej
dawce 85 kg N . ha-l. Mniej wrazliwe szczepy bakterii wystepowaly w rizosferze
jeczmienia jarego, gdzie wystepowanie Azospirillum przy takiej dawce azotu stwier
dzono w fazie krzewienia, strzelania w zdzblo i kloszenia. Wysoki poziom nawozenia
azotowego (170 kg N· ha-l) wraz z obornikiem nie wplywal ujemnie na wystepowa
nie Azospirillum we wszystkich badanych fazach rozwojowych jeczmienia. Badane
bakterie zawsze byly obecne w strefie korzeniowej nie nawozonego jeczmienia i ku
kurydzy (Tabela 2).
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Tabela 1. Wystepowanie Azospirillum w glebie w zaleznosci od systemu i dawki
nawozenia azotem, doswiadczenie pierwsze

Table 1. Occurance of Azospirillum in soil in relation to fertilization system and
dose ofuitrogen, the firs experiment
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+ Azospirillum obecne przynajmniej w jednym powtórzeniu; presence of Azospirillum minimum in l
replication
- Azospirillum nieobecne we wszystkich powtórzeniach; absence of Azospirillum in all replications

Najwyzsza liczebnosc Azospirillum (5,18 x 103 w 1 gramie suchej masy gleby)
stwierdzono w ryzosferze kukurydzy. Podobna ilosc stwierdzono w ryzosferze jecz
mienia i pszenicy odpowiednio 4,47 x 103 i 1,02 X 103 • g-ls.m.g. W pozostalych
próbach wystepowalo zazwyczaj kilkadziesiat poszukiwanych bakterii w 19 suchej
masy gleby co jest zgodne z danymi literaturowymi [ de Coninck i in. 1988, Sawicka
1996].

Wyniki uzyskane w badaniach nad wplywem systemu nawozenia i dawki azotu na
wystepowanie Azospirillum pokazuja, ze duze dawki azotu zawartego w nawozach
mineralnych i gnojowicy eliminuja te bakterie ze strefy korzeniowej badanych rosli
n[tab l i 2]. Nie wykryto Azospirillum w ryzoplanie jeczmienia i pszenicy nawozo
nych dawka 80 kg N· ha-I, kukurydzy i jeczmienia nawozonych odpowiednio dawka
85 i 170 kg N . ha-l w doswiadczeniu z gnojowica (tab.2). Bakterie te wystepowaly
zawsze w obiektach nawozonych obornikiem. Nawozenie obornikiem wraz z nawo

zami mineralnymi bylo równiez korzystne dla badanych roslin poniewaz wykrywano
bakterie w próbkach nawozonych znacznie wyzszymi dawkami azotu mineralnego w
porównaniu do obiektów nawozonych tylko nawozami mineralnymi (tab. 1 i 2).
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Tabela 2. Wystepowanie Azospirillum w glebie w zaleznosci od systemu i dawki
nawozenia azotowego, doswiadczenie drugie.

Table 2. Occurance of Azospirillum in soil in relation to fertilization system and
dose of nitrogen, the second experiment.
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Niejasne sa mechanizmy pozytywnego dzialania obornika na wystepowanie Azo
spirillum w ryzoplanie roslin zbozowych nawozonych jednoczesnie wysokimi daw
kami azotu mineralnego. Stosowanie obornika powodowalo wprowadzanie do gleby
dodatkowych ilosci azotu w plodozmianie srednio o 250 kg N . ha-I . Równolegle,
wraz z obornikiem, wprowadzano do gleby znaczne ilosci materii organicznej. Jak
wiadomo azot z obornika uwalniany jest stopniowo, a wiec i jego oddzialywanie na
mikroflore glebowa nie jest gwalIowne. Materia organiczna moze wplywac korzyst
nie na liczebnosc Azospirillum [Markus i Kriimer 1988] W ten sposób mozna wytlu
maczyc lagodzenie skutków wysokiego nawozenia azotowego przez materie orga
niczna zawarta w oborniku. W porównaniu z obornikiem gnojowica jest nawozem
organicznym zawierajacym od kilku do kilkunastu procent substancji organicznej i
okolo 0,5% azotu, z czego przeszlo polowa to azot amonowy. Dlatego jest ona zali
czana do nawozów szybkodzialajacych. Mozna przypuszczac, ze wlasnie dlatego nie
stwierdzono obecnosciAzospirillum przy wyzszych dawkach gnojowicy.

Wnioski

1. Stosowanie nawozenia azotem mineralnym w dawkach powyzej 80 kg· ha-li gno
jowica w dawce 170 kg N*ha-I eliminuje Azospirillum z ryzoplany jeczmienia i
pszemcy.

2. Obornik w polaczeniu z nawozeniem mineralnym lagodzi niekorzystny wplyw
wysokiego poziomu azotu mineralnego na wystepowanie Azospirillum.
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OCCURENCE OF AZOSPIRILLUM IN THE RHIZOSPHERE
OFCEREALS

Summary

The aim of researches was determination of occurrence Azospirillum spp. in the
rhizosphere of cereals. Roots of cereals (rye, winter wheat, spring barley and maize)
with adhered soi l were taken from two long - term fertilization experiments situated
on the Field Experiment Station in Lyczyn. Soil ofthe Station is the podzolic Haplic
Luvisols, with the clay and silt content (particles < 0,02 mm) in soillayers: l4%Ap,
8% Eet and 20% Bt. The arabIe layer of soil was characterized by following proper
ties: pH in l mol· dm-3 KCl 4,5 - 5,7; low content of organic matter, total nitrogen.
The content of available magnesium, phosphorus and potassium in soil was low (2,0
- 2,4 mg Mg· 100 g-l ofsoil; 2,5 - 3,3 mg P·100 g-l ofsoil; 6,5 - 7,7 mg K 100 g-l of
soi l). The plant sampies were collected from the selected fertilizing combinations:
- experiment No l: O, NPK (72 kg NPK· ha-l), 2NPK, 3NPK, 4NPK with farmyard
manure and without farmyard manure;
- experiment No 2: FYM, FYM + NPK, "N, N, 2N (N = 20 m3 of cattle slurry per ha).
The plant sampies were taken in four replications (20 plants from each plots).

The occurrence of Azospirillum in plant rhizosphere depending on plant species,
fertilization systems and dose ofnitrogen was evaluated. Bacteria oftheAzospirillum
occurred in the sampies: in the rhizosphere ofrye, in the rhizosphere ofwinter wheat,
in the rhizosphere of spring barley and the rhizosphere of maize. The frequency of
occurrence of Azospirillum in the monocotyledone plants rhizosphere was relatively
low. In the plants rhizosphere occurrence of Azospirillum was evaluated approxima
tely 51%.

Azospirillum spp. most often occurs in the rhizosphere non-fertilized plants and in
the rhizosphere plants fertilize with low dose of nitrogen (40 kg N per ha). The appli
cation ofhighest doses ofnitrogen and cattle slurry application (170 and 340 kg N per
ha) eliminated theAzospirillum spp. from the rhizosphere cereals.Application farmy
ard manure together with mineral nitrogen fertilization alleviates unbeneficial effect
of highest doses of nitrogen (80 and 120 kg N per ha) on occurrence Azospirillum
spp. in the rhizosphere cereals.

Dr. Wieslaw Szulc

Zaklad Chemii Rolniczej SGGW,
Rakowiecka 26/30,02-528 Warszawa



Wykaz Autorów w ukladzie alfabetycznym
Authors index in alfabethical order

str.

Barabasz, W 278
Barszczewski, J 238

Blaszczyk, L. 66
Cennak, P 204
Debska, B. 209
Diatta, B 217
Fotyma, E 30, 83
Fotyma, M 30, 83
Gonet, S 209
Gosek, S 198
Hamka10, Z 256
Igras, J 148
Jaskowska, H 300
Jonczyk, K. 179
Kocon, A. 285, 293
Kopinski, J 148
Kotecki,A. 247
Kryszak, J 217
Laudanski, Z 158
Labetowicz, J 76, 158,228
Maciorowski, R. 7
Majewski, E 158
Malinowski, R. 7
Marcinkowski, T 170
Martyniuk, S 264
Mercik, S 122, 228
Moskal, S 122
Niedzwiedzki, E 7
Nowak, R 19
Pecio, A 66
Pietruch, Cz 30
Pietrzak, S 100, 135
Piszcz, U 247
Podlesna, A. 19
Rabikowska, B. 188
Radecki, A. 158

Rutkowska, A. 90
Rutkowska, B. 76, 300
Sapek, A. 100, 135,238
Sapek, B 100, 238
Shepherd, M 50

"Sosuiski, T 228
Spiak, Z 247
Stalenga, J 179
Stankowski, S 7
Stepien, W 228
Szczepaniak, W 217
Szulc, W 76, 300
Winiarski, A. 19
Wisniewski, J 158
Wróblewska, H 278



~~[!t]
i;J/!";h,f,fY

OWEIIPUtAWY"S.A,



A~l
ANWIL SA

KOMPLEKS NA.'NOZOI/v'Y

Nawozy Azotowe zANWILU S.A.
podstawa skutecznego nawozenia

ANWIL SA - to znany i uznany zarówno na rynku krajo
wym i zagranicznym producent najwyzszej jakosci na
wozów azotowych.
W Kompleksie NawozowymANWILU SA obecnie pro
dukowane sa:
~ Saletra amonowa 34%N,
~ Saletra amonowa 34%N z dodatkiem magnezu 0,2%,
~ Saletra amonowa 34%N z borem 0,15%,
~ Saletra amonowa gruboziarnista 32%N z dodatkiem wapnia,
~ CANWIL 27%N z dodatkiem magnezu 3%MgO, 5% CaO.
~ CANWIL-S 27%N z dodatkiem siarki 4%S, S% CaO.

Nawozy produkowane przezANWIL SA zapewniaja:
./ wysoki plon swietnej jakosc;,
./ silne krzewienie zbóz,
./ duza ilosc klosów,
./ wysoka iloscia ziaren w klosie,
./ przyrost masy 1000 nasion,
./ silny rozwój nadziemnych czesci roslin,
./ polepszenie wartosci wypiekowej maki,
./ podniesienie zawartosci glutenu w ziarnie.

Najnowsze odkrycia naukowe, skupiajace sie na znaczeniu, roli oraz mozliwosciach
zastosowania jako niezbednych skladników nawozów - mikro i makro elementów. Wszelkie
oceny specjalistów mówia, iz najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym do stoso
wania doglebowego jest saletra amonowa i jej swoistego rodzaju modyfikacja technolo
giczna na etapie produkcji jakim jest saletrzak. Przewaga saletry amonowej nad innymi
nawozami azotowymi bierze sie stad, iz zawarty jest w niej azot w dwu formach; azota
nowej i amonowej, doskonale uzupelniajacych sie nawzajem w swoim dzialaniu.

Musimy pamietac, iz prawidlowe dawkowanie saletry powinno zawsze odbywac sie
z zachowaniem tzw. dzielenia dawki. Dzielone dawki nawozów azotowych stosujemy w
terminach umownie zwanych:

./ przed siewem czy sadzeniem,

./ wczesna wiosna - w momencie ruszenia wegetacji po spoczynku zimowym,

./ w okresie krzewienia,

./ strzelania w zdzblo,

./ w okresie kloszenia w zaleznosci od stosowanej technologii uprawy zbóz.
Dlatego tez, powinnismy dawke dzielic dazac do dobrego zaopatrzenia roslin wczesna

wiosna, na start, a pózniej idealnym byloby podazanie z dawkowaniem za jego pobra
niem, które ma miejsce do okresu poprzedzajacego zbiór. Nalezy jednak dazyc do co
najmniej dwukrotnego wysiewu poglównego nawozów azotowych wiosna.



Na rynku nawozów sztucznych w Polsce od lat opinia saletry amonowej najwyz

szej jakosci cieszy sie saletra pochodzaca z Kompleksu NawozowegoANWILU SA
z Wloclawka. Saletra amonowa produkowanajest z zastosowaniem techniki wibro
granulacji i zabezpieczania pojedynczych czastek nawozu przed zbrylaniem sie, co
gwarantuje produktowi najwyzsza swiatowajakosc. Obecny stan pozwala stwierdzic,
ze wloclawska saletra amonowa jest produktem o najwyzszych parametrach: techno
logicznych, jakosciowych i nawozowych.

Jakosc technologiczna zapewnia produktowi bardzo dobre wlasciwosci podczas
wysiewu. Wysoka wytrzymalosc mechaniczna granul, odpornosc na zgniatanie, nie
zbrylanie sie, odpowiedni ciezar wlasciwy i wyrównana granulacja powoduja, ze na
daje sie saletra amonowa z Wloclawka do wysiewu nowoczesnymi rozsiewaczami
nawozów. Powodowana tymi wlasciwosciami mozliwa do osiagniecia równomier
nosc wysiewu, jest dowodem na to, iz saletrajest bardzo ekonomicznym w stosowa
niu nawozem azotowym. Natomiast zabezpieczenie granul przed zbrylaniem ma ogrom
ne znaczenie szczególnie dla przechowywania nawozu, a zarazem jest przejawem
troski o klienta i o spelnienie jego oczekiwan.

Wszystkie te dzialania zaowocowaly przyznaniem dla wszystkich odmian saletry
amonowej znaku najwyzszej jakosci Q, oraz przyznaniem Kompleksowi Nawozowe
muANWILU SA certyfikatu jakosci wg ISO 9002.

Biorac pod uwage wyniki badan marketingowych i prognozy rynkowe, kierownic
twoANWILU SA podjelo dwa lata temu decyzje o modernizacji instalacji nawozo
wej. Zdecydowano sie na saletrzak, gdyz:

../ Wzrastajego zuzycie, przy w miare stalym zuzyciu mocznika,

../ Istnieje mozliwosc stosowania go do mieszanek typu bulk-blending,

../ Istnieje mozliwosc latwiejszego wzbogacenia skladu saletrzaku o rózne makro
i mikroelementy w porównaniu do saletry amonowej.

Po dwóch latach od momentu podpisania kontraktu z firma Krupp-LThde z Nie
miec na budowe nowoczesnego wezla granulacji mechanicznej saletrzaku przy istnie
jacej instalacji azotanu amonu, w marcu 2000 roku rozpoczeto rozruch technologiczny
nowej instalacji.

Saletrzak produkowany w ANWILU SA wystepuje pod wlasna marka - CAN
WIL wyrózniajaca go sposród innych produktów. Nazwa wywoluje jednoznaczne
skojarzenie z produktem i nawiazuje do obecnej nazwy firmy.

CANWII. - to uniwersalny nawóz azotowy, latwo rozpuszczalny w wodzie, o
wysokiej twardosci granul. Nadaje sie pod wszystkie uprawy roslinne, na wszystkie
rodzaje gleb, a w szczególnosci na gleby kwasne i ubogie w magnez. Moze byc stoso
wany przedsiewnie i poglównie. Wapn zawarty wCANWILU jest skladnikiem odzyw
czym, korzystnie wplywajacym na rozwój systemu korzeniowego roslin oraz odczyn
gleb. Natomiast zawarty w nim magnez wplywa korzystnie na: wzrost lisci i jakosci
plonu, poprawe kondycji roslin, zawartosc i jakosc bialka w roslinie.

Bezposrednie rozmowy z rolnikami na spotkaniach oraz róznych imprezach targo
wych wskazuja na duze zainteresowanie CANWILEM z ANWILU SA.



Asortyment nawozów produkowanych
w Zakladach Chemicznych "POLICE" SA pol·'

Lp Asortyment nawozów
Stosunek

Zawartosc skladników pokarmowychP20s:K20
1

MOCZNIKN46 -azot (N) 46%

2

POLlDAP NPS 18-46-2 -azot (N) 18%

fosfor (P20S) 46%siarka (S) 2%

3

POLlFOSKA PK 21

1 : 1,5
fosfor (P20S) 21% Potas (K20) 32%

PK21-32

POLlFOSKA4

azot (N) 4%

fosfor (P20S) 12%4 NPKMgS 4-12-32-2-4

1 : 2,7
potas (K20) 32%

magnez (MgO) 2%siarka (S) 4%

5

POLlFOSKA6

1 : 1,5
azot (N) 6%

fosfor (P20S) 20%
NPKS 6-20-30-3

potas (K20) 30%siarka (S) 3%

6

POLlFOSKA8

1 :1
azot (N) 8%

fosfor (P20S) 24%
NPKS 8-24-24-4

potas (K20) 24%siarka (S) 4%

POLlFOSKAB

azot (N) 8%,fosfor (P20S) 11 %
7

NPKNaS 1 : 2,2potas (K20) 24% sód (Na) 3%
8-11-24-3-7-03(B)

siarka (S) 7%bor (B) 0.3%

POLlFOSKA 12

azot (N) 12%

fosfor (P20S) 12%8
1 : 1potas (K20) 12%

NPKMgS 12-12-12-2-11 siarka (S) 11%
magnez (MgO) 2%

POLlMAG 311

azot (N) 11 %,

fosfor (P20S) 8%9 NPKMgS 11-8-16-5-10

1 : 2
potas (K20) 16%

magnez (MgO) 5%siarka (S) 10%

POLlMAG 305

azot (N) 5%,

fosfor (P20S) 16%10
1 : 1,5potas (K20) 24%

NPKMgS 5-16-24-8-3 siarka (S) 3%
magnez (MgO) 8%

POLlMAG405

azot (N) 5%

fosfor (P20S) 10%11
1 : 2potas (K20) 20%

NPKMgS 5-10-20-6-4 siarka (S) 4%
magnez (MgO) 6%

azot (N) 10%

fosfor (P20S) 8%POLlMAG S potas (K20) 15%
12

NPKMgS 10-8-15-5-14 1 : 1,9siarka (S) 14%,
magnez (MgO) 5%

+ mikroelementy

miedz (Cu) 0.1%
bor (B) 0.1%

cynk (Zn) 0.5%

mangan (Mn) 0.2%



Nawozy z Polic

Szeroka oferta asortymentowa nawozów z Zakladów Chemicznych "PO
LICE" SA jest potwierdzeniem znaczenia nawozenia roslin we wspólcze
snym rolnictwie.

Nawozic powinno sie tymi skladnikami, których w glebie brakuje. Reakcja rosliny na
brak niezbednego skladnika objawia sie znizka plonu, pomimo ze najczesciej nie widac
na niej wyraznych objawów niedoboru tego pierwiastka. Objawy te ujawniaja sie na rosli
nach dopiero przy bardzo duzym jego niedoborze. Wczesniej wystepuje spadek ilosci i
jakosci plonu. Wskazuja na to analizy chemiczne roslin, okreslajace "utajone niedobo
ry". Te utajone niedobory sa w praktyce rolniczej i ogrodniczej najbardziej niebezpieczne,
bo ograniczona jest efektywnosc nawozenia, a trudno ustalic przyczyne, czyli skladnik
ograniczajacy rozwój rosliny. W warunkach wystepowania pelnych, ostrych objawów
niedoborów danego skladnika nie mozna mówic o prawidlowym nawozeniu.

W praktyce rolniczej, gdy wykonuje sie niewiele analiz zasobnosci gleb, jest prawie
niemozliwe okreslenie "utajonych niedoborów" pierwiastków. Obecnie najbardziej po
glebia sie w glebach deficyt potasu, w niektórych rejonach siarki, boru i innych mikro
elementów. Uwzgledniajac tempo ubozenia gleb, zmiany w strukturze zasiewów, obsa
de zwierzat i wymagania pokarmowe roslin Zaklady Chemiczne "POLICE" SA oferuja
szeroka game nawozów wieloskladnikowych. Charakteryzuja sie one takim skladem
chemicznym, aby uzyskac optymalna efektywnosc produkcyjna i ekonomiczna. Prze
znaczone sa do stosowania na wszystkie gleby i pod wszystkie rosliny, a nowe nawozy
przede wszystkim w warunkach braku obornika lub niskiego nawozenia organicznego.

Nawozy wieloskladnikowe z POLIC charakteryzujasia wieloma zaletami, a oto kilka
z nich:

1. Azot wystepuje w formach: amonowej i amidowej, czyli wolno dzialajacych; sa to
przede wszystkim nawozy przedsiewne, ale równie skuteczne poglównie.

2. Fosfor wystepuje w formie fosforanu jedno- i dwuamonowego, czyli bardzo dobrze
rozpuszczalnej postaci, a wiec i przyswajalnej przez rosliny. W Polifosce PK fosfor
wystepuje w formie fosforanu jedno- i dwuwapniowego.

3. Potas wystepuje w formie chlorku, czyli soli potasowej, a w Polimagu S w formie
siarczanu potasu. 4. Magnez w formie weglanu - magnezytu, lepiej dzialajacego od
dolomitu.

5. Siarka w formie siarczanu.

6. Mikroelementy: bor (B), miedz (Cu), mangan i cynk (Zn) w formach latwo przyswa
jalnych. 7. Wysoka koncentracja skladników swiadczy o duzej czystosci nawozu 
brak balastu.

8. Stale proporcje skladników w poszczególnych granulach oraz jakosc granul umoz
liwiaja równomierny wysiew nawozu, równomierne pobieranie skladników, sprzyjaja
lepszej ich sorpcji w glebie i ograniczaja wymywanie w glab profilu glebowego.

9. Innymi zaletami tych kompleksowych nawozów sa: latwo dostepne formy skladni
ków pokarmowych, niskie koszty transportu i przeladun'ku, mniejsza liczba prze

jazdów na polu, wysoka efektywnosc biologiczna i ekonomiczna nawozenia, moz
liwosc stosowania mniejszej masy nawozu (soli), co ogranicza szereg niekorzyst
nych zmian w glebie.

Dodatkowe informacje, o nawozeniu i nawozach, uzyskac mozna w Sekcji Doradztwa
Rolniczego, tel. 0913173110,6024072 59 lub fax 0913174630.
Adam Grzeskowiak

Zaklady Chemiczne "POLICE" SA
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