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W zeszycie zamieszczono prace nad wykorzystaniem indeksu zielonosci liscia,
nazywanego w skrocie testem SPAD do okreslania stanu odzywienia i potrzeb nawozenia azotem zb6Z i kukurydzy. Test SPAD polega na przyzyciowym pomiarze zawartosci chlorofilu w lisciach roslin za pomoq przyrzlldu optycznego skonstruowanego przez firm(( Minolta. Przyrzlld ten, Minolta 502 znany jest w Polsce jako Hydro
N- Tester ze skalll 0 - 800. Zawartosc chlorofilu wykazuje scislll korelacj(( z zawartoSCillazotu w lisciach co stanowi podstaw(( wykorzystania przyrzlldu do celow doradztwa nawozowego.
Badania nad przydatnoscill Hydro N- Testera roZPOCZ((tow Polsce w 1993 r, w
Instytucie Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach korzystajllC poczlltkowo z przyrzlldu udost((pnionego przez firm(( Hydro Poland. Test SPAD wymaga kalibracji takjak kazdy test roslinny i w tym kierunku szly pierwsze badania prowadzone z pszenicll ozimll. Glownym osi1l8lli((ciem tego etapu badan bylo wykalibrowanie
testu SPAD w stosunku do indeksu stanu odi;ywienia azotem (nitrogen nutrition index
NNI). W ostatnich latach potwierdzono zgodnosc granicznych wartosci SPAD uzyskanych w stosunku do NNI z wartosciami skalibrowanymi w stosunku do wzgl((dnych plonow roslin. Na podstawie danych pismiennictwa wiadome bylo, ze indeks
zie1onosci liscia wykazuje zr6Znicowanie odmianowe. Zagadnieniu temu w odniesieniu do pszenicy ozimej" i jarej, pszenZyta ozimego i j((czmienia poswiecono wiele
badan ustalajllc wartosci tak zwanych wspolczynnikow korekcyjnych dla zrejonizowanych odmian zb6z, a poiniej i kukurydzy. Za glowne osi1l8lliecie w tym zakresie
nalei;y uznac udowodnienie genetycznego charakteru zroZnicowania odczytow SPAD
dla odmian zboz na podstawie stalych roznic mi((dzodmianowych, niezaleznie od
warunkow ich uprawy i stanu odzywienia azotem.
Nagromadzajllce si((wyniki badan wskazywaly na istotny wplyw czynnikow srodowiska na bezwzgl((dnll wartosc odczytow SPAD (z zachowaniem roznic mi((dzy
odmianami) co stawia pod znakiem zapytania uniwersalnosc kalibracji tego testu.
W pracach dotyczllcych pszenicy, zamieszczonych w tym zeszycie, zaproponowano
dlatego poslugiwanie si(( standaryzowanymi wartosciami testu SPAD. Standaryzacji
dokonuje si(( w stosunku do odczytow dokonywanych na roslinach nie nawozonych
azotem. W systemie doradztwa nawozowego z wykorzystaniem testu SPAD oznacza
to koniecznosc powrotu, w nowym uj((ciu, do koncepcji "okien kontrolnych ".

ZDOLNOSC ODMIAN PSZENIC OZIMYCH
DO UTRZYMYWANIA ZIELENI LISCIA FLAGOWEGO
W WARUNKACH SUSZY DZIALAJi\CEJ
PO KWITNIENIU ROSLIN

Instytut Uprawy Nawozenia i Glebomawstwa,
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy

W pracy przedstawiono wyniki doswiadczen wazonowych nad testowaniem zdolnosci dwunastu odmian pszenic ozimych do utrzymywania zie1eni liscia flagowego
w warunkach stresu suszy. Stres zadawany od 10 dnia po zakwitni~ciu kazdej odmiany ustalono na poziomie 40 %-50 % polowej pojemnosci wodnej (ppw) gleby. Obiektern por6wnawczym byly rosliny nawadniane wystarczaj'lc'lilosci'l wody (70% ppw).
Zdolnosc utrzymywania zieleni mierzono chlorofilometrem jako wartosci SPAD.
Badane odmiany r6znily si~ istotnie wartosci'l SPAD przed zadaniem stresu. Stres
suszy powodowal spadek plonu 0 31 - 54 % i, z wyj'ltkiem odmian Kobra i Mikula,
liniowy spadek wartosci SPAD. Kobra i Mikula zachowywaly zielen na niezmiennym poziomie przez pewien okres czasu, po czym wartosci SPAD malaly liniowo.
Duz'l zdolnosc utrzymywania zieleni liscia flag owego i najwi~kszy pIon zar6wno
w warunkach stresu jak i wystarczaj'lcej dost~pnosci wody wykazywala odmiana Mikula.
Slowa kIuczowe: pszenica ozima, odmiany, stres suszy, lisc flagowy, SPAD

In the paper the results of pot experiments on the duration of leaf greenness at
twelve varieties of winter wheat grown in drought stress conditions are presented. The
stress was induced from 10th day after anthesis by keeping the water content at 40 %
- 50 % field water capacity. Leaf greenness was measured on flag leaf by means of
chlorophyll meter, Minolta 502 as SPAD values. Winter wheat varieties differed significantly with respect to SPAD values before the drought stress. The drought stress
decreased the grain yield by 31-54 % and caused linear reduction of SPAD readings
for all varieties except Mikula and Kobra. In these two varieties SPAD values were
relatively stable at the beginning of stress period and then linearly decreased. Winter

wheat variety Mikula showed the longest duration of flag leaf greenness and the highest yield both under stress and in unstressed conditions.
Key words: winter wheat, varieties, drought stress, flag leaf, SPAD

Rosliny zbozowe, w tym r6wniez pszenica ozima, sit wrazliwe na stres suszy w
okresie rozwoju generatywnego. Ich tolerancyjnose wzgl~dem stresu w tej fazie mozna sprowadzie do dzialania trzech mechanizm6w obrony przed niedoborami wody.
Pierwszym z nich jest wczesnose odmiany, kt6ra pozwala unikae dzialania susz pojawiajltcych si~ w p6iniejszych okresach wegetacji [Yadav i Bhatnagar 2001]. Drugim
jest wykorzystanie w warunkach suszy nagromadzonej w idiblach rezerwy rozpuszczalnych w~glowodan6w, kt6re moglt bye przetransportowane do ziama. [Gent 1994,
Schnyder 1993]. Trzeci mechanizm polega na zachowywaniu zieleni lisci w warunkach dzialania stresu [Reynolds i in. 1999]. Zdolnose ta przedluza okres aktywnosci
fotosyntetycznej lisci, co pozostaje w zwiltZku z wielkoscilt uzyskiwanych plon6w
[Slafer i Miralles 1992, Wang i in. 1997] . Zar6wno zawartose chlorofilu, jak r6wniez
zdolnose do utrzymywania zielonosci lisci sit uwarunkowane genetycznie i wykazujlt
zmiennose odmianowlt [Bezduszniak 1997, Ribaut i in. 2002]. W zdolnosci utrzymywania zielonosci liscia wyr6znie mozna dwie fazy funkcjonalne; dlugose okresu zielonosci liscia oraz tempo zaniku chlorofilu.
PIon ziama pszenicy zale:zy gl6wnie od powstawania, transportu i rozdysponowania asymilat6w w okresie wypelniania ziarna [Wang i in. 1997]. Gl6wnym ir6dlem
zaopatrywania ziama w asymilaty w tej fazie jest fotosynteza liscia flagowego [Gent
1994]. Z tego wzgl~du zdolnose utrzymywania zieleni przez ten lise powinna bye
dobrlt charakterystyklt tolerancyjnosci odmian wzgl~dem suszy w okresie wypelniania ziama. Badania uwarunkowan genetycznych cech liscia flag owego sit raczej rzadko spotykane w literaturze [Simon 1999]. W ostatnim czasie chlorofilometr stosowany glownie do okreslania zielonosci lisci dla potrzeb korekty drugiej dawki nawozenia azotowego [Fotyma 2000], wykorzystywany jest r6wniez jako urzltdzenie pomocne w identyfikacji odmian 0 wi~kszej zieleni lisci, czyli 0 potencjalnie bardziej
sprawnym aparacie fotosyntetycznym [Giunta 2002].
Celem podj~tych badan bylo scharakteryzowanie wplywu suszy nast~pujltcej po
kwitnieniu na zdolnose utrzymywania zieleni przez lise flagowy u r6znych odmian
pszenic ozimych oraz okreslenie ewentualnych zwiltzk6w pomi~dzy plonem, a dlugoscilt okresu utrzymywania si~ zieleni liscia flagowego oraz tempem zaniku chlorofilu. W pracy pomini~to szczeg610we omawianie wielkosci uzyskanych plon6w, co
b~dzie przedmiotem oddzielnego opracowania.

W latach (zbioru) 200li 2002 w hali wegetacyjnej lUNG w Pulawach przeprowadzono doswiadczenia wazonowe z dwunastoma odmianami pszenic ozimych w szesciu powt6rzeniach. Rosliny uprawiano w wazonach Mitscherlicha wypelnionych gleblt
o skladzie granulometrycznym piasku slabogliniastego. Przedsiewnie wniesiono do

gleby nawozenie podstawowe w dawkach 1,25 g pps' 1,95 g ~O oraz mikroelementy. Rosliny po przerywce do 10 szt./wazon nawozono azotem (saletra amonowa)
w dwoch dawkach po 1,2 g N/wazon (l dawka w czasie ruszania wegetacji, 2 dawka
w fazie pocz<ltku strzelania w idiblo). Wilgotnose podloza w wazonach utrzymywano na poziomie 70 % ppw. W 10 dni po wyst~ieniu kwitnienia u kazdej odmiany
zmniejszano w polowie wazonow wilgotnose gleby do 40 % lub 50 % polowej pojemnosci wodnej w kolejnych latach badail. Tak<lwilgotnose podloza (stres suszy)
utrzymywano do zbioru roslin. Pomiary SPAD wykonywano, przy uZyciu przyrz<ldu
Ntester firmy Minolta, w polowie dlugosci trzydziestu lisci flagowych tuz przed
zadaniem stresu i w trakcie jego trwania w odst~pach czasowych co 3 dni. Tempo
zaniku chlorofilu dla kazdej odmiany wyrazono wspolczynnikami regresji liniowych
pomi~dzy SPAD a skumulowan<l sredni<ltemperatur<l (TSUM w stopniach Celsjusza)
lub skumulowanym niedosytem pary wodnej w atmosferze 0 godzinie 13 (NSUM w
milibarach). TSUM i NSUM liczono od momentu zadania stresu. Okres trwania zielonosci lisci flagowych charakteryzowano skumulowan<l temperatur<l od zadania stresu do wyst~ienia wartosci SPAD 300, ktor<lprzyj~to za pocZ'ltek ich chlorozy. Wartosci wyst~ienia SPAD 300 oszacowano z regresji. Po zbiorze roslin okreslono plony ziama oraz elementy struktury plonu. Wyniki doswiadczenia opracowano metod<l
analizy wariancji, regresji oraz analizy skupieil wedlug metody Warda. Obliczenia
przeprowadzono stosuj<lCpakiet statystyczny Statgraphics.

Przed zadaniem stresu badane odmiany roznily si~ pomierzonymi wartosciami
SPAD. W pierwszym roku najmniejsze indeksy zielonosci liscia mialy odmiany Mikula iAlmari (tab. 1). Najwi~kszym indeksem charakteryzowala si~ odmiana Kobra.
Tylko te odmiany jak wynika z analizy wariancji roznily si~ istotnie pod wzgl~dem
analizowanej cechy. Inne odmiany zajmowaly miejsce posrednie pomi~dzy wydzielonymi grupami. W drugim roku trwania doswiadczenia stwierdzono wi~ksze odmianowe zromicowanie indeksow zielonosci lisci (tab. 1). Analiza wariancji wykazala,
ze najbardziej kontrastowe pod wzgl~dem analizowanej cechy byly dwie grupy odmian. Pierwsza to odmiany Wanda, Mikula, Elena i Mobela 0 niskim indeksie zielonosci. Druga grupa to odmiany 0 stosunkowo wysokim indeksie takie jak Roma, Kaja,
Kobra oraz najwi~kszym jak Sakwa i Mewa. Inne zakwalifikowae mozna do grup
posrednich. Uzyskane wyniki sugerujl:l, ze zarowno wielkose indeksow zielonosci lisci dla poszczegolnych odmian, jak rowniez ich grupowanie ze wzgl~du na istotnose
roznic tej cechy S<ldose stabilne w latach. Jednakze odmianowa stabilnose indeksow
z roku na rok moze bye w przypadku niektorych odmian modyfikowana przez srodowisko. Do odmian takich nalezaly Zyta, Kaja i Mewa (tab. 1). Ich indeksy w latach

roinily si~ 0 ponad 30 jednostek przy standardowym bl~dzie pomiaru dla wszystkich
odmian wynosz<lcym maksymalnie 12jednostek SPAD.

Tabela 1. SPAD lisda flagowego badanych odmian przed zadzialaniem stresu
wodnego
Table 1. SPAD values of investigated varieties before water stress applications
Lp.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Odmiana
Varieties
Mikula
Almari
Wanda
Zyta
Korweta
Kaia
Elena
Roma
Mewa
Mobela
Sakwa
Kobra

SPAD
rok, year 2001
713 b
716 b
724 ab
726 ab
727 ab
728 ab
733 ab
736 ab
758 ab
762 ab
770 ab
778 a

rok, vear 2002
716 d
732 bed
698 d
760 bed
734 bed
762 ab
724 ed
762 ab
791 a
725 ed
773 a'
764 ab

W pierwszym roku, w ktorym rosliny wykazaly OStrll.reakcj~ na susz~ (sredni spadek plonu odmian 54 %), najwi~kszll. zdolnoscill. utrzymywania zieleni lisci charakteryzowaly si~ odmiany Mikula, Kobra i Kaja (tab. 2). Dwie pierwsze z nich zachowywaly zielen przez jakis czas na wzgl~dnie stalym poziomie, po czym SPAD obnizal
si~ liniowo. W przypadku Kaji SPAD od poczll.tku malalliniowo. Wymienione trzy
odmiany nalezaly rowniez do grupy tych odmian, ktore charakteryzowaly si~ niskim
tempem obnizania si~ SPAD. Do odmian charakteryzujll.cych si~ krotkim okresem
zielonosci liscia flagowego zaliczaly si~: Zyta, Korweta, Mobela i Sakwa. Byly to
jednoczesnie odmiany 0 najwi~kszym tempie obnii:ania si~ SPAD.
W drugim roku badan, w kt6rym czynnik wodny w mniejszym stopniu ograniczal
pIon (sredni spadek plonu odmian 31 %), odmianowe roznice w zdolnosci utrzymywania zieleni byly znacznie mniejsze (tab. 2). Najwi~kszll.zdolnosc wykazywaly podobnie jak poprzednio odmiany Mikula, Kobra i Kaja. Dwie pierwsze z nich charakteryzowaly si~ rowniez najmniejszym tempem obnizania si~ SPAD. Do odmian 0
najkrotszym okresie zielonosci liscia zaliczala si~ Zyta i Elena, zas do tych ktore
charakteryzowaly si~ najwi~kszym tempem obnii:ania si~ SPAD odmiany Wanda, Zyta
i Korweta. Specyficznll. cechll. zielonosci liscia flagowego w tym roku bylo to, ze
utrzymywal on zielen przez jakis czas, a nast~pnie SPAD obnizal si~ liniowo w wi~kszym tempie niz to mialo miejsce rok wczesniej. Najwczesniej zalamanie zielonosci
liscia (132-150 TSUM) stwierdzono u odmian Zyta, Elena i Mobela.

Tabela 2. Wsp6lczynniki regresji spadku SPAD oraz okresy trwania zielonosci
liscia flagowego pszenic poddanych dzialaniu stresu
Table 2. Regression coefficients of the SPAD fall and duration of greenness flag
leaves after water stress application

Lp.
N°

Odmiana
Varieties

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mikula
A1mari
Wanda
Zyta
Korweta
Kaia
Elena
Roma
Mewa
Mobe1a
Sakwa
Kobra

Pierwszy rok doswiadczenia
First year of the ext:eriment
Spadek
TSUM
Decrease
NSUM
SPAD
-2,60
403
246
-2,60
275
192
-262
291
221
-3,17
220
141
-330
214
153
-2,47
340
246
-2,53
268
169
-2,39
251
179
-2,82
297
207
-3,43
236
153
-3,59
235
153
-2,89
389
259

Drugi rok doswiadczenia
Second ) ear of the experiment
Spadek
TSUM
NSUM
Decrease
SPAD
-2,52
386
306
-3,47
340
278
343
278
-4,17
-4,70
279
224
-476
322
289
-3,40
371
305
-3,49
290
227
427
-3,30
301
-3,19
349
301
274
289
-3,36
-3,43
367
288
-2,80
460
360

Rosliny nawadniane odpowiedni~ ilosci~ wody charakteryzowaly si~ znacznie dluzszym okresem trwania zielonosci liscia flagowego i wolniejszym tempem obnizania
si~ SPAD (dane pomini~to). Pomi~dzy wielkosci~plonu z klosa a dlugosci~ trwania
zielonosci lisci, wszystkich odmian i kombinacji nawadniania, stwierdzono w dwuletnim okresie badan istnienie dose scislych zaleznosci liniowych, niezalemie od tego
czy czas byl kumulowany w TSUM, czy tez NSUM:
Plkl
Plkl

= 0,37 + 0,00291 TSUM, r2 = 58,7
= 0,07 + 0,00524 NSUM, r2 = 58,0

gdzie: Plkl- pIon z klosa w g, TSUM - dlugose trwania zielonosci liscia wyrazona
skumulowan~ temperatur~ w °C, NSUM - dlugose trwania zielonosci liscia wyrazona
skumulowanym niedosystem pary wodnej w atmosferze w mb. Inaczej przedstawialy
si~ analogiczne zaleznosci dla obiekt6w poddanych stresowi wodnemu:
Plkl
Plkl

= 0,53 + 0,00220 TSUM, r = 25,0

= 0,35 + 0,00524

NSUM, r2

= 56,8

Zuzanna Bloch, Antoni Faber, Jerzy Grabinski
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Lepszll zalemosc pomilt'dzy plonem a dlugoscill trwania zielonosci liseia otrzymano dla skumulowanego niedosytu pary wodnej w powietrzu. W skainik ten przy ograniczonej ilosci wody dodawanej do wazon6w charakteryzowal "si1lt'''susZllCllatmosfery. W latach badan byla ona r6zna, na co wskazuje r6ma dlugosc trwania zielonosci
lisci.
Stres wodny dzialajllcy w okresie wypelniania ziarna powinien najsilniej wplywae
na maslt' tysillca nasion (MTZ). Zaleznose pomilt'dzy procentowll redukcjll MTZ
(RMTZ) w stosunku do najwilt'kszych jej wartosci, uzyskanych w obu latach dla odmiany Mikula, a NSUM byla liniowa:

Ze wzgllt'du na wsp6lzaleznose pomi~dzy analizowanymi cechami mozna wyr6znie 3 grupy skupien odmian (Rys. I) .

75
N

E-t

...•
..,

Skupienie, Cluster

65

7

~

~

=~

55

6

0

1

x

2

0

3

+

Centroidy, Centroids

"C

.•..

=

45

3
11

~
C,#

e

~

35
25

140

Rysunek 1. Analiza skupien dla wzgl~dnego spadku MTZ i dlugosci okresu zielonosci
lisci wyrazonego skumulowanym niedosytem wilgotnosci pary wodnej
w atmosJerze (cyfry -lp. odmiany jak w tab. 1, '-liczba porzqdkowa
odmiany w drugim roku badan)
Figure 1. Claster analysis oJrelative decrease oJ thousand grain weights and varieties flag leaves longevity expressed as cumulative air moisture deficit
(numbers - varieties as in table 1, '- variety s number in second year
experiment)
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W skupieniu 1 znalazly si~ odmiany 0 srednim okresie trwania zielonosci liscia
(251 mb) oraz reagujllce na susz~ srednimi obniZkami MTZ (44 %). Drugie skupienie
obejmuje odmiany reagujllce znacznll obnizkll MTZ w przypadku duzego nasilenia
suszy. W grupie tej znalazly si~ odmiany 0 najkrotszym okresie trwania zielonosci
liscia flagowego (srednio 168 mb) i najwi~kszej redukcji MTZ (srednio 53 %). Najwi~kszy spadek MTZ swiadczllcy 0 duzej wrazliwosci na susz~ wykazywala odmiana
Elena. Do skupienia 3 zaliczone zostaly odmiany, ktore w warunkach umiarkowanej
suszy reagowaly najmniejszym obnizeniem okresu zielonosci liscia (300 mb) i MTZ
(35 %). Wsrod badanych odmian na uwag~ zasrugujllMikula i Kobra, ktore niezalezne od nasilenia suszy byly w stanie utrzymywac wzgl~dnie wysoki MTZ. Obie te
odmiany romill si~ pod wzgl~dem zawartosci chlorofilu, ale jednoczesnie cechujll si~
wysokll zdolnoscill utrzymywania zieleni i niskim tempem zaniku chlorofilu w warunkach suszy. W przeprowadzonych doswiadczeniach Mikula okazala si~ jednak
bardziej plennll w obu latach badaiJ.,zarowno w obiektach z niedoborem wody (1,21
il,77 g z klosa/wazon), jak rowniez w obiektach bez dzialania stresu wodnego (2,49
i 2,74 g z klosa/wazon). Kobra plonowala gorzej zarowno w obiektach z niedoborem
wody (1,01 i 1,22 g z klosa/wazon), jak rowniez w obiektach nawadnianych (1,63 i
1,85 g z klosa/wazon).

1. W warunkach dobrego zaopatrzenia roslin w wod~ SPAD liscia flagowego, pocZllwSZYod 10 dnia po zakonczeniu kwitnienia byl u wi~kszosci odmian stabilny.
Wyjlltek pod tym wzgl~dem stanowily odmiany Kaja, Mewa i Zyta.
2. PIon ziarna z klosa oraz MTZ zalezaly liniowo od drugosci okresu zielonosci
liscia flagowego. Zaleznosci takiej nie stwierdzono, gdy zmiennll objasniajllcll
bylo tempo obnizania si~ wartosci SPAD.
3. Do najmniej wrazliwych na stres wodny nalezaly odmiany Mikula i Kobra.
4. 0 wielkosci plonu odmian pszenicy ,uprawianych w roznych warunkach uwilgotnienia w wi~kszym stopniu decyduje zdolnosc utrzymywania zieleni liscia niz
bezwzgl~dna wartosc SPAD.

Bezduszniak ,D. 1997. Ocena stanu odZywienia pszenicy ozimej azotem na podstawie pomiarow zawartosci chlorofilu metodll oPtycznll (SPAD). Praca doktorska, lUNG Pulawy.
Gent, M.P.N. 1994. Photosynthate reserves during grain filling in winter wheat. Agron.
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Winter wheat varieties ability to stay-green of flag leaves
in drought conditions
Summary
The winter wheat reaches its maximum water use during heading and flowering.
The drought at these stages would result in the greatest yield loss (or lowest yield).
The literature shown evidence for three main drought resistance mechanisms at these
stages: avoidance by earliness, tolerance by building up reserves of remobilisab1e
soluble carbohydrate in stems and tolerance by highability of leaves stay-green. The
aim of the studies was to choose varieties of winter wheat with high ability to staygreen of flag leaves and lowest yield loss under water stress conditions.
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Two factorial pot experiments were carried out in greenhouse in 2000/01 and 2001/
02 vegetation periods. The factors were: (1) 12 winter wheat varieties and (2) different water supply (water stress, without water stress). The water stress was applied 10
days after flowering of plants of the each variety on the level 40 % of the field water
capacity in the first experiment and 50 % in the second experiment. The chlorophyll
content in the flag leaves in all treatments was measured before stress application as
SPAD values, taken with the portable Minolta SPAD-502 chlorophyll meter, and was
also measured several times after water stress on treated and untreated plants. The
measurements were used to separate two types of functional stay-green: leaves longevity and slower rate ofleave senescence. The time from beginning ofthe stress to the
leave senescence was measured as cumulative centydegree days and cumulative air
water deficits were measured at 13.00. The relationships between two stay-green categories and ear grain weights and thousand grain weights were analysed.
SPAD values of varieties before the water stress were significantly different but in
most cases relatively stable in the years. The average values ranged from a minimum
o£113 to a maximum of791. Only tree varieties Zyta, Kaja and Mewa had significantly different SPAD in previous years. In the first year of the experiment there was a
linear fall in SPAD values during the time of the water stress development except for
varieties Kobra and Mikula. In case of these varieties SPAD values were in the beginning relatively stable and then were drooping linearly. The untreated varieties had
longer duration of flag leaves greenness. In the second year experiment in stressed
treatment conditions small decrease ofSPAD and then very fast fall of this index was
observed. The unstressed varieties had also longer duration of flag leaves greenness.
The ear grain weights were positively correlated with leaves longevity for all treatments and both time stress cumulating methods. For the water stressed varieties significantly higher correlation was observed for the air water deficit cumulative values
than for the centydegree days. No relationship was found between the rate of the
SPAD fall, taken as regression coefficient of the SPAD decrease, and yield characteristics. Thousand grain weights were strongest linearly related to cumulative air moisture deficits. The cluster analysis showed that varieties Kobra and Mikula displaying high stay-green ability also had an ability to protect thousand grain weights in
water stress condition.

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa,
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy

W pracy przedstawiono wyniki 4letnich hadaiJ.,opartych 0 doswiadczenia polowe
nad przydatnosci'l. testu SPAD do okreslania stanu odzywienia pszenicy ozimej azotern. Pomiary wartosci SPAD wykonywano za pomoc'l.przyrz'l.du optycznego Hydro-NTester(Minolta-502)
ze skal'l.0-800 jednostek. Stwierdzono, zewartosci SPAD
dla pszenicy wahaj'l. si« w granicach 400-700 jednostek i S'l.uzaleznione od czynnik6w siedliska, termin6w pomiar6w, odmian pszenicy i wielkosci dawek nawoz6w
azotowych. R6znice odczyt6w SPAD pomi«dzy trzema por6wnywanymi odmianami
pszenicy mialy charakter genotypowy i byly niezalezne od czynnik6w siedliska i dawek azotu. Dokonano kalibracji wzgl«dnych wartosci SPAD (wyrazonych w stosunku do wartosci SPAD w obiektach nie nawozonych N) w stosunku do wzgl«dnych
plon6w roslin. Zaproponowano system nawozenia z wykorzystaniem wzgl«dnych
wartosci SPAD stanowi'l.cy modyfikacj« "okienek" nawozowych.
Slowa k1uczowe: test SPAD, pszenica ozima, nawozenie azotem, doradztwo nawozowe

In the paper the results of four-years investigations on the usability of SPAD test
. for evaluating the nitrogen nutritional status of winter wheat are presented. Hydro-N
Tester (Minolta -502) provided with the scale 0 - 800 units was used for SPAD measurements. The range of SPAD values were 400-700 units depending on the soilweather conditions, dates of measurements, varieties of winter wheat and nitrogen
rates. The differences in SPAD values between 3 investigated varieties were of genotype character, independently of environmental conditions and nitrogen rates. The
calibration of standardized (in relation to No treatment) SPAD values against the relative crop yield was performed. The system of fertilizer recommendations based on
standardized SPAD values is proposed.
Key words: winter wheat, nitrogen fertilization, fertilizer recommendations.

Badania nad wykorzystaniem przyzyciowego pomiaru zawartosci chlorofilu, albo
tak zwanego indeksu zielonosci liscia w celu okreslenia stanu odzywienia pszenicy
azotem rozpoczt(to w Polsce dokladnie przed 10 laty [Bezduszniak 1997]. Przyzyciowy pomiar zawartosci chlorofilu stal sit( mozliwy po opracowaniu i wprowadzeniu na
rynek przez firmt( japonsklt Minolta przyrzltdu optycznego 0 spolszczonej nazwie
chlorofilometr (z angielskiego chlorophyll meter) Minolta-502. Przyrzltd ten zostal, z
inicjatywy firmy Norsk Hydro, adaptowany dla celow praktycznego rolnictwa ijest
znany na rynku europejskimjako Hydro-N tester [Neukirchen, Lammel, w tym numerze]. Pomiar zawartosci chlorofilu dokonywany jest metodlt optycznltjako iloraz
absorpcji swiatla przy dlugosci fali 650 nm i 940 nm i wyrazany w jednostkach
SPAD (skrot od Soil Plant Analysis Development). Wedlug nomenklatury przyjt(tej
przez autorow skrotem SPAD okreslano w dalszym ciltgu caly test roslinny oparty 0
pomiar zawartosci chlorofilu.
Glownym problemem przy wprowadzaniu nowego testu roslinnego jestjego kalibracja, a nastt(pnie wlltczenie do okreslonego systemu doradztwa nawozowego. W
klasycznym postt(powaniu kalibracyjnym krytyczna zawartosc skladnika, lub jak w
przypadku testu SPAD krytyczna wartosc odczytu jest wyznaczana na podstawie wynikow doswiadczen z wzrastajltcymi dawkami nawozow azotowych [Black 1992].
Dla celow diagnostycznych za krytycznlt uwaza sit( taklt wartosc testu, ktora w momencie dokonywania pomiaru zapewnia maksymalne wzglt(dne tempo przyrostu masy
roslin RGRmax [Justes i in. 1997]. Dla celow prognostycznych krytyczna jest natomiast taka wartosc testu, ktora odpowiada maksymalnemu, lub bliskiemu maksymalnego plonu koncowego roslin. Ta druga wartosc ulega zmianie w okresie wzrostu i
rozwoju roslin.
Pierwsza, w warunkach Polski kalibracja testu SPAD miala raczej charakter diagnostyczny i zostala dokonana w stosunku do indeksu stanu odzywienia roslin azotern (z angielskiego nitrogen nutrition index NNI) [Fotyma E., Bezduszniak 2000,
2000a]. Wyznaczono jednlt wartosc krytycznlt SPAD dla calego okresu rozwoju wegetatywnego pszenicy ozimej odmiany Almari. Wczesniej bowiem stwierdzono, ze
wartosci SPAD u roslin optymalnie odZywionych azotem wykazujlt wit(kszlt stalosc w
okresie wzrostu i rozwoju pszenicy niz zawartosci azotu w nadziemnych cZt(sciach
roslin.
Celem badan, ktorych wyniki przedstawiono w pracy bylo okreslenie zakresu
zmiennosci odczytow SPAD, zaleznie od warunkow srodowiska, terminow pomiarow i wybranych czynnikow agrotechnicznych oraz dokonanie kalibracji testu w stosunku do koncowego plonu ziarna pszenicy ozimej. Zaproponowano rowniez sposob
wykorzystania skalibrowanego testu SPAD w systemie doradztwa nawozowego.

Podstaw(( badan stanowily trwale, plodozmienne
doswiadczenia
polowe
zlokalizowane w Stacjach Doswiadczalnych lUNG Baborowko (wojewodztwo
wielkopolskie) i Grabow (woj ewodztwo mazowieckie). Pszenic(( ozimCluprawiano w
4 polowym zmianowaniu w stanowisku po rzepaku, w latach (zbioru) 1999,2000,
2001 i 2002. W polu pszenicy doswiadczenie prowadzono jako 2 czynnikowe, w 2
powtorzeniach. Pierwszym czynnikiem byly odmiany pszenicy, a drugim dawki
nawozow azotowych 0, 30, 60, 90, 120 i 150 kg N·ha-I. W okresie wegetacji pszenicy,
poczClwszy od 108 dnia Julianskiego (liczonego od 1 stycznia) dokonywano, w
odst((pach 8-10 dniowych odczytow SPAD na 30 losowo wybranych roslinach na
kazdym poletku. Na pojedynczej roslinie pomiaru dokonywano na najmlodszym, w
pelni rozwini((tym lisciu w srodkowej jego cz((sci. Ponizej przedstawiono
charakterystyk(( rozwoju pszenicy ozimej (tab.I) w terminach pomiarow wartosci
SPAD. Z koniecznosci dokonano pewnych uproszczen podajClc dla kazdego dnia
julianskiego zakres wyst((powania danej fazy rozwojowej wedlug skali Zadoksa.
Wyst((powanie faz rozwojowych w latach badan i miejscowosciach roznilo si((bowiem
o kilka dni.
Tabela 1. Terminy pomiar6w wartosci SPAD
Table 1. The dates of SPAD measurements
Dni juliailskie
Julian days

Data
kalendarzowa
Calendar date

Stadia rozwojowe pszenicy wedlug skali Zadoksa
Development stage acc. to Zadoks

108
115
124

18.04
25.04
4.05

EC 30-31
EC 31-32
EC 32-34

130

10.05

EC 34-37

137
145
153

17.05
25.05
2.06

EC 39-43
EC45-49
EC 54-59

161

10.06

EC 61-68

167

16.06

EC 70-74

Okres strzelania w idiblo

:

30-pocz<ttek strzelania w idiblo,
p~dy wyprost.
32-wyksztalca si~ idiblo
wlasciwe
37-widoczny lise flagowy
Grubienie pochwy lisciowej:
49-widoczne pierwsze osci
Kloszenie: 55-pelnia kloszenia
Kwitnienie
Dojrzalosc
mleczna :wyksztalcanie
ziamiakow

Wyniki dla odczytow SPAD i plonu koncowego ziama opracowano z zastosowaniem wie1oczynnikowej analizy wariancji Anova. Do wyznaczenia zaleznosci pomi((dzy plonami roslin i wartosciami SPAD wykorzystano analiz(( regresji. Wszystkie
obliczenia wykonano za pomoqprogramu
STAGRAPHICS 5 plus.

Odczyty SPAD wykazywaly duzll zmiennosc w latach badan, miejscowosciach
oraz pomil(dzy kolejnymi terminami pomiar6w. Z og61nej liczby 4644 pomiar6w 90
% zawieralo sil( w granicach 387 - 696 wartosci SPAD. W przeprowadzonej dla SPAD
analizie zmiennosci stwierdzono istotnosc wszystkich, wymienionych wyzej efekt6w
gl6wnych oraz istotnosc wsp61dzialania lat i miejscowosci. Jak wynika z rysunku 1
w latach 2000 i 2001 odczyty SPAD byly podobne w obydwu punktach
doswiadczalnych, natomiast w latach 1999 i 2002 znacznie wyzsze odczyty SPAD
notowano w Grabowie.
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Rys. 1. Srednie odczyty SPAD w latach i miejscowosciach.
Fig. 1. Average values of SPAD in years and localities.

Z uwagi na przedmiot badan szczeg61nej uwagi wymaga zmiennosc odczyt6w
SPAD w terminach pomiar6w. Odczyty SPAD dokonywane we wczesnych terminach
byly istotnie wil(ksze, natomiast dokonywane w najp6zniejszyrn z przyjl(tych termin6w

- istotnie mniejsze od srednich odczytow z 9 pomiarow (Rys 2).
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Rys.2. Odchylenia wartosci SPAD w terminach pomiar6w od sredniej wartosci SPAD
za caly okres pomiarowy.
Fig 2. Deviations of SPAD values in the dates of measurements from the average
SPAD value for the whole measurement period.

Skrajne terminy pomiar6w wydaj<t sit(, dlatego malo odpowiednie do poslugiwania sit( chlorofilometrem w celu okreslenia stanu odzywienia roslin azotem. R6wniez
Reeves i in. [1993] i Peltonen i in.[1995] dla wczesnych faz rozwojowych pszenicy
nie stwierdzili udowodnionej zaleznosci pomit(dzy zawartosci<t azotu w nadziemnych
cZt(sciach roslin i wartosciami SPAD. D la cel6w praktycznych test roslinny wykonywany w bardzo wczesnych fazach rozwojowych roslin (faza krzewienia) nie ma jednak wit(kszego znaczenia, gdyz mozna w6wczas z powodzeniem korzystac z testu
glebowego Nmin. Natomiast test wykonany w p6znych fazach rozwojowych (faza
kwitnienia) m6glby posluzyc do uscislania potrzeby (i wielkosci) stosowania dawki
azotu steruj<tcejjakosci<t ziama pszenicy [Lopez-Belido i in., w druku].
W badaniach wlasnych udowodniono istotnosc wsp6ldzialan podw6jnych; terminy pomiar6w i miejscowosci oraz terminy pomiarow i lata badan. Oznacza to, ze
roznice wartosci SPAD pomit(dzy terminami pomiarow ulegaj<t znacznej modyfikacji
pod wplywem czynnikow srodowiska. Zmiennosc odczyt6w SPAD pomit(dzy terminami pomiarow, a wit(c w czasie moze wynikac zarowno z przyczyn zewnt(trznych
jak i przyczyn losowych. Do pierwszych nalez<twplyw wzrostu i rozwoju roslin oraz
reakcja roslin na stresy wodny i temperaturowy. Zmiennosc losowa wynika z faktu, ze
w kolejnych terminach pomiary s<tdokonywane na innej probie roslin i lisci. Jak
podkreslono w metodyce badan, z uwagi na pracochlonnosc pomiar6w dokonywano
ich bowiem w kazdym terminie tylko na jednej pr6bie roslin na poletku. Znacznie.

bardziej stale w czasie byly odczyty SPAD dokonywane w doswiadczeniu w Baborowku od odczytow w Grabowie. Wskazuje na to mniejsze zroznicowanie srednich
wartosci odczytow w Baborowku (Rys 3) oraz brak istotnego zroznicowania wariancji odczytow w kolejnych terminach pomiarow (Tabela 2).
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Rys. 3. Odczyty SPAD w terminach pomiar6w i w miejscowosciach.
Fig. 3. SPAD values in the dates of measurements and in locallities

Tabela 2. Ocena istotnosci zroznicowania wariancji odczytow SPAD w terminach
pomiarow.
Table 2. Testing hypothesis on the equality of variances amongst the SPAD
measurement date
Wartosc testu

Test

Poziom istotnosci P

Baborowko

GrabOw

Baborowko

GrabOw

Cochrana

0,126

0,229

0,50

0,00

Bartletta

1,002

1,086

0,71

0,00

Mniejsze zroznicowanie odczytow SPAD w Baborowku mozna tlumaczyc mniejsz'l
zmiennosci'l glebow'l oraz rzadziej wystt(puj'lcymi tu warunkami stresowymi dla
pszenicy w latach badan. N a duZYwplyw stresu wodnego na wielkosc odczytow SPAD
zwraca uwagt( Barraclough i Kyte [2001] porownuj'lc wyniki badan z pszenic'l ozim'l
przeprowadzonych w Anglii i USA (Kalifomia).
Czynniki kontrolowane w doswiadczeniach to znaczy odmiana pszenicy i nawozenie azotem wykazywaly znaczny i ukierunkowany wplyw na wartosc odczytow
SPAD. Srednia wartosc odczytu SPAD dla odmiany Wilga wynosila 566 jednostek

SPAD i byla
SPAD).

0

niema140 jednostek wit(ksza nii dla odmiany Begra (528 jednostek

Wspoldzialania podwojne, odmian z nawozeniem (Rys. 4) oraz odmian z miejscowosciami okazaly silt nie istotne, a wspoldzialanie podwojne odmian z latami badan i
odmian z terminami pomiarow pozostawaly na granicy istotnosci.
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-- - Begra

560
~

rJl

520

Rys. 4. Odczyty SPAD dla dawek azotu i odmian pszenicy.
Fig. 4. SPAD values for the nitrogen rates and varieties of winter wheat
SWiadczy to 0 stalosci roznic odczytow SPAD pomil(dzy dwoma badanymi
odmianami, niezaleznie od warunkow srodowiska, nawozenia azotem i terminu
pomiaru. W doswiadczeniach tych, w latach 2000,2001 i 2002 uwzgll(dniono rowniez
odmianl( pszenicy Kobra. Z przeprowadzonej dla 3 lata badan analizy zmiennosci
wynika, ze odmiany Wilga i Kobra nie roznily silt istotnie pod wzgll(dem wartosci
odczytow SPAD. Odmiany te mozna, zatem potraktowac hlcznie i odpowiednich
wynikow nie zamieszczono
w pracy. W poprzedniej serii doswiadczen
przeprowadzonych w latach 1993 - 1995 [Fotyma E., Bezduszniak D.2000] jedyna
badana odmiana pszenicy Almari wykazywala sredni odczyt wartosci SPAD rowny
475 jednostek, a wil(c 0 niemal 50 jednostek mniejszy od odmiany Begra i 0 100
jednostek mniejszy od odmian Wilga i Kobra. Z ogolnej liczby 162 pomiarow
dokonanych w tej serii doswiadczen 90 % odczytow SPAD miescilo silt w granicach
319-601 jednostek. W serii doswiadczen z lat 1993-95 stosowano jednak mniejsze
dawki azotu, pozostaj~ce w zakresie 0 - 125 kg N·ha-'. Porownanie, metodami
statystycznymi, odmian z I i II serii badan pod wzgll(dem stalosci roznic miedzy
odmianowych niezaleznie od wielkosci dawek azotu jest oczywiscie niemozliwe.
W tabeli 3 podano srednie wartosci odczytow SPAD dla 4 odmian pszenicy z obiektu
kontrolnego oraz obiektu z porownywalnymi dawkami azotu 120-125 kg N·ha-' .

Jak wynika z tych danych roznice odczytow pomi((dzy odmianami byly wzgl((dnie
stale, niezaleznie od stanu ich odzywienia azotem. W podsumowaniu rozwazan nad
odmianami mozna, zatem wycictgn<tc wniosek 0 genotypowym charakterze
zroznicowania odczytow SPAD, przynajmniej w odniesieniu do 4 porownywanych
odmian pszenicy. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w badaniach Uzik i Zofajovej
[2000] z 5 genotypami pszenicy ozimej, uprawianymi w wazonach na 4 dawkach
nawozow azotowych oraz we wczeSniejszych badaniach pierwszego autora pracy
[Fotyma E. 2002].
Tabela 3. Srednie wartosci odczytow SPAD dla odmian pszelllcy zaleznie od
nawozenia azotem.
Table 3. Average values of SPAD for varieties of winter wheat depending on
nitrogen fertilization.

Odmiana

Liczebnosc
No of data

Odczyty SPAD dla dawek N
SPAD values

Wsp. zmiennosci odczytow
Coeff. of variation

0

120(125)

0

120(125)

Almari

27

367

551

18,9

11,2

Wilga

216

447

630

15,3

7,4

Begra

216

415

591

15,3

9,3

Kobra

198

458

637

13,6

8,5

Odczyty SPAD wrastaly wraz ze zwi((kszaniem dawek nawozow azotowych.
Zaleznosc pomi((dzy srednimi odczytami SPAD i wielkosci<t dawek nawozow
azotowych zostala najlepiej opisana model em regresji wielomianowej 0 postaci:

Maksimum funkcji uzyskuje si((przy dawce 142 kg N ha-I i odpowiada jej wartosc
odczytu SPAD rowna 628 jednostek. W obr((bie tych samych dawek azotu stwierdza
si((znaczn<tzmiennosc odczytow SPAD. Wspolczynnik zmiennosci odczytow wykazuje
jednak systematyczny spadek w miar(( zwi((kszania dawek azotu (Tabela 4). W miar((
wzrostu dawek nawozow zwi((ksza si((oczywiscie zawartosc ,!zotu w lisciach pszenicy.
Zaleznosc pomi((dzy odczytami SPAD i wielkosci<t dawek nawozow jest, zatem w
rzeczywistosci pochodn<t zaleznosci pomi((dzy odczytami SPAD i zawartosci<t azotu
w lisciach. Wykladniczy charakter tej zaleznosci jest zrozumialy, gdyz jak stwierdza
Blackmer i Schepers [1994] roslina moze w sposob luksusowy nagromadzac azot, ale

nie nagromadza nadmiernej ilosci chlorofilu.
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22 -----------------------------Tabela 4. Charakterystyka statystyczna odczytow SPAD dla kolejnych dawek
nawozow
Table 4. Summary statistics for SPAD depending on nitrogen rates
Dawka nawoz6w, fertilizer rate kg N'ha-I
Charakterystyka,

characteristics

0

30

60

90

120

150

Srednia, average

433

512

563

593

613

625

Minimum

241

280

321

343

418

414

Maksimum

646

711

753

772

772

772

Odchylenie standardowe, standard
deviation
Wsp6lczynnik zmiennosci,
coeff. 0 f variation

68,4

72,9

63,7

65,9

58,7

56,7

15,8

14,2

11,3

11,1

9,6

9,1

Wszystkie wspoldzialania podwojne z nawozeniem, z wyj~tkiem wspoldzialania
nawozenia z odmianami, okazaly si~ istotne jakkolwiek nie zaburzaly ogolnego
charakteru zwi~zku odczytow SPAD z dawkami nawozow. Oznacza to, ze wplyw
wie1kosci dawki nawozow azotowych na wartose odczytu SPAD podlega okreSlonym
modyfikacjom srodowiskowym. 0 wspoldzialaniu dawek nawozow z terminami
pomiarow decyduje okreslony trend czasowy (Rys 5).
W obiekcie kontrolnym i obiektach z malymi dawkami nawozow odczyty SPAD
ulegaj~ dosye systematycznemu zmniejszaniu w miar~ zaawansowania wegetacji roslin.
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Rys. 5. Odczyty SPAD w terminach pomiar6w dla dawek nawoz6w azotowych.
Fig. 5. SPAD values in the dates of measurement for nitrogen rates.

Swiadczy to 0 wyczerpywaniu rezerw azotu glebowego (i z malych dawek nawozow)
i pogarszaniu stanu odzywienia roslin azotem. W obiektach z duzymi dawkami
nawozow stwierdza si(( natomiast stabilizacj(( odczytow SPAD, a nawet pewien ich
wzrost w kolejnych terminach pomiarow. Stan odzywienia roslin azotem utrzymuje
si((, zatem w tych obiektach nawozowych na wzgl((dnie stalym poziomie.

Z uwagi na dUZllzmiennose bezwzgl((dnych odczytow SPAD i slaby ich zwillzek z
wielkoscillk011cowych plonow roslin (dane nie zamieszczone w pracy) zdecydowano
si((na standaryzacj(( tych odczytow. Standaryzacji dokonywano w stosunku do odczytu w obiekcie kontrolnym, bez nawozenia azotem. Wartosci standaryzowane stanowill ilorazy odczytow dla obiektow nawozonych (5 obiektow) i odczytu obiektu kontrolnego. Wartosci standaryzowane oznaczano dalej jako SPADstd.Z ogolnej liczby
4644 pomiarow 90 % standaryzowanych wartosci SPADstdzawieralo si((w granicach
1 - 1,7 jednostki.
Z przeprowadzonych analiz statystycznych wynika, ze zakres zmiennosci standaryzowanych wartosci SPADstdnie ulegl znaczllcemu ograniczeniu w porownaniu ze
zmiennoscill wartosci bezwzgl((dnych SPAD. Dotyczy to szczegolnie zmiennosci spowodowanej czynnikami srodowiska (miejscowosci i lata badan). Istotnemu ograniczeniu uleglajedynie zmiennose odmian, co oznacza, ze poslugujllc si((wartosciami
standaryzowanym eliminuje si(( roznice w odczytach SPAD wynikajllce z czynnika
genetycznego. Srednia wartose SPADstddla odmiany Wilga wynosi 1,35, a dla odmiany Begra 1,38. Wspoldzialanie odmian z dawkami N bylo nie istotne,jakkolwiek w
miar(( wzrostu dawek nawozow zaznacza si((niewielka roznica wartosci standaryzowanych odczytow SPAD, na korzyse odmiany Begra (Rys 6 ).
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Rys. 6. Standaryzowane odczyty SPADstd dla dawek azotu i odmian pszenicy.
Fig. 6. Standarized SPAD std values for nitrogen rates and varieties of winter wheat.

Jest to interesujllce, gdyz odmiana ta, jak stwierdzono wczesniej charakteryzuje
sit( nizszymi bezwzglt(dnymi wartosciami indeksu SPAD. Wniosek 0 mozliwosci
eliminacji roznic genetycznych
odczytow SPAD poprzez poslugiwanie
sit(
standaryzowanymi wartosciami tego wskaznika wymaga oczywiscie sprawdzenia na
wit(kszej liczbie odmian. Standaryzowane odczyty SPADstd wykazujll niestety duzll
zmiennosc pomit(dzy terminami pomiarow. Podobnie jak w przypadku odczytow nie
standaryzowanych szczegolnie odbiegajll od srednich wartosci SPADstd dla dwoch
pierwszych i dwoch ostatnich terminow pomiaru (Rys 7).
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Rys. 7. Odchylenia standaryzowanych odczyt6w SPADstd od sredniego odczytu za okres
pomiarowy.
Fig. 7. Deviations of standarized SPADstd values from the average SPADstd for the
whole measurement period.

Standaryzowane odczyty SPADstd nie roznill sit( natomiast istotnie w okresie pomit(dzy 124 i 153 dniem julianskim. W okresie tym mozna sit(, zatem poslugiwac
jedn'l wartoscill standaryzowan'l SPADstd'
Koncepcja standaryzacji odczytow SPAD nie jest nowa w swietle danych pismiennictwa. Praktycznie wszyscy autorzy zalecajlljednak standaryzacje w stosunku do
roslin dobrze, a nawet nadmiernie odzywionych azotem [Follett i in. 1992, Murdock
i in. 1997, Peltonen i in 1995, Argenta i in 2001]. Standaryzacja w stosunku do roslin
niedozywionych azotem wydaje sit( tym niemniej bardziej przydatna dla celow prognostycznych to znaczy uscislania wielkosci dawek nawozow azotowych pod pszenict(.

Warunki srodowiska (lata i miejscowosci) oraz czynniki agrotechniczne (nawozenie
i odmiana) roznicowaly w sposob istotny wielkosc bezwzgl~dnych plonow ziarna
pszenicy. W trzech, z czterech lat badan wi~ksze plony pszenicy uzyskano w
Baborowku, niz w Grabowie. Korzystny dla plonowania pszenicy byl w obydwu
miejscowosciach rok 2001, a w Baborowku rowniez rok 2000 (Rys. 8).
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Rys. 8. Plony ziarna pszenicy w latach i miejscowosciach.
Fig. 8. The yield of winter wheat grain in the years and localities

Wi~ksze plony ziarna i nieco wi~ksz'l efektywnosc nawozenia uzyskano dla odmiany
Wilga, niz dla odmiany Begra (Rys. 9).
Odmiana Kobra, uprawiana w doswiadczeniach w latach 2000 do 2001 nie roznila
si~ istotnie pod wzgl~dem wielkosci plonow ziarna od odmiany Wilga i wykazywala
podobn'l do Wilgi efektywnosc nawozenia. Zagadnienia zwi'lzane z plonowaniem
pszenicy i efektywnosci'l nawozenia azotem zostan'l przedstawione szczegolowo w
kolejnej pracy.
Z uwagi na przedmiot pracy celowe wydawalo si~ wyrazenie plonow roslin w
mierniku wzgl~dnym. Jako wzgl~dny traktowano pIon danego obiektu nawozowego
wyrazony w stosunku do p10nu maksymalnego uzyskanego w obr~bie I czynnika w
doswiadczeniu (dawek nawozow azotowych). W wi~kszosci przypadkow pIon

maksymalny uzyskiwano na najwi((kszej dawce nawoz6w azotowych (150 kg N na
ha). Zroznicowanie plonow wzgl~dnych bylo wyraznie mniejsze od zroznicowania
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Rys. 9. Plony ziarna odmian pszenicy na dawkach nawozow azotowych.
Fig. 9. The yield of grain of winter wheat varieties on the nitrogen rates
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Rys. 10. Wspo/dzialanie dawek nawozow z latami badan.
Fig. 10. Interaction of nitrogen rates with the years of the experiments.
pIon6w wyrazonych w miemiku bezwzgIltdnym. W szczeg6Inosci z przeprowadzonej
analizy zmiennosci wynika, ze wsp6ldzialania podw6jne, w kt6rych jako jeden z
czynnik6w wyst~powaly dawki nawoz6w byly nie istotne lub tez pozostawaly na

Kalibracja testu SPAD dla pszenicy ozimej
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gran icy istotnosci. Dotyczy to wsp61dzialania dawek nawozow z latami badan (Rys.
10), z miejscowosciami i wreszcie z odmianami (Rys. 11).
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Rys. 11. Wsp6ldzialanie dawek nawoz6w z odmianami pszenicy.
Fig. 11. Interaction of the nitrogen rates with the varieties of winter wheat.

Kalibracji odczytow SPAD i SPADstd dokonywano w stosunku do bezwzgl~dnych
X i wzgl~dnych XwzgJplon6w ziama pszenicy. Jako plony wzgl~dne przyj~to plony
dla okreslonego obiektu nawozowego wyrazone w stosunku do plonu maksymalnego
uzyskanego w jednym z 6 obiekt6w I czynnika w doswiadczeniach. W wi~kszosci
przypadkow pIon maksymalny uzyskiwano w obiekcie z najwi~kszct dawkct nawozow
(150 kg N na ha . Dysponujctc parami obserwacji, bezwzgl~dne i standaryzowane
odczyty SPAD oraz bezwzgl~dne
i wzgl~dne plony roslin mozliwe bylo
przeprowadzenie 4 post~POWat1kalibracyjnych: SPAD= f(X), SPAD = f(XwzgJ)'SPADstd
= f(X) i SPADstd= f(X"Zg,)'Najwi~ksze wspokzynniki korelacji uzyskano dla funkcji
SPADstd = f(XwzgJ)
i w dalszym ci'lgu przedstawiono wyniki kalibracji standaryzowanych
wartosci SPAD w stosunku do wzgl~dnych plonow ziarna pszenicy Xwzg)"
W post~powaniu kalibracyjnym poslugiwano si~ rachunkiem korelacji i regresji w
ukladzie zamkni~tym to znaczy uwzgl~dniajctc zarowno odczyty SPAD dla obiektu z
najmniejszct dawkct nawoz6w, przyj~te za 1 jak i maksymalne plony roslin, rowniez
przyj~te za 1. Z uwagi na istotne zroznicowanie wartosci SPADstd dla terminow
pomiarow rownania regresji wyznaczano dla kazdego terminu oddzielnie, a ponadto
wyznaczono rownanie regresji dla usrednionych od 124 do 153 dnia julianskiego,

terminow pomiarow. Jak wspomniano wczesniej w terminach tych odczyty SPADstd
nie r6znily si~ istotnie.

Najlepiej dopasowane do danych doswiadczalnych,
we wszystkich terminach
pomiarow okazaly sit( rownania regresji wielomianowej 3° 0 ogolnej postaci:

Wspolczynniki tych rownan, wspolczynniki determinacji oraz optymalne wartosci
SPAD std przedstawiono w tabeli 5. Jako optymaln'lprzyjmowano najmniejsz'l wartosc
SPADstd dla ktorej uzyskiwano pIon wzglt(dny rowny 90 % ( 0,90) plonu
maksymalnego.
Tabela 5. Charakterystyki rownan regresji wielomianowej 3 dla terminow
pomiar6w
Table 5. Characteristcs of polynomial regression curves for dates of
measurements
0

Dzien
julianski
Julian day

Wsp6lczynniki r6wnan, coefficients
d

c

b

A

R2

SPADopt

108

19,878

- 75,886

96,315

- 39,756

0,52

1,20

115

8,821

- 35,429

47,543

- 20,418

0,61

1,36

124

1,212

- 6,318

10,922

- 5,318

0,70

1,37

130

1,213

- 6,154

10,471

- 5,023

0,70

1,39

137

1,838

- 8,920

14,422

- 6,837

0,69

1,36

145

2,551

-11,875

18,388

- 8,547

0,65

1,32

153

1,110

- 5,744

9,924

- 4,777

0,68

1,39

161

1,555

-7,716

12,716

- 6,041

0,68

1,39

167

0,649

- 3,761

7,118

- 3,479

0,67

1,42

124 do 153

0,900

- 4,984

8,996

-4,374

0,62

1,36

W pismiennictwie spotyka sit(najczt(sciej kalibracjt( bezwzglt(dnych wartosci SPAD
w stosunku do bezwzglt(dnych lub wzglt(dnych plonow roslin. Peltonen i in [1995]
dokonal takiej kalibracji dla 5 gatunkow zb6z uprawianych w Finlandii. Dla pszenicy
ozimej autor wyznaczyljako wartosc optymaln'l46 jednostek SPAD przy pomiarach
w fazie strzelania w i:di:blo. Reeves i in.[1993] kalibruj'lc odczyty SPAD w stosunku
do wzglt(dnych plonow pszenicy podaj e j ako wartosc optymaln'l odczyt 41 j ednostek
( w fazie strzelania w i:di:blo), przy ktorym uzyskiwano 90 % maksymalnego plonu
roslin. Kalibracja testu SPAD dokonywania jest rowniez w stosunku do zawartosci
azotu we wskai:nikowych cZt(sciach roslin. Argenta [2001] odnosz'lc wartosci SPAD

do zawartosci azotu w lisciu flagowym pszenicy podaje jako krytyczny odczyt 42
jednostek SPAD. Barraclough i Kyte [2001] dla roslin zbieranych w stadium 6lisci za
krytyczne uwazajlt odczyty SPAD w granicach 44-53 jednostek, zaleznie od stanu
zaopatrzenia
pszenicy w wodt(. Wszyscy cytowani autorzy poslugiwali sit(
chlorofilometrem ze ska1lt 0-80 jednostek SPAD. Wyznaczone przez nich krytyczne
wartosci SPAD (po pomnozeniu przez 10) wydajlt sit( male w stosunku do zakresu
odczytow w badaniach wlasnych. W pismiennictwie spotyka sit( jednak i znacznie
wyzsze wartosci krytyczne sit(gajltce ponad 52 jednostki SPAD [Lopez-Belido i in. w
druku]. W niemieckich zaleceniach nawozowych, opartych 0 bezposredniltkalibracjt(
testu SPAD w stosunku do optymalnej dawki nawozow azotowych, przecit(tna dla
odmian pszenicy krytyczna wartosc SPAD wynosi 700 jednostek [Neukirchen, Lammel
, w tym numerze]. Bezduszniak [1997] kalibrujltc odczyt SPAD w stosunku do
wskaznika NNI, podaje jako optymalnlt dla odmiany pszenicy Almari wartosc 530
jednostek SPAD dla calego okresu wegetatywnego rozwoju roslin. Rozbieznosci w
pismiennictwie w zakresie krytycznych, bezwzglt(dnych wartosci SPAD przemawiajlt
tym bardziej za standaryzacjlt odczytow i wyrazaniu ich w jednostkach wzglt(dnych,
co zaproponowano w tej pracy.

Poslugiwanie sit( odczytami standaryzowanymi dla celow praktycznych oznacza
powrot, w nowym ujt(ciu, do dawnej koncepcji okienek nawozowych. Na danym polu,
w okresie wysiewu pierwszej wiosennej dawki nawozow nalezy pozostawic niewielki
obszar bez nawozenia azotem, podobnie jak obiekt kontrolny w doswiadczeniu
nawozowym. Iloraz odczytu SPAD na nawozonej i nie nawozonej cZt(scipola stanowi
standaryzowanlt wartosc SPADstd' 0 ile wartosc ta jest mniejsza od wartosci optymalnej
nalezy zastosowac uzupelniajltClt dawkt( nawozow, opuszczajltc nadal okienko
nawozowe. Postt(powanie takie nalezy powtarzac, az do uzyskania optymalnej
standaryzowanej wartosci SPADstd dla calego pola pszenicy. Jak wynika z tabeli 3, w
okresie od 124 do 153 dniajulianskiego optymalna standaryzowana wartosci odczytu
wynosi okolo 1,4 SPADstd' Z porownania aktualnych i optymalnych, standaryzowanych
odczytow SPADstd nie wynika oczywiscie w sposob bezposredni
wielkosc
uzupelniajltcej dawki nawozow azotowych. W przedziale dawek azotu 0 - 60 kg NhaI zaleznosc pomit(dzy standaryzowana wartoscilt SPAD d i wielkoscilt dawki nawozow
st
zostala opisana rownaniem regresji liniowej 0 postaci :

Z rownania tego wynika, ze zwit(kszenie dawki nawozow 0 10 kg Nha-I, z
prawdopodobienstwem niema160 % zapewnia zwit(kszenie standaryzowanej wartosci
odczytow 0 0,05 jednostki SPADstd' Dla calego zakresu badanych dawek nawozow

zaleznose pomit(dzy standaryzowanymi wartosciami SPADstd i dawkami azotu w
nawozach miala charakter krzywoliniowy, co zresztlt posrednio wynika z danych
przedstawionych w tabeli 2 i z poprzedzajltcego tt(tabelt( rownania regresji. Zagadnienie
ustalania wielkosci uzupelniajltcych dawek nawozow wchodzi w zakres "filozofii"
nawozenia i wykracza poza ramy pracy. W tym miejscy mozna jedynie stwierdzie, ze
stosujltc sit( do tej "filozofii" nalezy mozliwie cZt(stodokonywae odczytow SPADstd i
w celu ich doprowadzenia do wartosci optymalnej zaleca sit( stosowanie niewielkich,
jednorazowych dawek nawozow (20 - 30 kg Nha-1).
System nawozenia z wykorzystaniem testu zielonosci liscia moze znaleze
szczegolnie zastosowanie w tak zwanym rolnictwie precyzyjnym [Wollring i in. 1998].
W rolnictwie tym zamiast rt(cznego chlorofilometru wykorzystuje sit(jednak urzlldz;enia
(radiometry) zawieszane na cill.gniku dokonujltce pomiaru na zasadzie odbicia (a nie
absorpcj i) swiatla 0 dlugosci fali 400-11 OOnm[Lammel i in 2001].

1. Wartosci SPAD dla pszenicy ozimej wykazujlt duZlt zmiennose, w zakresie 300700 jednostek, zaleznie od czynnikow srodowiska, terminu pomiaru, odmiany i
nawozenia azotem.
2. Mit(dzy odmianowe roznice odczytow SPAD majlt podloze genetyczne i sit
niezalezne od stanu odzywienia roslin azotem.
3. Optymalna, standaryzowana (w stosunku do obiektu bez nawozenia N) wartose
SPAD, w okresie od 124 do 153 dniajulianskiego wynosi 1,4 jednostki. Wartose
ta moze bye wykorzystana w systemie doradztwa nawozowego uwzglt(dniajltcym
"okienka" nawozowe.
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The indirect SPAD test is based on the relation between the leaf greenness
(chlorophyll content) and the nitrogen nutritional status of the plant. This test was
made possible due to the construction and dissemination of the hand-held instrument
Minolta-502, adapted by Norsk Hydro for practical purposes and known in Poland as
Hydro-NTester with the scale SPAD 0-800 units. The usability of this test was under
investigations in four-years, two-localities field experiments with 3 varieties of winter
wheat and 6 nitrogen rates (0- 150 kg Nha-I). The SPAD values were measured 9
times in vegetation periods from 108 - 167 Julian days, giving altogether 4644 individual date. The variation of SPAD values was considerable in the range 400 - 700
SPAD units (90 % of all measurements). The sources of variation were soils, weather
conditions, dates of measurement, varieties and nitrogen rates. The differences in SPAD
values between varieties were attributed to genotype only, being indepenoent of environmental conditions and nitrogen status of winter wheat. SPAD values increased
exponentially with nitrogen rates and this relation was pretty stable in both localities
and years of investigations. To diminish the variation of SPAD values and winter
wheat yields caused by soil and weather conditions both variables were standardised,
SPAD against the value in No treatment and yield against the maximal yield in the 6nitrogen rates range. The standardized SPAD values were not significantly different
for varieties in comparison. SPAD standardized values were regressed against the
relative grain yield and the universal, for the period from 124-153 Julian days threshold values was found as 1,4 SPADstd. The system offertilizer recommendations based
on SPADstd was proposed.

ODMIANOWE ZROZNICOWANIE ODCZYTOW SPAD
U PSZENICY OZIMEJ

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa,
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy

W latach (zbioru) 1999 i 2001 przeprowadzono dwie serie doswiadczen wazonowych z testowaniem odmian pszenicy ozimej na wartose indeksu zielonosci liscia
(odczyty SPAD). Indeks zielonosci liscia okreslano za pomocll Hydro N- Testera ze
skalll 0-800, dokonujllc pomiarow w regulamych odstl(pach czasu w calym okresie
wegetatywnego wzrostu roslin. Stwierdzono znaczne zromicowanie odczytow SPAD
pomil(dzy badanymi odmianami ( skrajna romica 100 jednostek SPAD), niezalemie
od poziomu nawozenia pszenicy azotem. Indeks zielonosci liscia, albo wartose SPAD
jest zatem cechll uwarunkowanll genetycznie. Testowanie odmian pod wzgll(dem tej
cechy moze bye dokonywane w doswiadczeniach wazonowych, na j ednym poziomie
nawozenia azotem. Ustalono ranking zrejonizowanych do 2000 r. odmian pszenic
pod wzgll(dem wartosci SPAD.
Siowa kluczowe: pszenica ozima, odczyty SPAD, odmiany pszenicy ozimej, doswiadczenia wegetacyjne.

In the (harvest) years 1999 and 2001 two series of pot experiments testing all
varieties registered in Poland for the leaf greenness index (SPAD value) have been
carried on. Leaf greenness index was measured by means of Hydro N- Tester with the
scale 0 -800, reading the SPAD values in regular intervals in course of the whole
vegetative growth period. The substantial differences in SPAD values among the varieties were found, independently of the level of nitrogen fertilization. It was therefore
concluded that SPAD value is a genetically coded plant characteristic. The process of
varieties testing for this characteristic can be performed in pot experiments on a single
nitrogen level. The ranking of varieties registered in Poland until 2000 due to SPAD
value was established.
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Badania nad przydatnosci&-.indeksu zie1onosci 1iscia, (okres1anego da1ej jako test
SPAD), do oceny stanu odZywienia ros1in azotem rozpocz~to w Polsce w 1993 r..
Test ten ska1ibrowano po raz pierwszy d1a pszenicy ozimej odmiany Almari [Fotyma
E.,Bezduszniak
2000]. Na podstawie wczeSniejszych danych pismiennictwa,
dotycz&-.cychglownie ryZti [Peng i in. 1995] i kukurydzy [Sunderman i in.1997]
zdawano sobie od pocz&-.tkuspraw~ z odmianowego zro:micowania odczytow SPAD
d1a ros1in w jednakowym stopniu odzywionych azotem. W 1atach 1995-1997
Bezduszniak [1997] przeprowadzil badania w 8 Stacjach Oceny Odmian COBORu
na wszystkich zrejonizowanych wowczas odmianach pszenicy i wyznaczyl d1a nich
srednie wartosci oraz odchy1enia standardowe wartosci SPAD. W doswiadczeniach
COBORU wszystkie odmiany, w danej Stacji uprawiane byly na jednakowych dawkach
azotu. W zwillZku z tym niemoz1iwe bylo sprawdzenie hipotezy 0 stalosci mi~dzy
odmianowych roZnic odczytow SPAD, nieza1eZnie od stanu odZywienia ros1in azotem.
Ponadto testowanie odmian w doswiadczeniach po1owych okazalo si~ bardzo
pracochlonne, a w 1atach poZniejszych niemoz1iwe wobec zmiany koncepcji oceny
odmian.
Ce1em badan, ktorych wyniki przedstawiono w pracy bylo okres1enie przydatnosci
doswiadczen wazonowych do testowania odmian pod wzg1~dem odczytow SPAD i
sprawdzenie wplywu stanu odZywienia roslin azotem na stalosc roZnic odczytow SPAD
porni~dzy porownywanymi odmianami pszenicy ozimej.

Podstaw~ badan stanowily doswiadczenia wazonowe, przeprowadzone w latach
(zbioru) 1999 i 2001 w hali wegetacyjnej RZD lUNG Grabow (wojewOdztwo
mazowieckie). W 1999 r. doswiadczenie prowadzono jako 2 czynnikowe w 3
powtorzeniach. Pierwszym czynnikiem bylo 27 zrejonizowanych odmian pszenicy, a
drugim 3 poziomy nawozenia azotem (patrz tabele wynikowe).
W 2001 r
doswiadczenie prowadzono jako 1 czynnikowe z 32 zrejonizowanymi odmianami
pszenicy, rowniez w 3 powtorzeniach. Rosliny rosly w wazonach Mitscherlicha 0
pojemnosci 7 kg, na podloZti glebowym 0 skladzie piasku slabogliniastego, optymalnie
zaopatrzonym we wszystkie, poza azotem skladniki pokarmowe i w wod~. Koncowa
obsada wynosila 15 roslin na wazon. Rosliny byly calkowicie skutecznie chronione
przed chorobami i szkodnikami. Pocz&-.wszyod 99 dnia Ju1ianskiego, w 10 dniowych
odst~pach czasu dokonywano odczytow SPAD za pomoc&-.przyrz&-.duoptycznego
Hydro N- Testera 0 skali 0-800. Przyrz&-.dwymaga dokonania pomiarow na 30 lisciach
(roslinach). W tym celu wybierano po 10 roslin w kazdym powtorzeniu i dokonywano
pomiarow na najmlodszym,
w pelni rozwini~tym
lisciu p~du glownego.
Taki sposob pomiaru eliminowal zmiennosc odczytow w obr~bie danego obiektu
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doswiadczalnego,
ale nie zapewnial powt6rzeil pomiarowych w statystycznej
interpretacji wynik6w. W przeprowadzonych
analizach zmiennosci istotnosc
zr6znicowania odczyt6w SPAD testowano, dlatego do zmiennosci resztowej traktujllc
terminy pomiar6w jako trzeci czynnik w Ii drugi czynnik w II serii doswiadczeil.

W pierwszej serii doswiadczeil analiza zmiennosci dla SPAD wykazala istotnosc
efekt6w g16wnych to znaczy odmian, dawek nawoz6w i termin6w pomiar6w oraz
istotnosc wsp61dzialania podw6jnego dawek nawoz6w z terminami pomiar6w.
Wsp61dzialania podw6jne odmian z dawkami nawoz6w i odmian z terminami
pomiar6w byly natomiast nie istotne. W zbiorowosci 27 odmian mozna, z pewnym
uproszczeniem, wyr6mic 6 grup wewnlltrzjednorodnych. W pierwszej grupie znajduje
sit( tylko jedna odmiana - Panda, wykazujllca najrnniejszy, sredni odczyt SPAD 576
jednostek. W sz6stej grupie, 0 najwit(kszych odczytach SPAD (srednia dla grupy 665
jednostek) znalazly si{( odmiany Juma, Wilga, Kobra i Tercja. R6znica odczyt6w
pomit(dzy skrajnymi odmianami, Panda i Tercja osillga niemallOO jednostek SPAD.
Wyniki dla odmian moma generalizowac, gdyZjak stwierdzono wyZej stan odZywienia
roslin azotem (Rys. 1) i terminy dokonywania pomiaru (wynik6w nie pokazano) nie
wplywaly w istotnym stopniu na wielkosc r6znic odczyt6w SPAD pomit(dzy
por6wnywanymi odmianami.
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Rys. 1 . Odczyty SPAD dla odmian pszenicy uprawianych na roinych dawkach N
Fig. 1. SPAD readings for winter wheat varieties grown on different N rates
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Potwierdzila sit( tym samym hipoteza, postawiona przez autorow na podstawie
wynikow doswiadczen polowych z 4 tylko odmianami pszenicy [FotymaE., Fotyma
M. w tym zeszycie] 0 genetycznym charakterze zroznicowania indeksu zie1onosci
1iscia (odczytow SPAD) u odmian pszenicy ozimej.
Udowodnione wspoldzialanie podwojne terminow pomiarow z dawkami nawozow
azotowych wyraza sit( w spadku wartosci odczytow SPAD w kolejnych terminach
pomiarow w obiektach z mniejszymi dawkami N i utrzymywaniem sit( odczytow na
wzglt(dnie stalym poziomie w obiekcie z najwit(ksz£t dawk£t nawozow (Rys. 2).
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Rys. 2. Odczyty SPAD w kolejnych terminach pomiar6w dla dawek N
Fig. 2. SPAD readings in the dates of measurements for nitrogen rates
Jest to zrozumia1e, gdyz na malych dawkach azotu nastt(puje wyczerpanie skladnika
z podloza i jego zawartosc w roslinach zmniejsza sit( ponizej zawartosci krytycznej
warunkuj£tcej utrzymanie determinowanej genetycznie zawartosci chlorofilu w 1isciach.
Na duzych dawkach nawozow stan odzywienia roslin tym skladnikiem byl
prawdopodobnie 1uksusowy i zawartosc ch10rofilu przez caly okres pomiarowy
utrzymywala sit(na maksymalnym poziomie. Mozliwosc 1uksusowego pobierania azotu
i brak mozliwosci "luksusowego" nagromadzania chlorofilu podkres1ali juz Blackmer
i Schepers [1994] na pocz£ttku badan nad wykorzystaniem testu SPAD. N alezy zwrocic
uwagt( na bardzo duze wartosci SPAD w pierwszym terminie pomiaru, niezaleznie do
stosowanej dawki nawozow. Wartosci te wyraznie odbiegaj£t od pozostalych co
swiadczy 0 malej przydatnosci diagnostycznej testu SPAD w bardzo wczesnych fazach
wzrostu pszenicy. Prawidlowosc
tak£t stwierdzono rowniez w prowadzonych
rownoczesnie doswiadczeniach polowych z 3 odmianami pszenicy [Fotyrna E., Fotyrna
M. w tym zeszycie].
Opieraj£tc sit( 0 hipotezt( genetycznego charakteru zroznicowania odczytow SPAD
pomit(dzy odmianami pszenicy, w drugiej serii doswiadczen wazonowych stosowano
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ty1ko jeden pozibm odZywienia roslin tym skladnikiem
tej, podobnie jak w serii I uzyskano duze zroznicowanie
porownywanymi
odmianami pszenicy, optyma1nie,
zaopatrzonymi w azot. Roznice odczytow pomit(dzy
przekraczaly 100 jednostek SPAD (Rys. 3).
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(1,6 g N na wazon). W serii
odczytow SPAD pomit(dzy
a moze nawet 1uksusowo
skrajnymi grupami odmian
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Rys. 3. Odczyty SPAD dla odmian pszenicy uprawianych na dawce 1,6 g N na
wazon
Fig. 3. SPAD readings for the varieties of winter wheat grown on 1,6 g N per pot

Z uwagi na r6zny dob6r odmian w obydwu seriach doswiadczen bezposrednie
por6wnanie odczyt6w SPAD jest trudne. W zbiorowosci 31 odmian serii II mozna
r6wniez wyroznic 6 grup jednorodnych. W grupie 8 odmian 0 najnizszych odczytach,
nie 1icz&ocodmiany Mikon, wszystkie powtarzaj&oce sit( odmiany byly podobnie
sk1asyfikowane rowniez w I serii doswiadczen. W grupie 4 odmian 0 najwyzszych
odczytach Juma, Kobra, Zyta i Kris zna1azly sit( dwie zaliczone w I serii do tej samej
grupy. Przy pewnych rozbieznosciach i z pominit(ciem odmiany Mikon, daj&ocej
najrnniejsze odczyty w II serii doswiadczen, uszeregowanie odmian pod wzg1t(dem
wielkosci odczytow SPAD w obydwu seriach doswiadczen jest, zatem podobne.
W skazuje to na moz1iwosc generalizacj i uszeregowania odmian pod wzg1t(dem indeksu
zie1onosci 1iscia na podstawie wynikow doswiadczell wazonowych prowadzonych w
nieza1emych seriach i na jednej ty1ko dawce azotu.
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Zagadnienia zwi'lzane z plonowaniem odmian i reakcj'l plonow'l na nawozenie
azotem wykraczaj'l poza temat pracy, ale przedstawiono je celem zachowania zasady
komplementarnosci wynik6w. W pierwszej serii doswiadczen stwierdzono istotnosc
zr6znicowania plon6w dla odmian oraz istotnosc wsp61dzialania podw6jnego odmian
z dawkami nawoz6w azotowych (Rys. 4). Z analizy tego wsp61dzialania wynika, ze
badane odmiany plonowaly bardzo podobnie w warunkach niedoboru azotu (dawka
0,4 g N na wazon) a r6znice w ich plonowym potencjale genetycznym ujawnialy si~
coraz wyraZniej w miar~ zwi~kszania dawek nawoz6w. Na najwi~kszej dawce nawoz6w
(1,6 g N na wazon) odmiany Panda, Elena, Mikon i Begra plonowaly najgorzej (do
70 g ziama z wazonu), a odmiany Zorza, Maltanka, Liryka, Kamila najlepiej (90 -98
g ziama z wazonu). R6znica plon6w pomi~dzy skrajnymi grupami odmian przekraczala
zatem 25 g ziama z wazonu. Na najmniejszej dawce nawoz6w analogiczna r6znica
plon6w wynosila zaledwie 5 g ziama z wazonu. Uszeregowanie odmian pod wzgl~dem
wielkosci plon6w nie r6znilo si~ natomiast istotnie od uszeregowania na najwi~kszej
dawce nawoz6w.
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Rys. 4. Plony ziarna odmian pszenicy na dawkach azotu
Fig. 4. The yield of grain of winter wheat varieties On the nitrogen rates
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W drugiej serii doswiadczeil, na dawce azotu 1,6 g Nwazon-1 stwierdzono, zgodnie
z oczekiwaniem duze zroznicowanie plonu ziarna odmian pszenicy (Rys. 5).
Zroznicowaniem plonow pomit(dzy skrajnymi grupami odmian (nie uwzglt(dniaj~c
odmiany Begra) wynosilo, podobnie jak wI serii badail (na najwit(kszej dawce azotu)
okolo 25 g ziarna z wazonu. Swiadczy to 0 duzym, genetycznym zroznicowaniu
produktywnosci odmian pszenicy uprawianych w warunkach dobrego zaopatrzenia w
azot.
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Rys. 5. Plony odmian pszenicy na dawce 1,6 g N na wazon
Fig. 5. The yield of grain of winter wheat varieties on the nitrogen rate 1,6 g N per
pot

Podobnie jak w przypadku odczytow SPAD uszeregowanie odmian pod wzglt(dem
wielkosci plonow ziarna bylo, z pewnymi wyj~tkami (np. odmiana Mobela) podobne
w obydwu seriach doswiadczeil. Podobieilstwo dotyczy oczywiscie porownywalnej
w obydwu seriach doswiadczeil dawki azotu 1,6 g N na wazon.
W zadnej z przeprowadzonych serii doswiadczeil nie stwierdzono istotnego zwi¥ku
pomit(dzy wielkosci~ plon6w roslin i wielkosci~ odczyt6w SPAD. Oznacza to ze
produktywnosc odmian pszenicy ozimej, uprawianych w warunkach cZt(sciowo
kontrolowanych nie jest zwi~zana z zawartosci~ chlorofilu w lisciach.
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Z uwagi na prostot(( oznaczania i wykazanie, ze zawartose ch10rofi1ujest genetycznie
uwarunkowanlt cechlt odmianow'l:, wartose SPAD powinna bye uwzg1((dniana w
rutynowej charakterystyce odmian pszenicy ozimej. W okresie ostatnich 10 1at, to
znaczy od rozpocz((cia badall nad indeksem zie10nosci 1isciaw Polsce przeprowadzono
ki1ka serii doswiadczen nad testowaniem odmian na t((cech((. Wyniki tych badan byly
cz((sciowo opub1ikowane[Bezduszniak 1997], a nawet zostaly wst((pnie podsumowane
w aspekcie zastosowan praktycznych[Fotyma E. 2002]. Tym niemniej d1a zachowania
zasady komp1ementarnosci prezentowania wynikow w tabe1i 1 zamieszczono wartosci
SPAD d1a odmian pszenicy ozimych uzyskane we wszystkich, przeprowadzonych
dotychczas w Polsce seriach doswiadczen po10wych i wazonowych z testowaniem
odmian na t(( cech((.
1. lata 1995-1997, 8 SDOO, faza strze1ania w idiblo [Bezduszniak 1997],2.1998
rok, SDOO Czeslawice, faza strze1ania w Zdiblo [nie publ.], 3. 2001 rok, ODR
Konskowo1a, faza strze1ania w idZblo [nie publ.], 4.2000 rok, SD Osiny, faza strze1ania
w Zdiblo [nie publ.], 5. 2001 rok, SD Osiny, Faza strze1ania w idZblo [nie publ.],6.
1999 rok, wazonowe , 8 terminow pomiarow [z tej pracy], 7. 2001 rok, wazonowe, 9
terminow pomiarow [z tej pracy], 8. 2001rok, wazonowe, faza kloszenia, 9. 2002
rok, wazonowe, faza kloszenia [Bloch i in. w tym numerze].
Z uwagi na rozny dob6r odmian, zupelnie odmienne warunki prowadzenia badan
i rozne terminy dokonywania pomiarow wartosci SPAD, porownanie wynikow
uzyskanych w poszczegolnych seriach badan jest trudne, a statystycznie niemoz1iwe.
Tym niemniej moma zna1eie dwie generalne prawidlowosci: 1. bezwzg1((dne wartosci
odczytow SPAD sit wi ((ksze w doswiadczeniach wegetacyjnych(wazonowych) niz w
doswiadczeniach po10wych, 2. uszeregowanie odmian pod wzg1((dem wartosci SPAD
jest, jak na zroznicowane warunki badan bardzo podobne. Druga prawidlowose staje
si(( bardziej widoczna po dokonaniu prostej standaryzacji wynikow d1a odmian w
stosunku do odmiany Kobra, wyst((pujltcej we wszystkich seriach doswiadczen.
Romice odczytow wartosci SPAD d1aodmian w stosunku do odmiany Kobra, okazaly
si(( w poszczego1nych seriach doswiadczen na ty1e podobne, ze moz1iwe bylo ich
usrednienie i przedstawienie w postaci zgenera1izowanej (Rys. 6). Do odmian 0
najmniejszych wartosciach odczytow SPAD na1ezlt Liryka i Maltanka oraz, z
uwzg1((dnieniem malej reprezentatywnosci wynikow odmiana Symfonia. Najwi((ksze
odczyty wartosci SPAD wykazuje natomiast odmiana Zyta. Roznice w wartosci
odczytow SPAD pomi((dzy skrajnymi grupami odmian przekraczajlt 100 jednostek
SPAD.
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Tabela l. Wartosci SPAD dla odmian pszenicy ozimej w przeprowadzonych do
2001 roku seriach doswiadczen z testowaniem odmian (uwzglltdniono
tylko odmiany zrejonizowane w 2002r).
Tabel 1. SPAD values for the winter wheat varieties in all series of experiments
carried on in Poland until 2001 (registered in 2002 varieties are included
only).
Odmiana
Seria doswiadczen, Series of experiments
Variety
1
2
4
8
9
3
5
6
7
Mikula
672
684
713
716
698
Almari
732
509
627
575
707
716
595
Wanda
724
698
579
638
617
593
681
Zyta
760
790
748
781
726
705
Korweta
734
572
658
620
615
613
725
727
Kaja
613
728
762
567
645
633
703
Elena
733
724
538
642
629
584
585
690
Roma
519
694
736
762
753
631
601
594
791
Mewa
622
715
758
686
Mobela
725
702
655
637
688
762
588
Sakwa
664
770
773
592
611
616
627
695
Kobra
764
584
644
700
628
654
763
778
653
Maltanka
508
691
591
Kamila
517
593
706
Begra
533
705
605
Panda
534
557
Alba
539
Jubilatka
542
612
726
Mikon
544
593
643
Emika
549
628
719
Rosa
553
598
Gama
556
Aleta
559
608
720
Juma
568
749
636
Oleha
568
615
Jawa
572
732
613
740
Wilga
588
710
644
734
Izolda
630
638
621
741
Symfonia
620
680
Soraja
657
685
Rysa
682
650
616
690
Tortija
699
723
Zorza
719
627
746
Liryka
585
695
Tercja
742
663
Kris
782
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Rys. 6. Roinice odczytow SPAD dla odmian pszenicy zbadanych do 2001 r
Fig. 6. Differences in SPAD values for varieties investigated until 2001
Wnioski
1. Zroznicowanie odczytow SPAD pomi~dzy odmianami pszenicy ma charakter
genetyczny i jest nie zalezne od stanu odzywienia roslin azotem.
2. Roznice wartosci odczytow SPAD pomi~dzy skrajnymi odmianami(grupami
odmian) przekraczajlll 00 jednostek SPAD.
3. Testowanie odmian na wartose odczytow SPAD (indeks zielonosci) moze bye
prowadzone w niezalemych seriach doswiadczen wazonowych, na jednej dawce
azotu.
4. Genetyczne zroznicowanie produktywnosci odmian pszenicy uprawianej w
warunkach cz~sciowo kontrolowanych uwidacznia si~ w pelni tylko pod warunkiem
zapewnienia optymalnego stanu odZywienia roslin azotem.

Bezduszniak,D. 1997. Ocena stanu odZywienia pszenicy ozimej azotem na podstawie
zawartosci chlorofilu metodll OPtycznll. Praca doktorska, maszynopis lUNG
Pulawy.
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The 10th years anniversary of researches on the usability of the leaf greenness index, called further SPAD value, for estimation nitrogen nutritional status of arable
crops in Poland is celebrated. This test was calibrated in the country for the first time
for winter wheat cv. Almari. From the literature it was clear that SPAD value depends
on the crop variety and already in 1995-97 the comparison of all registered varieties
grown in 8 Experimental Stations of Centre for Varieties Testing, with respect to SPAD
values has been performed. In these experiments all varieties were uniformly fertilized with nitrogen and therefore it was impossible to check the hypothesis on the
fixed differences in SPAD values between varieties independently of their nitrogen
nutritional status. Besides, field experiments proved to be time consuming and expensive and, since changing the approach in Poland toward varieties testing they became
unavailable.
In the (harvest) years 1999 and 2001 two series of vegetation experiments with
testing winter wheat varieties for SPAD values were carried on. Plants were grown in
7-kg Mitscherlich pots sufficiently provided with all nutrients and water. From the 99
Julian day on in regular intervals the SPAD readings were performed by means of
Hydro N-tester with scale 0-800 units. Experiment in 1999 was 2-factorial with 27
winter wheat varieties and 3 levels of nitrogen fertilization, 0.4, 0.8 and 1.6 g N per
pot. In this experiment the stability of the differences in SPAD values, among the

tested varieties on different levels of ferilization have been proved. Therefore the
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44 -----------------------------second experiment was carried on as 1 factorial with 31 winter wheat varieties on
single nitrogen rate, 1.6 g N per pot. The ranking of winter wheat varieties due to
SPAD values has been made. Simultaneously the final yield of grain was analysed.
The lack of correlation between the yield level and SPAD values was found.
The general conclusion is that SPAD value is genetically coded and the testing of
varieties for this characteristic can be performed in pot experiment with one, sufficient nitrogen level. Additionally it was concluded that the prerequisite for developing the full, genetic productivity of winter wheat variety is a good nitrogen status of
the plants.

PRZYDATNOSC TESTU SPAD
DO OKRESLANIA STANU ODZYWIENIA AZOTEM PSZENICY JAREJ

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa,
Czartoryskich 8,
24-100 Pulawy

W pracy przedstawiono wyniki 7 letnich badan, prowadzonych w 2 seriach, nad
przydatnosciCl:testu SPAD do okreslania stanu odZywienia i potrzeb nawozowych w
stosunku do azotu 5 odmian pszenicy jarej. Stwierdzono, ze zroznicowanie
bezwzgll(dnych wartosci SPAD dla odmian ma charakter genotypowy ijest niezaleme
od warunkow srodowiska i wie1kosci dawek nawozow azotowych. Odczyty SPAD,
niezalemie od warunkow srodowiska wzrastaly w miarl( stosowania wzrastajCl:cych
dawek azotu, przy czym w zakresie dawek 0-50 kg Nha-1 zalemosc ta miala charakter
liniowy. Bezwzgll(dne odczyty SPAD wykazujCl:jednak duZe zromicowanie w latach
badail i miejscowosciach co uniemozliwia dokonanie uniwersalnej kalibracji testu. Z
tego wzgll(du zaproponowano posrugiwanie silt wartosciami SPAD standaryzowanymi
w stosunku do obiektu kontrolnego N o . W zastosowaniu praktycznym oznacza to
koniecznosc pozostawiania na polu" okienek kontrolnych", bez nawozenia azotem.
Slowa kluczowe: test SPAD, pszenica jara, nawozenie azotem, doradztwo nawozowe

In the paper the results of7 years experiments, carried on in 2 series on the usability
of SPAD test for estimation the nutritional status and the demands for nitrogen of,
altogether 7 varieties of spring wheat are presented. The differences in SPAD values
between varieties were independent of soil and weather as well as of nitrogen rates,
i.e. have a genotype character. SPAD values increased with increasing nitrogen rates
and in the range of 0 - 50 kg Nha-1 the linear relation was found. However SPAD
values are significantly different in the years of experiments and localities that makes
difficult the universal calibration of this test. Therefore the standardisation of SPAD
values against No treatment was proposed. In the practical application it means the
necessity to leave the" control window" on the fields under the test scrutiny.
Key words: test SPAD, spring wheat, nitrogen fertilizers, fertilizer recommendations
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W pismiennictwie nie spotyka sit( praktycznie prac dotycz,!cych wykorzystania
chlorofilometru, Minolta-502 lub Hydro N- Tester do okreslania stanu odzywienia i
potrzeb nawozenia azotem pszenicy jarej. W zestawieniach dokumentacyjnych
znaleziono tylko jedn,! pract( poswit(con,! wyl,!cznie tej roslinie [ Vidal i in. 1999]
,obejmuj,!c,! wyniki jednorocznych doswiadczen i dwie prace, w ktorych pszenica
jara stanowi jedno z uwzglt(dnionych w badaniach zboz jarych [Adamsen i in. 1999,
Peltonen i in. 1995]. Momajedynie przypuszczac, ze test SPAD wykaze w stosunku
do pszenicy jarej podobn,! przydatnosc jak dla pszenicy ozimej. Celem badan
przedstawionych w pracy bylo sprawdzenie tej hipotezy.

Dla zrealizowania postawionego w pracy celu wykorzystano wyniki doswiadczen
z pszenic<tjar,!przeprowadzonych w latach 1993 do 2002 w Stacjach Doswiadczalnych
lUNG Baborowko (wojewodztwo
wielkopolskie)
i Grabow (wojewodztwo
mazowieckie). W doswiadczeniach tych pszenict(jar,! uprawiano w czteropolowym
zmianowaniu w stanowisku po kukurydzy na ziarno. W polu pszenicy jarej
doswiadczenia prowadzono jako dwuczynnikowe. Pierwszym czynnikiem byly dawki
nawozowazotowych, 0, 25,50,75, 100 i 125 kg N'ha-1, a drugim odmiany pszenicy.
Dob6r odmian byl romyw latach badan co wynikalo w cZt(scize zmian w ich rejestrze,
a cZt(sciowo z przyczyn losowych. Z calego zbioru 20 doswiadczen wydzielono 2
serie. WI, chronologicznie serii doswiadczen (lata 1996 do 1998) , kompletnej dla
obydwu Stacji Doswiadczalnych uprawiano 3 odmiany, Sigma, Omega i Henika, a w
serii II (lata 1999 do 2002), 2 odmiany, Jasna i lsmena. W roku 1999 uprawiano
jednak zamiast odmiany lsmena odmiant( Sigma, a w roku 2000 w Stacji Baborowko
odmiant( tt( wprowadzono jak trzeci,! obok odmian Jasna i lsmena. Pocz'!wszy od
fazy krzewienia dokonywano pomiarow indeksu zielonosci liscia, za pomoc'!przyrZ'!du
Hydro-N Tester, w sposob opisany w pracy dotycz,!cej pszenicy ozimej [Fotyma,E.,
Fotyma,M. w tym zeszycie]. W latach i miejscowosciach, z wyj,!tkiem II serii
doswiadczen pomiary wartosci SPAD dokonywane byly w nieregularnych odstt(pach
czasu, a niekiedy tylko 21ub 3 krotnie w okresie wegetacyjnym roslin. Najbardziej
kompletna pod tym wzglt(dem byla II sena badan, w ktorej porniary indeksu zielonosci
liscia dokonywane byly dosyc regulamie i z duz,! cZt(stotliwosci,!. Serie tt( nalezy
uznac za najbardziej reprezentatywn,! i uzyskane w tych doswiadczeniach wyniki
omowiono w pierwszej kolejnosci.

Przydatnosc testu SPADdo okre.slaniastan.uodiywienia azotempszenicy jarej
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Wyniki badan i dyskusja
II seria doswiadczen
Zmiennosc odczyt6w SPAD
Odczyty SPAD wykazywaly dUZllzmiennosc w latach badan, miejscowosciach i
w fazach rozwojowych roslin pszenicy. Z og6lnej liczby 3372 pomiar6w 90 %
zawieralo silt w granicach 300- 666 jednostek SPAD. W przeprowadzonej analizie
zmiennosci stwierdzono istotnosc, wszystkich wymienionych wyzej efekt6w g16wnych
oraz istotnosc wsp61dzialania lat i miejscowosci. Jak wynika z danych przedstawionych
na rys.l wyzsze odczyty SPAD notowano z reguly w SD GrabOw, ale r6znica na
niekorzysc SD Baborowko byla szczegolnie duza w 2002r, a stosunkowo niewielka w
2001 roku.

Stacja

-

Baborowko

••. Grabow

Rys. 1. Srednie odczyty SPAD w latach i miejscowosciach
Fig. 1. Average values ojSPAD in years and locations

Duze, 0 charakterze trendu zroznicowanie odczytow SPAD stwierdzono pomil(dzy fazami rozwojowymi roslin (Rys 2). Odczyty SPAD systematycznie wzrastaly od
fazy krzewienia (oznaczonej jako 2), poprzez fazl( strzelania w zdZblo (oznaczonll
jako 3) i grubienia pochwy lisciowej (oznaczonlljako 4), ai: do fazy kloszenia (oznaczonej jako 5) i kwitnienia (oznaczonej jako 6), a nastl(pnie ulegaly obnizeniu do fazy
dojrzalosci mlecznej (oznaczonej jako 7) i dojrzalosci pelnej ziama pszenicy (oznaczonej jako 8). Z uwagi na brak odczyt6w w niekt6rych fazach rozwojowych w latach
i miejscowosciach wydzielenie wsp61dzialan podw6jnych lata x fazy rozwojowe i

miejscowosci

X

fazy rozwojowe bylo nie moiliwe.Analiza

wynik6w dla poszczeg61-
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nych lat i miejscowosci wskazuje jednak, ze opisane tendencje zmian odczyt6w SPAD
w wyroznionych fazach rozwojowych roslin maj~ charakter staly. Wydaje sit( zatem,
ze zmiany wartosci SPAD w rozwoju ontogenetycznym pszenicy jarej nie ulegaj~
zasadniczym modyfikacjom pod wplywem warunkow srodowiska. Duza zaleznosc
odczytu SPAD od fazy rozwojowej stwarza zasadnicz~ trudnosc w dokonaniu uniwersalnej, dla calego okresu rozwoju wegetatywnego, kalibracji testu SPAD w uprawie pszenicy jarej. Ewentualna kalibracja testu SPAD musi sit( zatem odnosic do
wyroznionych faz rozwojowych roslin. Pszenica jara wykazuje znaczn~ podatnosc
na stresy srodowiskowe i tym zapewne mozna tlumaczyc niepowodzenie podjt(tej
proby (wyniki nie zamieszczone w pracy) powi~zania zmian odczytow SPAD z uplywem czasu liczonym w dniachjulianskich lub dniach od siewu czy wschodow roslin.
Stanowi to zasadnicz~roinict( w porownaniu do pszenicy ozimej [Fotyma E., Fotyma M., w tym zeszycie].
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Rys. 2. Srednie wartosci odczyt6w SPAD dla Jaz rozwojowych roslin
Fig. 2. Average values oj SPAD Jor development stages oj winter wheat plants
Czynniki kontrolowane w doswiadczeniach to znaczy odmiana i nawozenie azotern wykazywaly istotny i znaczny wplyw na wartosc odczytow SPAD. Srednia wartosc odczytu dla odmiany Sigma (uprawianej w 3 doswiadczeniach) wynosila 456
jednostek, dla odmiany Ismena (uprawianej w 6 doswiadczeniach) 490 jednostek i
dla odmiany Jasna (uprawianej we wszystkich 8 doswiadczeniach) 508 jednostek
SPAD. W przeprowadzonej dla 3lat badan (6 doswiadczen) analizie zmiennosci nie
udowodniono istotnosci wsp61dzialan podwojnych pomit(dzyodmianami (Jasna i
Ismena), a latami i miejscowosciami jak rowniez dawkami nawozow azotowych.
Swiadczy to 0 genetycznym charakterze zroinicowania indeks~ zielonosci liscia (wartosc SPAD) pomit(dzy odmianami Jasna i Ismena. Zroznicowanie to jest nie zaleine
od czynnikow srodowiska oraz od stanu odiywienia roslin azotem.

PrzydatnoH: testu SPAD do okreslania stanu odiywienia azotem pszenicy jarej
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Odczyty SPAD wzrastaly wraz ze zwit(kszaniem dawek nawozow azotowych (rys.
3). Zalemosc pomit(dzy srednimi odczytami SPAD i wielkosci'l dawek nawozow
azotowych zostala opisana modelem regresji wielomianowej 2 0 postaci:
0

Maksimum funkcji przypada w punkcie odpowiadaj'lcym dawce 117 kg Nha-I, a
wartosc odczytu SPAD dla tej dawki wynosi 547 jednostek.
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Rys. 3. Srednie odczyty SPAD dla kolejnych dawek nawozow azotowych
Fig. 3. Average values of SPAD for the nitrogen rates

W obrt(bie tych samych dawek nawozow stwierdza sit( znaczn'l zmiennosc odczytow SPAD. W spolczynnik zmiennosci ulegal systematycznemu, chociaz nieznacznemu obnizaniu w miart( zwit(kszania dawek azotu . Wartosc tego wspolczynnika wynosila 23,4 % w obiekcie No i ulegla zmniejszeniu do 18,7 % w obiekcie N12s' WspoIdzialanie podwojne dawek nawozow z latami badan pozostawalo na granicy istotnosci (Rys. 4), zas wspoldzialanie podwojne dawek nawozow z miejscowosciami okazalo sit( nie istotne. SWiadczy to 0 podobnym wplywie nawozenia azotem na wielkosc
odczytow SPAD, niezaleznie od warunkow srodowiska, w jakich uprawiana jest pszenicajara.
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Rys. 4.0dczyty SPAD dla dawek azotu w latach badan
Fig. 4. SPAD values for nitrogen rates in the years of investigation
Z uwagi na wspomniany juz brak odczyt6w w niekt6rych fazach rozwojowych w
latach i miejscowosciach wydzielenie wsp61dzialania podw6jnego dawek nawoz6w z
fazami rozwojowymi bylo niemozliwe. W analizach zmiennosci przeprowadzonych
dla poszczeg6lnych lat i miejscowosci nie stwierdzano jednak z reguly istotnosci
takiego wsp61dzialania podw6jnego. Wynik ten mozna zatem generalizowac
stwierdzajllc, ze wplyw nawozenia azotem na wielkosc odczyt6w SPAD jest podobny
we wszystkich fazach rozwojowych roslin pszenicy jarej.

Standaryzacji odczyt6w SPAD dokonano z przyczyn i w spos6b opisany w pracy
dotyczllcej pszenicy ozimej [Fotyma E., Fotyma M,. w tym zeszycie]. Analiza
zmiennosci na standaryzowanych
odczytach SPAD wykazala brak istotnosci
zr6znicowania odmian oraz znaczne zmniejszenie udzialu zmiennosci wynikajllcej z
faz rozwojowych roslin. Standaryzowane odczyty SPAD byly identyczne dla odmian
Sigma, Jasna i Ismena i wynosily SPADstd = 1,33. Jest to zrozumiale, gdyZ standaryzacji
dokonano w stosunku do obiektu No' ajak wykazano w poprzedniej czt(sci pracy
wsp61dzialanie odmian z dawkami nawoz6w bylo nie istotne. Standaryzacja odczyt6w
SPAD umozliwia zatem dokonanie kalibracji testu SPAD bez uwzglt(dniania
genetycznego zr6znicowania odmian pod wzglt(dem indeksu zielonosci liscia. Duze
praktyczne znaczenie ma r6wniez wyeliminowanie duzej cZt(scizmiennosci wynikajllcej
z fazy rozwojowej roslin (Rys. 5). Jak wynika z danych przedstawionych na Rys. 5
standaryzowane wartosci SPAD sllPodobne dla calego okresu wegetatywnego rozwoju
roslin pszenicy jarej. W okresie tym test SPAD jest wykorzystywany do uscislania
wielkosci dawek nawoz6w azotowych pod pszenict(.

przydatnosc testu SPAD do okrdlania stanu odiywienia azotem pszenicy jarej
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Rys. 5. Standaryzowane wartosci SPADstddla Jaz rozwojowych roslin.
Fig. 5. Standardized values oj SPADstdJor the development stages oj spring wheat
plants
Standaryzacja odczytow SPAD nie ograniczyla natomiast zmiennosci lat,
miejscowosci i wspoldzialania lat z miejscowosciami. Uklad standaryzowanych
odczytow SPADstd w latach badan byl zupelnie odmienny w obydwu punktach
doswiadczalnych
(Rys.6). Narzuca to koniecznosc znacznej ostroznosci przy
ewentualnym posrugiwaniu sit( wartosciami SPADstd w warunkach odmiennych od
tych, dlajakich zostaly one wyznaczone.
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Standaryzowane odczyty SPADsld wzrastaj~ oczywiscie w miar~ zwi~kszania dawek
nawozow azotowych ( Rys. 7). W przedziale malych dawek nawozow, do 50 kg Nha-1
zalemosc ta ma wyrainie charakter liniowy. W tym przedziale dawek przyrost wartosci
SPAD sld na katde 10 kg dawki N wynosi 0,07 jednostki. Dla wi~kszych dawek nawozow
zaleznosc SPADsld od dawki N ma natomiast charakter krzywoliniowy. Dla celow
praktycznych znaczenie ma jednak pierwszy odcinek krzywej, gdyz dokarmianie
pszenicy dokonywane jest niewielkimi stosunkowo dawkami nawozow.
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Rys. 7. Zaletnosc standaryzowanych odczytow SPAD sl d od wielkosci dawek nawozow
Fig. 7. Relation between standardized SPAD values and nitrogen rates

Plony pszenicy jarej wykazywaly znaczne zroznicowanie w latach badan i
miejscowosciach (Rys. 8). Z wyj~tkiem 1999 r wi~ksze plony ziarna uzyskiwano w
Stacji Baborowko, niz w Stacji Grabow. Szczegolnie duz~ roznic~ plonow,
przekraczaj~c~ 1 ton~ ziarna z ha, na korzysc Baborowka zanotowano w 200 I roku.
Z badanych odmian pszenicy najnizej plonowala Sigma, ktora wydala sredni pIon
o okolo 0,3 tony z ha mniejszy od plonu odmian Jasna i Ismena. Plony odmian Jasna
i Ismena nie roznily si~ istotnie, przy czym prawidlowosc ta byla nie zalezna od lat
badan, miejscowosci i dawek nawozow azotowych.
We wszystkich doswiadczeniach uzyskano duz~ efektywnosc nawozenia pszenicy
jarej azotem. Reakcja pszenicy na nawozenie, zwlaszcza du:zymi dawkami nawozow
byla istotnie zromicowana w latach badan i miejscowosciach. Wi~ksz~ reakcj~ na
nawozenie stwierdzono w Baborowku, niz w Grabowie, i w roku 200 I w porownaniu
z latami pozostalymi. Zagadnienia dotycz~ce plonowania i efektywnosci nawozenia
pszenicy jarej b~d~ przedmiotem oddzielnego opracowania. Z uwagi na przedmiot
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Rys. 8.Plony ziarna pszenicy jarej w latach i miejscowosciach
Fig. 8. The yield of spring wheat in the years and localities
pracy bardziej dokladnego omowienia wymagajll natomiast wzgl((dne plony roslin.
Jako wzgl((dne traktowano plony wyrazone w stosunku do plonu maksymalnego
uzyskanego w obr((bie I czynnika w doswiadczeniu to znaczy w obr((bie dawek
nawozow azotowych. W wi((kszosci przypadkow pIon maksymalny uzyskiwano na
najwi((kszej dawce nawozow (125 kg Nhao1). Zmiennosc wzgl((dnych plonow roslin
byla znacznie mniejsza od zmiennosci plonow bezwzgl((dnych. Nie stwierdzono
istotnosci zromicowania plonow wzgl((dnych pomi((dzy miejscowosciami i odmianami
pszenicy jarej jak rowniez istotnosci wspoldzialan podw6jnych, w ktorych wyst((powaly
odmiany. Wsp6ldzialania
dawek z latami (Rys. 9) i wspoldzialanie
dawek z
miejscowosciami (nie pokazane) pozostawaly na granicy istotnosci.
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Rys. 9 Zaleinosc wzgl~dnych plon6w roslin od dawek azotu w latach badan
Fig. 9 Relation between relative crop yield and nitrogen rates in the years of experiment
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Podobnie, jak w przypadku plonow bezwzgh(dnyeh istotne okazalo sit( natomiast
wspoldzialanie podwojne pomit(dzy 1atami badan i miejseowoseiami (Rys. 10).
Zr6Znieowanie p1onow wzg1t(dnyeh, w obrt(bie tego wspoldzialania bylo jednak
znaeznie mniejsze od zroznieowania p1onow bezwzglt(dnyeh.
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Rys. 1O. Wzgl~dne plony pszenicy w latach i miejscowosciach
Fig. 10. Relative yield of spring wheat in the years and localities

Podobniejakwprzypadku pszenieyozimej [FotymaE., FotymaM., wtymzeszyeie]
ka1ibraeji testu dokonano d1a standaryzowanyeh wartosei SPADstd w stosunku do
wzg1t(dnyeh p1onow roslin XWZgl' Kalibraeji testu dokonano posluguj~e sit( raehunkiem
regresji i kore1aeji w ukladzie zamknit(tym to znaezy uwzgl~dniaj~e zarowno odezyty
SPADstd dla obiektu kontro1nego, przyjt(te za 1, jak i maksymalne wzg1((dne p10ny
roslin, rowniez przyjt(te za 1. Mimo braku istotnyeh roznie w wartosei SPADStd dla faz
rozwojowyeh roslin od 3 do 6 (strze1anie w idiblo do kwitnienia) ka1ibraeji dokonano
d1a kazdej fazy rozwojowej oddzie1nie. Przeprowadzono ponadto postt(powanie
kalibraeyjne d1aealego okresu wegetatywnego rozwoju pszeniey jarej (fazy od 3 do 6
potraktowane l~eznie). Naj1epiej dopasowane do danyeh doswiadezalnyeh, we
wszystkieh fazaeh rozwoju roslin okazaly sit( rownania regresji wielomianowej 3° 0
ogolnej postaei:
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W spolczynniki tych rownan, wspolczynniki determinacji oraz krytyczne wartosci
SPADstd przedstawiono w tabeli 1. Krytyczna wartosc SPADStd odpowiada plonowi
wzgl((dnemu stanowi'lcemu 0,9 (90 %) plonu maksymalnego.
Tabela I. Charakterystyki rownan regresji wielomianowej 3° dla faz rozwojowych
roslin
Table 1. Characteristics of polynomial regression equations for development stages
of spring wheat plants
Faza rozwojowa

Wsp6lczynniki r6wnan, coefficients

R2

SPADopt

-4,19796

0,46

1,5

11,8430

-5,9061

0,65

1,37

-3,48336

6,94919

-3,5609

0,67

1,45

0,99607

-5,26936

9,33468

-4,6177

0,65

1,55

0,87805

-4,87109

8,83234

-4,34773

0,54

1,5

Development stage

d

c

b

a

3

0,89129

-4,88115

8,71265

4

1,23994

-6,71658

5

0,56302

6
od 3 do 6

W systernie nawozenia pszenicy jarej azotem analogicznym do systemu dotycZ'lcego
pszenicy ozimej [Fotyma E., Fotyma M., w tym zeszycie] moma z uproszczeniem
posrugiwac si((sredni'lstandaryzowan'l wartosci'lkrytyczn'l wynosz'lc'lI,45 jednostki
SPADstd• Gdy iloraz wartosci SPAD na calym polu i wartosci SPAD w pozostawionym
"okienku" nawozowym ksztaltuje si(( ponizej tej wartosci nalezy zastosowac
uzupelniaj'lca dawk(( nawozow azotowych. Przy ustalaniu wielkosci tej dawki moma
wykorzystac podany wczeSniej wspolczynnik kierunkowy rownania regresji
opisuj'lcego zalemosc pomi((dzy wartosciami SPAD i dawkarni nawozow azotowych.
Wspolczynnik ten ma wartosc 0,007 co oznacza , ze dawka 10 kg N w nawozach
zwi((ksza standaryzowan'l wartosc SPADstd 0 0,07 jednostki. Z rownania tego moma
korzystac w zakresie niewielkich stosunkowo dawek nawozow, nie przekraczaj'lcych
50 kg N·ha-1 •

W I serii doswiadczen, prowadzonej przez okres 3 lat w dwoch Stacjach
Doswiadczalnych uwzgl((dniono 3 odmiany pszenicy jarej, natomiast pomiarow
odczytow SPAD w sposob regulamy dokonywano tylko w fazach krzewienia
(oznaczonej jako 2) i strzelania w idiblo (oznaczonej jako 3). Stwierdzono duz'l

zmiennosc bezwzgll(dnych wartosci odczyt6w SPAD w latach badail i miejscowosciach.
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Z og61nej liczby 996 pomiar6w 90 % zawieralo si(( w granicach 349-625 jednostek
SPAD. W przeprowadzonej ana1izie zmiennosci stwierdzono istotnosc, obydwu
wymienionych
wyzej efekt6w g16wnych oraz istotnosc wsp61dzialania 1at i
miejscowoscL Jak wynika z danych przedstawionych na Rys.ll w 1996 r wyzsze
odczyty SPAD notowano w SD Babor6wko natomiast w pozostalych 1atach badan
r6znice srednich odczyt6w SPAD pomi((dzy obydwu Stacjami byly nie istotne.
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Rys. 11. Odczyty SPAD w latach i miejscowosciach
Fig. 11. SPAD values in the years and localities
Czynniki kontro10wane w doswiadczeniach to znaczy odmiana i nawozenie azotem
wykazywaly istotny wplyw na wartosc odczyt6w SPAD. Srednia wartosc odczytu
SPAD okazala si(( najnizsza d1a odmiany Sigma i wynosila 460 jednostek, a wi((c
byla bardzo zblizona do uzyskanej w doswiadczeniach serii II. Odmiany Omega i
Henika wykazywaly istotnie wyzsze od Sigmy , ale nie r6zuillce si(( pomi((dzy sobll
odczyty SPAD, 485-492 jednostek. Wsp61dzialanie podw6jne odmian z dawkami
nawoz6w byl nie istotne, a odmian z 1atami badan pozostawalo na granicy istotnosci.
Potwierdza to tez((0 genetycznym charakterze zr6Znicowania indeksu zie10nosci 1iscia
(wartosc SPAD) pomi((dzy odmianami pszenicy jarej.
Odczyty SPAD wzrastaly wraz ze zwi((kszaniem dawek nawoz6w azotowych.
Zaleznosc pomi((dzy srednimi odczytami SPAD i wielkoscill dawek nawoz6w
azotowych zostala opisana modelem regresji wielomianowej 2 0 postaci:
0

Maksimum funkcji uzyskuje si(( przy dawce 122 kg Nha-1 i dawce tej odpowiada
wartosc odczytu 529 jednostek SPAD. W przedziale dawek 0 - 50 kg N ha-1 analizowana zaleznosc ma charakter liniowy i na 10 kg azotu uzyskiwano sredni przyrost
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wartosci SPAD 0 19 jednostek. Wspolczynnik zmiennosci odczytow SPAD byl stosunkowo niewielki i wynosilI7%, dla calego zakresu dawek nawozow. Wspoldzialania podwojne dawek nawozow z latami badan i nawozow z miejscowosciami okazaly
silt nie istotne. SWiadczy to 0 podobnym wplywie nawozenia azotem na wielkosc
odczytow SPAD, niezalemie od warunkow srodowiska, w jakich uprawianajest pszenicajara.
Standaryzowane, w stosunku do obiektu No odczyty SPADstd odznaczaly silt
mniej SZ'lzmiennosciq, niz odczyty nie standaryzowane. Z ogolnej liczby 996 pomiarow 90 % standaryzowanych wartosci SPADStd zawieralo silt w granicach 1,0 - 1,55
jednostki. Nie stwierdzono
istotnego zromicowania wartosci SPAD std pomil(dzy od,
mianami pszenicy jarej. Srednie wartosci odczytow dla odmian pozostawaly w granicach 1,22 - 1,26 jednostki SPADstd• Nie stwierdzono rowniez istotnosci zadnego ze
wspoldzialan podwojnych, w ktorych wystl(powaly odmiany. Posruguj'lC silt wartosciami standaryzowanymi moma zatem calkowicie wyeliminowac genetyczn'l zmiennose indeksu zielonosci liscia, niezaleznie od warunkow w jakich porownywane S'l
pod tym wzgll(dem odmiany pszenicy. Standaryzacja odczytow nie eliminuje natomiast w znacz'lcyrn stopniu ich zmiennosci wywolanej czynnikarni srodowiskowyrni.
Wartosci SPADstd byly istotnie zromicowane w latach badan i rniejscowosciach (Rys.
12).
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Rys. 12. Wartosci SPADstd W latach badan i miejscowosciach
Fig. 12. Standardized SPADstd values in the years and localities
Standaryzowane odczyty SPADStd wzrastaly w miarl( stosowania wzrastaj'lcych
dawek nawozow azotowych (Rys. 13) jakkolwiek przyrost ten byl wyrainie mniej szy
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od stwierdzonego w II serii hadan. W przedziale dawek 0-50 kg N ha-1 zalemosc
pomit(dzy SPADstd i dawkami azotu miala charakter liniowy ze wspolczynnikiem
regresji 0,05 jednostki SPADstd na 10 kg dawki N na ha.
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Rys. 13. Zaleinosc standaryzowanych odczytow SPADstd od wielkosci dawek nawozow
Fig. 13. Relation between standardized SPAD values and nitrogen rates

Plony roslin wykazywaly znaczne i istotne zroznicowanie w latach hadan i
miejscowosciach. Podobnie jak w IV serii badan znacznie wit(ksze plony uzyskiwano
w Stacji Baborowko (5,18 ton ziama z ha) niz w Stacji Grabow (3,70 tony ziama z
ha). Bardziej sprzyjajllce d1a plonowania pszenicy okazaly sit( w obydwu Stacjach
lata 1996 i 1998 w porownaniu z rokiem 1997. Przecit(tne plony ziama pszenicy
uzyskane w calym trzyleciu byly jednak znacznie wit(ksze od plonow uzyskanych w
latach 1999-2002. Z porownywanych odmian pszenicy, podobnie jak w serii II najnizej
plonowala odmiana Sigma, a istotnie wyzej odmiany Henika i Omega. 0 roznicy na
niekorzysc odmiany Sigma zdecydowal jednak glownie, wyjlltkowo d1a niej nie
sprzyjajllcy rok 1997.0dmiana ta plonowala wyrainie nizej od pozostalych w Stacji
Grabow, natomiast w Stacji Baborowko dorownywala pod wzglt(dem p1ennosci
odmianie Henika. Reakcja odmian na nawozenie azotem byla podobna (Rys. 14) i w
przedzia1e dawek 0 - 50, a nawet 0-75 kg N·ha-1 miala przebieg liniowy. Zwit(kszanie
daweknawozow ze 100 do 125 kg N'ha-1 powodowalo natomiast istotne zmniejszenie
plonow wszystkich"orownywanych
odmian pszenicy jarej.
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Rys. 14. Plony ziarna odmian pszenicy na dawkach azotu
Fig. 14. The yield of spring wheat varieties on the nitrogen rates

Podobnie jak w II serii badan wzglctdne plony roslin byly znacznie mniej
zr6znicowane, niz plony wyrazone w mierniku bezwzglctdnym. Wplyw czynnik6w
srodowiska i agrotechniki na wielkosc plon6w wzglctdnych byl niemal identyczny jak
w serii II i dlatego zrezygnowano z bardziej szczeg6lowego omawiania tych
prawidlowosci. Kalibracji testudokonano dlajego standaryzowanych wartosci SPADstd
W stosunku do wzglctdnych plon6w roslin Xwzgl • Podobnie jak w II serii doswiadczen
najlepiej dopasowane do danych doswiadczalnych okazalo sictr6wnanie wielomianowe
3° 0 postaci:

Krytyczna wartosc SPADstd, przy kt6rej uzyskuje sictpion wzglctdny stanowi,!:cy 90 %
plonu maksymalnego wynosi 1,35 jednostki. Wartosc ta jest podobna do uzyskanej w
IV serii badan dla wczesnych faz rozwojowych roslin pszenicy.

1. R6znice wartosci SPAD pomictdzy odmianami pszenicy jarej maj,!: charakter
genetyczny i s'!:niezalezne od warunk6w srodowiska i stanu odZywienia roslin

azotem.
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2. Standaryzacja odczytow SPAD, w stosunku do obiektu No umozliwia dokonanie
uniwersalnej kalibracji tego testu.
3. Krytyczna standaryzowana wartosc SPADstd wynosi okolo 1,35 jednostki. Wartosc
SPADstd ' w przedziale dawek nawozow 0-50 kg Nha·1 wzrasta 0 okolo 0,06
jednostki SPADstd na 10 kg azotu.
4. System nawozenia z wykorzystaniem testu SPADstd wymaga pozostawiania na polu
tzw. "okienek kontrolnych ", bez stosowania nawozow azotowych.
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In the literature the data on the usability ofSPAD test for estimation the nutritional
status and fertilizer demands for nitrogen of spring wheat are almost non-existent.
One can assume that this test should be as applicable as in the winter wheat management.
For testing this hypothesis 7 years experiments, in two series with spring wheat have
been carried on in Poland. The first factor in these experiments were nitrogen rates in
the range 0 - 125 kg Nha-1, and the second, altogether 5 varieties of spring wheat. The
differences in SPAD values between varieties were of genotype character being
independent of the years, localities and nitrogen rates. SPAD values increased with
increasing N rates and this relation was oflinear character in the range 0 - 50 kg NhaI. However SPAD values differ significantly
among the years and localities which
makes impossible the universal calibration of this test. Standardised, against No
treatment, SPADstd values seem to be much more stabile and, therefore have been
proposed as a tool in nitrogen fertilizers recommendations. The critical value of
standardised SPADstd is about 1,35 and each increment of nitrogen increases SPADstd
by 0,06 units. The prerequisite for introducing the system of fertilizer recommendations
based on SPADstd is leaving the "control window" on the field.

ODMIANOWE ZROZNICOWANIE ODCZYTOW SPAD
DLA PSZENICY JAREJ

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa,
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy

W latach 1998,2000 i 2001 przeprowadzono 3 serie doswiadczeil wazonowych
nad zroznicowaniem wartosci SPAD u zrejonizowanych odmian pszenicy jarej.
Potwierdzono obserwacje z doswiadczeil polowych, ze zroZnicowanie wartosci SPAD
u odmian pszenicy jarej ma charakter genetyczny i jest niezaleme od stanu zaopatrzenia
roslin w azot. Wykazano przydatnosc doswiadczeil wazonowych do sporz'ldzania
rankingu odmian pod wzgl((dem tej cechy. Wydzielono grupy zrejonizowanych w
2001 r odmian pszenicy jarej wykazuj'lce podobne wartosci SPAD.
Slowa kIuczowe: pszenica jara, test SPAD, doswiadczenia wazonowe.

In the years 1998, 2000 and 2001 3 series of pot experiments on the differences in
SPAD values among the registered varieties of spring wheat were carried on. The
conclusion from field experiments that the SPAD differences between the spring wheat
varieties are of genetic character has been fully confirmed. In pot experiments these
differences were independent of the nitrogen nutritional status of spring wheat. The
usability of pot experiments for varieties testing with respect to SPAD values has been
shown. Seven groups of registered varieties uniform in SPAD values were selected.
Key words: spring wheat, test SPAD, pot experiments

W doswiadczeniach polowych prowadzonych od 1996 r w 2 Stacjach Doswiadczalnych lUNG z 2 lub 3 odmianami pszenicy jarej stwierdzono istotne zroznicowanie bezwzgl((dnych wartosci odczytow SPAD pomi((dzy porownywanymi odmianami [Fotyma,E., Fotyma,M.2002. w tym zeszycie].Zromicowanie to bylo niezaleme
od warunkow srodowiska i stanu odZywienia pszenicy azotem, a wiec bylo uwarun-
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kowane genetycznie. W nielicznej grupie 5 badanych odmian najnizszymi odczytami
SPAD charakteryzowala si~ odmiana Sigma, a najwyzszymi odmiany Jasna i Henika.
Dla potwierdzenia hipotezy 0 genetycznym charakterze zr6znicowania wartosci SPAD
i uszeregowania zrejonizowanych odmian pod wzgl~dem tej cechy przeprowadzono
w latach 1998,2000 i 2001 trzy serie doswiadczen wazonowych.

Doswiadczenia wazonowe przeprowadzono w 3 jednorocznych seriach w hali
wegetacyjnej Stacji Doswiadczalnej lUNG w Grabowie (wojew6dztwo mazowieckie). W pierwszej (1998 rok) i drugiej serii (2000 rok) doswiadczenia prowadzono
jako 2 czynnikowe. Pierwszym czynnikiem byly odmiany pszenicy jarej, a drugim
poziomy nawozenia azotem, 0,800 i 1600 mg N/wazon w 1998 roku i 800 oraz 1600
mg N/wazon w 2000 roku. W 200 1roku doswiadczenie prowadzono jako jednoczynnikowe z 7 odmianami pszenicy jarej, na dawce azotu 800 mg N/wazon. Pocz~wszy
od fazy krzewienia (oznaczonej jako 2) i nast~pnie w fazie strzelania w idiblo (oznaczonejjako 3), grubienia pO,?hwylisciowej (oznaczonejjako 4), kloszenia (oznaczo. nej jako5), kwitnienia (oznaczonej jako 6) , az do fazy dojrzalosci mlecznej (oznaczonej jako 7) wykonywano pomiary wartosci SPAD w spos6b opisany w pracy autor6w
dotycz~cej pszenicy ozimej [Fotyma,E., Fotyma, M.2002a w tym zeszycie].

Przeprowadzona dla I i II serii badan wieloczynnikowa analiza wariancji wykazala
brak istotnosci wsp6ldzialania podw6jnego odmian z dawkami nawoz6w w II serii
badan (Rys. 1) i wsp6ldzialanie na gran icy istotnosci w serii I.
W serii I w obiekcie kontrolnym bez nawozenia azotem rosliny wykazywaly wizualnie objawy ostrego niedoboru azotu i liscie ich szybko z6lkly co czynilo nie celowym mierzenie indeksu zielonosci. Ograniczaj~c analiz~ zmiennosci do dw6ch poziom6w czynnika II (dawki azotu 800 i 1600 mg na wazon), nie stwierdzono podobnie jak w serii pierwszej istotnosci wsp6ldzialania odmian z dawkami nawoz6w. Jedyn% odmiennie zachowuj~q si~ odmiana byla Hena (Rys. 2), u kt6rej odczyty wartosci SPAD na dawce 800 g N byly nieproporcjonalnie, w stosunku do innych odmian, nizsze w por6wnaniu z odczytami na dawce 1600 mg N na wazon.
Odczyty SPAD byly istotnie zr6znicowane w fazach rozwojowych roslin. Wartosci odczyt6w wzrastaly od fazy 2 do fazy 4, a nast~pnie wykazywaly niewielki spadek
do fazy 6 i bardzo znaczne zmniejszenie w fazie dojrzalosci mlecznej roslin (oznaczonej jako 7). Stwierdzono jednoczesnie istotne wsp6ldzialanie faz rozwojowych
roslin z dawkami azotu. W sp6ldzialanie to, przedstawione na przykladzie doswiadczenia serii II (2000 rok) polegalo na tym, ze na mniejszej dawce azotu odczyty SPAD
istotnie malaly pocz~wszy od fazy kloszenia (oznaczonej jako 5) a na dawce wi~k-
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szej, 1600 mg N na wazon, utrzymywaly silt na wzgll(dnie stalym poziomie az do fazy
kwitnienia (oznaczonej jako 6). W fazie dojrzalosci mlecznej, niezaleznie od wielkosci dawek N odczyty SPAD byly 0 ponad 150 jednostek rnniejsze, niz na poczlttku
okresu wegetacji.
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Rys. J. Wsp61dzialanie odmian z dawkami azotu w II serii badan (2000 rok)
Fig. J. The relation between spring wheat varieties and nitrogen rates in the II
serie of experiments (2000 year)
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Fig. 2. The relation between spring wheat varieties and nitrogen rates in the I serie of
experiments (1998 year)
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Rys. 3. Odczyty SPAD w Jazach rozwojowych roslin na dawkach azotu w serii II
doswiadczen (2000 rok)
Fig. 3. SPAD values in development stages oj spring wheat on nitrogen rates in II
serie oj experiments (2000 year).
Stwierdzony brak wsp61dzialania odmian z dawkami azotu i odmian z terminami
pomiarow wartosci SPAD uzasadnial podjecie proby uszeregowania odmian pod
wzgl((dem indeksu zielonosci liscia to znaczy wielkosci odczytow SPAD z uwzgl((dnieniem wszystkich serii badan. Dokonuj'lc uszeregowania zdecydowano si(( na
uwzgl((dnienie odczytow SPAD dla odmian nawozonych dawk'l800 mg N/wazon,
WSpo1n'lwe wszystkich seriach doswiadczen, oraz w fazie od strzelania w zdZblo
(oznaczonej jako 3) do fazy kloszenia (oznaczonej jako 5). Jak wykazano wczesniej
w okresie wegetacji obj((tym tymi fazami odczyty SPAD wykazywaly najwi((ksz'l stabilnosc. Uszeregowanie odmian pod wzgl((dem sredniej wartosci SPAD przedstawiono w tabeli 1, wydzielaj'lc 7 grup odmian wewn((trznie jednorodnych. W swietle testu
rozst((PU grupy te "zachodzll" jednak cz((sciowo na siebie co zaznaczono w tabeli
odpowiednimi literami.
Roznica odczytow pomi((dzy skrajnymi odmianami Broma i Koksa osi<tga 100
jednostek SPAD. Uszeregowanie to pokrywa si((ze stwierdzonym, dla nielicznej grupy odmian, w doswiadczeniach polowych[Fotyma,E., Fotyma E. 2002 w tym zeszycie]. W doswiadczeniach polowych najmniejsze wartosci odczytow SPAD uzyskano
dla odmian Sigma iOmega, posrednie dla odmian Ismena i Henika, a najwi((ksze dla
odmiany Jasna.
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Tabela 1. Uszeregowanie zrejonizowanych w 2001 roku odmian pszenicy jarej pod
wzgll(dem indeksu zielonosci liscia.
Table 1. The ranking of spring wheat varieties registered in Poland in 2001 with
. dex
respect to 1ea f greeness III
Zakres odczytow
Grupa Odmiany w grupie, varieties in
Test istotnosei
SPAD
Range test
the group
Group
Range of SPAD values
519-534
a
1
Broma, Sigma
2

Hena, Omega, Ismena

540 - 551

ab

3

Alkora, Hezja, Viniett, Kontesa

553 - 559

be

4

Eta, Helia, Igna

561 - 564

cd

5

Olimpia, Banti, Torka, Santa

570 - 579

de

6

Nawra, Griwa, Jasna, Opatka

589 - 595

ef

7

Henika, Jagna, Zebra

600 - 610

fg

8

Koksa

619

g

1. Doswiadczenia wazonowe umozliwiajll wiarygodne i proste testowanie odmian
pszenicy jarej na wartose odczytow SPAD.
2. Zromicowanie wartosci odczytow SPAD pomil(dzy odmianami pszenicy jarej ma
charakter genetyczny ijest niezalezne od stanu odZywienia roslin azotem.
3. Zrejonizowane w 2001 roku odmiany pszenicy jarej (25 odmian) moma podzielic
na 7 grup, wewnlltrz jednorodnych, pod wzgll(dem wartosci odczytow SPAD.
Roznica odczytow pomil(dzy najnizszymi dla odmiany Broma i najwyzszymi dla
odmiany Koksa osillga 100 jednostek SPAD.

Fotyma E., Fotyma M.:2002. Przydatnose testu SPAD do okreslania stanu odiywienia azotem pszenicy jarej. Nawozy i Nawozenie - Fertilizers and Fertilization. 2(11) w druku.
Fotyma E., Fotyma M.: 2002 a. Kalibracja testu SPAD dla pszenicy ozimej. Nawozy
i Nawozenie - Fertilizers and Fertilization. 2(11) w druku.
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In the years 1998-2001, three series of pot experiments testing altogether 24 varieties
of spring wheat, registered in Poland for SPAD values were carried on. The experiments
confirmed the earlier finding that differences in SPAD values among the spring wheat
cultivars are of genetic character. In the pot experiment the independence of these
values of nitrogen nutritional status of plants was proved. All varieties registered in
Poland in 2001 were ranked according to the SPAD values and the range difference
between lowest value variety Broma and highest value variety Koksa covered 100
SPAD units. Pot experiments seem to be a very efficient and reliable method of varieties
testing for leaf greenness index and the authors suggest that this index i.e. SPAD value
should be included in the official characteristics of wheat varieties.

ZASTOSOWANIE TESTU CHLOROFILOWEGO (SPAD)
DO OCENY STANU ODZYWIENIA KUKURYDZY AZOTEM

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa,
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy

W pracy przedstawiono wyniki badan nad zastosowaniem testu chlorofilowego
(test SPAD) do oceny stanu odzywienia azotem, pi~ciu odmian kukurydzy uprawianej na zroznicowanych dawkach nawozow (0 do 175 N kg na ha). PoczllwSZYod fazy
6tego liscia, w odst~ach 7-10 dniowych dokonywano pomiarow wartosci SPAD,
plonu suchej masy i zawartosci azotu w suchej masie kukurydzy. Wyznaczono krytyczne zawartosci azotu w suchej masie kukurydzy oraz obliczono indeksy stanu odZywienia roslin azotem NNI. Indeksy NNI wykorzystano do kalibracji testu SPAD. Na
podstawie rownan opisujllcych zaleznos6 mi~dzy SPAD i NNI dokonano kalibracji
testu SPAD dla kukurydzy odmiany Greta.
Slowa kluczowe: kukurydza, test chlorofilowy SPAD, indeks stanu odZywienia azotemNNI.

In the paper the results of investigation on the use of chlorophyll test (SPAD) in the
assessment of maize nitrogen nutrition status are presented. Chlorophyll content was
estimated in five maize varieties grown under different nitrogen fertilizer rates from 0
to 175 N kglha. Chlorophyll content (SPAD), yield of dry matter and nitrogen content
in dry matter of maize were evaluated in 7-10 day intervals. Nitrogen critical content
in dry matter and nitrogen nutrition index NNI were calculated. The SPAD test was
calibrated against the NNI for maize variety Greta.
Key words: maize, chlorophyll test SPAD, nitrogen nutrition index NNI.

Stan odzywienia roslin azotem mozna okresli6 jakosciowo metodll wizualnll, lub
ilosciowo stosujllc testy roslinne. Rozro.znia si~ testy bezposrednie i posrednie. Testy
bezposrednie polegajll na oznaczaniu zawartosci azotu ogolnego w suchej masie lub
oznaczaniu zawartosci azotanow w soku roslinnym. Przykladami testu posredniego
sll aktywnosc reduktazy azotanowej oraz zawartosc chlorofilu w lisciach. Test chloro-

filowy oparty jest 0 istnienie dodatniej zaleznosc pomi~dzy zawartoscill azotu a iloscill chlorofilu w lisciach [Wolfei i in. 1988, Lohry 1989, oraz Wood i in. 1992, cyt.
za Blackmer i in. 1995]. Oceny zawartosci chlorofilu mozna dokonac za pomocll
przyrzlldu optycznego zwanego chlorofilometrem, kt6ry umozliwia wykonanie oznaczen bez zniszczenia tkanek roslinnych. Aparat zostal wyprodukowany przez japonskll
firm~ Minolta i znany jest w USAjako SPAD -502 (Soil and PlantAnalysis Development), a w Europie - jako Hydro N- Tester.
Marquard i Tipton [za. Piekielek i in. 1992] przetestowali tym aparatem 12 gatunk6w roslin ogrodniczych i stwierdzili wysokll korelacj ~ mi~dzy wskazaniami aparatu
a ekstrahowanll ilosCill chlorofilu. Wsp6lczynnik determinacji R2 w zaleznosci od
gatunku wynosil od 83 do 97%. Piekielek i in. [1992] przeprowadzili w latach 19871989, 67 doswiadczen nawozowych z kukurydzll i wykazali, ze zawartosc chlorofilu
mierzonym aparatem SPAD, w fazie sz6stego liscia kukurydzy byla dobrym wskaznikiem do identyfikacji punkt6w doswiadczalnych z niedoborem azotu w glebie i
okrdlenia mozliwosci wystllPienia pozytywnej reakcji na przedsiewne nawozenie
azotem.
Aparat SPAD ma zastosowanie w monitorowaniu stanu odZywienia roslin azotem
i jest przydatny w doradztwie nawozowym dla ryZu, kukurydzy i zb6z [Bezduszniak
1995, 1997, Blackmer i in. 1995, Castillon 1998, Fotyma i in. 1998,2000, Pecio i in.
2001, Piekielek i in. 1992, 1995, Waskom i in. 1996].
Celem podj~tych badan bylo okreslenie przydatnosci testu chlorofilowego (SPAD)
w warunkach Polski do oceny stanu odZywienia kukurydzy azotem.

Doswiadczenia polowe z kukurydzllprowadzono w latach 1997 i 1998 w Stacjach
Doswiadczalnych lUNG Baborowko woj. Wielkopolskie) i Grab6w(woj., mazowieckie ),w czteropolowym zmianowaniu: rzepak ozimy, pszenica ozima + poplon, kukurydza na ziamo, pszenica jara. W SD Babor6wko doswiadczenie bylo zlokalizowane
na glebie pseudobielicowej 0 skladzie piasku gliniastego mocnego, zaliczonej do kompleksu Zytniego dobrego,a w RZD GrabOw na glebie pseudobielicowej, wytworzonej
z gliny lekkiej zaliczonej do kompleksu Zytniego bardzo dobrego.
W polu kukurydzy doswiadczenie prowadzono jako 2 czynnikowe. Pierwszym
czynnikiem bylo 6 dawek nawoz6w azotowych, 0, 35, 70, 105, 140 i 175 N kg na ha,
a drugim trzy odmiany kukurydzy; w Babor6wku - Greta, Polan i Natacha, a w Grabowie - Greta, Ewa i Alarik. Doswiadczenia prowadzono metodll r6wnowaznych
podblok6w, w czterech powt6rzeniach. Wielkosc poletka do zbioru wynosila 20,25
m2. Kukurydz~ wysiewano w koncu kwietnia, lub na poczlltku maja siewnikiem pneumatycznym Aeromat w zag~szczeniu 80 tys. ziam na ha.
W okresie wegetacji, poczynajllc od fazy sz6stego wyksztalconego liscia, w odst~pach 7 - 10 dniowych oznaczano zawartosc chlorofilu w lisciach kukurydzy, apara-
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tern Hydro N- Tester ze ska1lt0-800 jednostek. Porniary wykonywano na 30 reprezentatywnych roslinach kazdego poletka, na najrnlodszym rozwiniC(tym lisciu, w polowie dlugosci blaszki lisciowej i w odleglosci 1,5 crn od brzegu liscia. W fazie wiechowania i znarnionowania zawartosc chlorofilu rnierzono na lisciu kolbowym. W terminach pomiaru chlorofilu pobierano proby roslinne (po 2 rosliny) z kazdego poletka, w
celu oznaczenia plonu suchej rnasy kukurydzy i procentowej zawartosci azotu. Po
mineralizacji prob na drodze rnokrej zawartosc N oznaczano rnetodlt spektrofotornetrii przeplywowej, w Centralnym Laboratorium Analiz Chernicznych IUNG w Pulawach.
Wyniki dotyczltce plonu ziarna, porniaru chlorofilu (SPAD), plonu suchej rnasy i
zawartosci N opracowano statystycznie z zastosowaniern analizy wariancji oraz rachunku regresji przy pornocy programu Statgraphics Plus 4,1.

Zawartosc chlorofilu w lisciach kukurydzy (odczyty SPAD) byla istotnie zromicowana w zalemosci od terminu porniaru, odmiany i poziornu nawozenia azotern.
NajwiC(kszy udzial w zrniennosci calkowitej odczytow SPAD rnial termin porniaru i
udzial ten wynosil w Baborowku 59,5% zas w Grabowie - 74,1 %. Zdecydowanie
mniejszy udzial w zmiennosci calkowitej stanowil poziorn nawozenia azotern odpowiednio 20,7% i 4,4%, a najmniejszy udzial rnialy odmiany, 0,8% w Baborowku i
4,4% w Grabowie. Wartosci SPAD dla odmian i poziornow nawozenia azotern przedstawiono w tabeli 1.
W SD Baborowko w 1997 r. najwiC(kszeodczyty SPAD uzyskano u odmiany Greta, zas w 1998 roku u odmian Greta i Natacha.W obu latach badail najmniejszlt zawartosc chlorofilu stwierdzono w lisciach kukurydzy odmiany Polan. W RZD GrabOw w latach 1997 i 1998 najwyzszlt zawartoscilt chlorofilu charakteryzowala siC(
odmiana Ewa, zas najnizszlt - odmiana Alarik. Dla odmiany Greta badanej w dwoch
rniejscowosciach, w latach 1997 i 1998 uzyskano rozne wartosci SPAD.
Na zawartosc chlorofilu istotny wplyw wywierajlt takie czynnikijak suma opadow
i warunki termiczne oraz natC(zenieswiatla, a takZe zasobnosc gleby w skladniki pokarmowe . W SD Baborowko wiC(kszewartosci odczytow SPAD uzyskano w 1997 r.,
w korzystnym dla kukurydzy sezonie wegetacyjnym odznaczajltcym siC(duzlt sumlt
opadow w lipcu. W RZD GrabOw w 1997 roku w warunkach nadmiernego uwilgotnienia (surna opadow w lipcu wynosila 265 rnrn) notowano natorniast mniejsze wartosci SPAD niz w 1998 r.

Na wystlllpowanie roznic w odczytach SPAD millldzy miejscowosciami wskazuj<t
w swoich pracach Castillon, [1998], Piekie1ek i in., [1992, 1995] oraz Waskom i in.
[1996]. W badaniach Piekielka i in. [1992] odczyty wartosci SPAD u kukurydzy w
zaleznosci od miejsca lokalizacji doswiadczen wahaly silllod 11,5 do 59,6 jednostek.
Waskom i in. [1996] przeprowadzili w dwoch punktach doswiadczenia z odmianami
kukurydzy i stwierdzili roznice w zawartosci chlorofilu pomillldzy odmianami uprawianymi na takich samych dawkach nawozow azotowych. W stadium szesciu lisci
zawartosc chlorofilu u dziesilllciu odmian kukurydzy wahab silllod 46,6 do 52,4 lub
od 47,7 do 54,2 zaleznie od punktu doswiadczalnego. Wszyscy wymienieni autorzy
poslugiwali silllprzyrz<tdem Minolta-502 wyskalowanym w zakresie 0 - 80 jednostek. Wedlug Barberi i in. [cyt za Castillon, 1998] zroznicowanie odczytow SPAD
millldzymiejscowosciamijest zwi<tzane z odmiennymi warunkami wzrostu i uprawy
kukurydzy. Warunki te wplywaj<t na grubosc i strukturllllisci, a w konsekwencji na
absorpcjlll swiatla.

Tabela 1. Wskainik zawartosci chlorofilu (SPAD) w lisciach kukurydzy w
zaleznosci od odmiany i poziomu nawozenia azotem
Table 1. Chlorophyll content index (SPAD) in leaves of maize as affected by
variety and nitrogen fertilization level
Czynnik; Factor
Odmiana; Variety
1. Greta
2. Polan
3. Natacha
4. Alarik
5. Ewa
NIR; LSD «1=0,05)
Poziom nawozenia
Fertilization level
Nkg/ha
0
35
70
105
140
175
NIR; LSD «1=0,05)

Zaklad Doswiadczalny;
SD Baborowko
1997
1998

Experimental Station
RZDGrabOw
1997
1998

707
669
687

657
648
658

573

668

-

-

-

-

623
682
15,8

599
647
679
673
669
679
12,9

6,2

4,6

555
596
11,3

584
683
696
709
718
735
5,3

590
626
656
671
687
696
3,8

531
556
577
586
585
611
17,15

-
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kukuryck-Y azotem

Stwierdzone w badaniach wlasnych zroznicowanie odczytow SPAD u odmian
kukmydzy i podobne w latach ich uszeregowanie pod wzgl~dem zawartosci chlorofilu swiadczy 0 tym, ze zawartosc chlorofilu w lisciach kukurydzy jest cechlt odmianow'!, na co wskazujlt w swoich pracach Castillon [1998], Piekielek i in. [1992],
Schepers i in. [1992], Suderman i in. [1997] oraz Waskom i in. [1996]. Zroznicowanie w wielkosci wskainika zielonosci lisci w latach i miejscowosciach, u tych samych
odmian swiadczy 0 tym, ze genetycznie uwarunkowana zawartosc chlorofilu jest
modyfikowana przez warunki srodowiska.
Odczyty SPAD zwi~kszaly si~ ze wzrostem dawki nawozenia azotem od 0 do 175
kg/ha (Tab. 1). Jedynie w 1998 r. w RZD Grabow wzrost nawozenia powyzej 70 N kg
na ha nie powodowal zmian wartosci wskainika zawartosci chlorofilu. Najwi~ksze
roznice w wartosciach SPAD wystltPily mi~dzy obiektem kontrolnym - bez nawozenia azotem i obiektem z najrnniejszlt dawkltnawozow.

Tabela 2. Wspolczynniki rownan regresji dla zaleznosci rni~dzy odczytami
SPAD i liczblt dni po wschodach kukurydzy (1997-1998)
Table 2. Coefficients of regression equation for relation between SPAD
readings and number of days after maize emergence (1997-1998)
Wspokzynniki rownania
Equation coefficients
y = exp(a + b/x)
a
b
Wspoczynnik detenninacji R2
Detennination coefficient
Standardowy bl'td oceny
Standard error of estimation

SD Baborowko

RZDGrab6w

6,77838
-16,5353

7,28554
-51,6621

53,3%

83,5%

0,0832

0,0878

Z uplywem czasu i rozwojem roslin wzrastal wskainik zawartosci chlorofilu (SPAD)
w lisciach kukurydzy na wszystkich poziomach nawozenia azotem i osiltgal najwyzsze wartosci po 84-89 dniach od wschodow. Zaleznosc mi~dzy odczytami SPAD a
uplywem czasu byla najlepiej opisana modelem funkcji wykladniczej y = exp(a + bl
x), gdzie x - oznacza liczb~ dni po wschodach kukurydzy. Wspolczynniki rownan
regresji podano w tabeli 2, zas graficznie przebieg zaleznosci przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. ZaleinoH: mif;.dzy odczytami chlorofilu (SPAD) i liczbq dni po wschodach
kukurydzy(1997-1998), A - SD Babor6wko, B - RZD GrabOw
Rye. 1. Relation between chlorophyll readings (SPAD) and number 0/ days after
emergence o/maize (1997-1998)
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Plony suchej masy kukurydzy (srednie ze wszystkich terminow pomiaru) istotnie
wzrastaly wraz ze zwi~kszeniem dawek nawozenia azotem (Tab. 3) oraz w miar~
uplywu czasu. W SD Baborowko plony wzrosly z 5,18 t z ha w obiekcie bez nawozenia N do 6,72 t z ha w obiekcie nawozonym dawk£l 175 N kg/ha, a w Grabowie
odpowiednio - z 2,55 do 2,95 t z ha. Nie wyst<tPily istotne rMnice w gromadzeniu
suchej masy mi~dzy odmianami kukurydzy.
Tabela 3. Plony suchej masy i zawartosc N w suchej masie kukurydzy (w latach
1997-1998)
Table 3. Dry matter yield and N content in dry matter of maize (in years 1997-1998)

N kg/ha

Dane
statystyczn
e
Statistic
data

-

0

x
SD
-

35

x
SD
-

70

x
SD

-

105

x
SD
-

140

x
SD

-

175

x
SD

SD Baborowko
N% wsuchej
pIon suchej
masie; N% in
masy; dry
matter yield
dry matter
t/ha

RZD GrabOw
pIon suchej
N% w suchej
masy; dry
masie; N% in
matter yield
dry matter
t/ha

5,18
4,27

2,06
0,95

2,55
2,18

2,34
0,80

5,93
5,00

2,26
0,95

2,69
2,28

2,50
0,76

6,17
5,13

2,37
0,96

2,85
2,32

2,68
0,78

6,39
5,29

2,44
0,92

2,95
2,46

2,76
0,75

6,64
5,55

2,48
0,98

2,83
2,36

2,84
0,71

6,72
5,59

2,59
1,00

2,95
2,39

2,97
0,76

Procentowa zawartosc azotu w suchej masie kukurydzy byla istotnie zroznicowana w zaleznosci od poziomu nawozenia azotem, zarowno w SD Baborowko jak i
RZD Grabow (tab.3). Nie stwierdzono istotnych roznic w tym wzgl~dzie mi~dzyodmianami kukurydzy. Wyzsz£lzawartosc azotu w suchej masie kukurydzy stwierdzono
W Grabowie. Z przedstawionych danych wynika, ze gromadzenie suchej masy, a w

niej azotu ogolnego, cechuje duza zmiennosc, gdyz w tej samej fazie rozwojowej i w
obiektach 0 jednakowym nawozeniu azotem, lecz w innych warunkach srodowiskowych (miejscowosciach), wyst'U'ily znaczne roznice w plonie suchej masy oraz w
zawartosci w nim azotu.
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Rys. 2. ZaleinoH: mi~dzy zawartosciq azotu i plonem suehej masy kukurydzy
(1997-1998)
Rye. 2. Relation between nitrogen content and yield of dry matter of maize
(1997-1998)
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Zawartosc N% w suchej masie kukurydzy ulegala zmniejszaniu w miar~ uplywu
czasu i przyrostu plonu suchej masy roslin. Zaleznosc mi~dzy zawartosci£t azotu ogolnego a plonem suchej masy w SO Baborowko, byla najlepiej opisana rownaniem
funkcji pot~gowej, y = aXX"'b, zas w RZO Grabow zaleznosc t~ opisywala funkcja
pierwiastkow kwadratowych,
y = a + bxsqrt(x), gdzie: y - oznacza procentow£t
zawartosc azotu w suchej masie, x - pIon suchej masy kukurydzy (t z ha). Parametry
funkcji w obiekcie z dawka nawozow 175 kg N ha-I w Baborowku i w obiekcie z
dawka 105 N kg- ha-1 w Grabowie, podano w tabeli 4, zas graficznie zaleznosci te
przedstawiono na rysunku 2.
Tabela 4. Wsp6lczynniki r6wnail regresji dla zalemosci pomi<rdzy procento""'l
zawartosci,\: azotu og6lnego a plonem suchej masy kukurydzy (1" ha-1 )
Table 4. Coefficients of regression equation for relationship of total nitrogen
concentration and dry matter yield of maize (1"ha- )
Wyszczego1nienie
Description
Rownanie
Equation
WspOlczynnikirownania
Coefficients aquation
a
b
WspOlczynnikdeterminacji R
Determination coefficient
Standardo\\y bl<tdoceny
Standard error of estimate

SO Baborowko,

RZDGrab6w

105 kg Nha-1

175 kg Nha-1

y=a'x"b

y=a+b'sqrt(x)

4,06739
-0,352

4,18401
-0,91754

83,2%

82,4%

0,1566

0,3194

L

Na takich dawkach nawozow uzyskano najwi~ksze plony ziarna, a wiec mozna
bylo przyj£tc, ze rosliny nawozone tymi dawkami byly optymalnie odzywione azotern. Krzywa opisuj£tca zaleznosc pomi~dzy zawartosci£t azotu i plonem suchej masy
roslin dobrze odZywionych azotem, ze wzgl~du na jej przebieg nazywana jest krzyw£t
rozcienczenia. Znaj£tc pIon suchej masy nadziemnej cz~sci kukurydzy w okreslonym
terminie mozna, w oparciu 0 rownanie krzywej, wyliczyc krytyczn£t zawartosc azotu,
czyli takq,jak£tpowinna miec kukurydza dobrze odzywiona tym skladnikiem. Poniewaz nie stwierdzono istotnych r6Znic w plonach suchej masy i w procentowej zawartosci azotu mi~dzy odmianami, krytyczne zawartosci azotu wyznaczono jako sredni£t
dla trzech odmian kukurydzy, oddzielnie dla kazdego punktu doswiadczalnego.
Pod poj~ciem krytycznej zawartosci azotu wedlug Greenwooda i in., [1986], nalezy rozumiec minimaln£t zawartosc N, przy ktorej tempo przyrostu suchej masy jest
maksymalne. Jezeli zawartosc azotu oznaczona w materiale roslinnym jest mIiiejsza
od krytycznej, swiadczy to 0 niedostatecznym stanie odzywienia roslin. Z kolei,jeSli
aktualna zawartosc azotu jest wi~ksza od krytycznej oznacza to nadmierny (luksuso-

wy) stan odzywienia roslin. Greenwood i in., [1990J wskazuj&:.,ze optymalna zawartose azotu w roslinie zmniejsza sit( wraz ze wzrostem masy rosliny. Relacja mit(dzy
zawartosci~ azotu i plonem suchej masy roslin okreslona przez Greenwooda i in.,
[1986J dla ziemniaka, a sprawdzona dla zb6z i roslin warzywnych ma charakter
"prawa biologicznego" i mozna sit( nim posrugiwae przy ocenie stanu odZywienia
roznych roslin. Greenwood podaje rownanie tej zaleznoSci 0 postaci N% =
1,35[1+3'exp(-0,26W)J . Justes i in. [cyt za Fotyma i in., 1999J zgadzaj~sit(, ze rownanie funkcji wyznaczaj~ce krytyczn~ zawartose azotu, ma charakter prawa biologicznego ale wowczas, gdy rosliny s~ dobrze zaopatrzone w azot w ci~ calego
okresu wegetacji. Poniewaz wystt(puj~ wahania w zaopatrzeniu w azot, w czasie wegetacji, dlatego podawane s~rozne wersje rownan krzywej rozcienczenia azotu [Fotyma i in., 1999].
Plenet [cyt. za Lemaire i in., 1996J uwaza, ze krytyczn~ zawartose azotu dla kukurydzy uprawianej w strefie umiarkowanej i daj~cej plony od 1 do 22 t suchej masy z
1 ha mozna wyliczye z rownania N% = 3,4 (DM)-O,37.Rownanie to jest odpowiednie
takZe dla sorga [Castillon, 1998; Lemaire i in., 1996J, ktore podobnie jak kukurydza
jest roslin~ typu C4• Z kolei Kruczek [1996J podaje, ze zaleznose zawartosci N w
suchej masie kukurydzy jako funkcji plonu suchej masy moze bye dobrze opisana
takZe przez rownania regresji liniowej w postaci logarytrnicznej i wykladniczej i nieznacznie gorzej przez rownanie funkcji pott(gowej.
W tabeli 5 przedstawiono krytyczne zawartosci azotu (N) dla plonow suchej masy
(W), uzyskanych w fazie 8 lisci kukurydzy i pocz~tku wiechowania. Wyliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem, przytoczonych wyzej rownan podanych przez Greenwooda i Pleneta, a takZe rownan wyznaczonych w badaniach wlasnych (Tabela 4).
Porownuj~c krytyczne zawartosci azotu ogolnego wyznaczone dla dwoch faz rozwojowych kukurydzy z rzeczywist~ zawartosci~ azotu stwierdzono najwit(ksze roznice,
gdy krytyczn~ zawartose azotu wyznaczano w oparciu 0 rownanie Greenwooda. Krytyczne zawartosci azotu byly wowczas z reguly wit(ksze od zawartosci rzeczywistych.
Znacznie mniej sze romice w tym wzglt(dzie uzyskano, gdy krytyczne zawartosci azotu okreslano stosuj~c rownanie Pleneta oraz rownania wlasne. Wartosci krytycznych
zawartosci azotu wyznaczone w oparciu 0 rownanie Pleneta oraz funkcje wlasne byly
najczt(sciej mniejsze niz rzeczywiste zawartosci tego skladnika w kukurydzy.
Uzyskane wyniki potwierdzaj&:.,iz zalemose pomit(dzy zawartosci~ azotu a plonem suchej masy roslin podawana przez Greenwooda i in. [1986J daje dobre wyniki
wowczas, gdy pIon suchej masy wynosi powyzej 5 t z ha. W badaniach wlasnych
plony suchej masy kukurydzy w fazie 8 liki i pocz~tku wiechowania wahaly sit( natomiast od 1,38 do 3,27 t z ha.
Przyrost plonu suchej masy, zawartose azotu w suchej masie kukurydzy i zawartose chlorofilu (SPAD) w lisciach zmienialy sit( w funkcji czasu (Rys. 3). W okresie
od fazy 6 rozwinit(tych lisci do fazy znamionowania (tj. mit(dzy 40 a 90 dniem po
wschodach kukurydzy) wartose SPAD w Baborowku zwit(kszyla sit( z 581 do 731

Zastosowanie testu chlorofilowego (SPAD) do oceny stanu odtywienia kukurydzy azotem

--------------------------77
800
700
600
500

Cl

~
400 CIl
300
200
100
0

900
800

700
600
500

o
if

400

(f)

300

200
100

o

Rys. 3. Zmiany plonu suehej masy, zawartosei azotu i odezytow SPAD w ezasie
wegetaeji kukurydzy (1997-1998)
Rye. 3. Modyfication of dry matter yield, nitrogen content and SPAD readings in the
period of maize vegetation (1997-1998)

Tabela 5_Wyliczone i rzeczywiste zawartosci krytyczne azotu og6lnego
Table 5_Estimated and recorded concentrations

of total nitrogen _
Krytycma

Zaklad
Doswiadczalny
Experimental
Station

Metoda obliczania
Calculation method

zawartosc azotu N % w

fazie rozwojowej
Critical N concentration
development

Nc= 1,35[l+3-exp(-0,26W)]

3,57

Nc= 3,4-W"-0,37

2,49

2,19

3,02

2,68

3,62

2,52

Nc= 1,35[1+3-exp(-0,26W)]

4,18

3,39

Nc= 3,4-W"-0,37

3,02

2,37

Nc= 4,18401-0,91754-sqrtW

3,11

2,69

Dane rzeczywiste;

3,25

2,79

8-leaf stage

175kgN-ha-1

Grabow
105 kg Nha-1

stage, N%
Pocz'ltek
wiechowania
Beginning of
tasseling
3,08

81isci

Baborowko

in the

Nc

= 4,06739-W"-0,352

Dane rzeczywiste;

Real dates

Real dates

jednostek. Zdeeydowanie wi~ksze zmiany wartosei SPAD wystlijJily w Grabowie (z
385 do 792 jednostek). Wzrost wartoSci SPAD w miar~ uplywu ezasu obserwowano
na wszystkieh poziomaeh nawozenia azotem.

Wedlug Lemaire [eyt. za Bezduszniak, 1997] poziom odzywienia azotem moze
bye oeeniany za pomoe<t indeksu stanu odzywienia azotem NNI (nitrogen nutrition
index).
NNIjest ilorazem aktualnej i krytyeznej zawartosei azotu w roslinaeh, przy okreslonym plonie suehej masy, zgodnie z rownaniem: NNI = N aktualnylN krytyezny.
Znaj<teaktualn<tzawartose azotu w suehej masie nadziemnej ez~sei kukurydzy (wyniki analizy ehemieznej) i krytyezn<tzawartose azotu (wyliezon<tz rownan wlasnyeh)
obliezono wartosei indeksu stanu odzywienia azotem NNI (Tabela 6).
Wartosei NNI w obu miejseowoseiaeh wzrastaly wraz ze zwi~kszaniem poziomu
nawozenia azotem. Bylo to spowodowane polepszaniem si~ stanu odzywienia kukurydzy azotem ze wzrostem dawki tego skladnika. Nieeo wyzsze wartosei NNI dla
Grabowa wynikaj<t z faktu, iz w Grabowie uzyskano (dla porownywanyeh poziomow
nawozenia azotem) wyzsz<tzawartose azotu ogolnego w suehej masie niz w Babo-
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Tabe1a 6. Srednie wartosci wskainik6w NNI dla kukurydzy w zaleznosci od dawek
azotu w latach 1997-1998
Table 6. The values ofNNI for maize depending on the nitrogen rates in the years
1997-1998

N
kg/ha

PIon ziarna
Grain yield
t/ha

0
35
70
105
140
175

6,50
7,51
8,05
8,42
8,92
9,10

Zaklad Doswiadczalny; Experimental Station
Grabow
Baborowko
Odchyl.
Odchyl. stand.
Pion
NNI
ziarna
NNI
Standard
stand.
Grain
deviation
Standard
deviation
yield
t/ha
0,13
6,79
0,80
0,72
0,15
0,12
0,84
0,15
7,73
0,87
0,13
0,90
8,04
0,97
0,16
0,13
0,94
0,13
8,33
1,00
0,13
0,98
8,33
1,03
0,14
7,64
1,08
0,12
1,01
0,13

Tabela 7. Indeks stanu odzywienia azotem NNI dla odmian kukurydzy w latach
1997-1998
Table 7. Nitrogen nutrition index NNI of maize varieties in the years 1997-1998
N
kg/ha

0
35
70
105
140
175
N
kg/ha

Greta
Srednia
Mean

0,70
0,83
0,88
0,93
0,96
1,00

Odchyl.sta
nd.
Standard
dev.
0,14
0,16
0,14
0,14
0,12
0,15

Baborowko
Polan
Odchyl.
Srednia
Mean
stand.
Standard
dev.
0,69
0,13
0,82
0,10
0,90
0,12
0,94
0,11
0,98
0,13
1,02
0,14
Grabow

Greta
Srednia
Mean

Natacha
Odchyl.
stand.
Standard
dev.
0,17
0,78
0,18
0,86
0,92
0,20
0,16
0,96
1,00
0,16
1,00
0,10

Srednia
Mean

Alarik
Odch.
stand.
Standard
dev.
0,12
0,09
0,15
0,15

Srednia
Mean

Ewa

Odch.
stand.
Standard
dev.
0,12
0,15
0,11
0,13

Srednia
Mean

0,81
0,85
0,94
0,94

Odch.
stand.
Standard
dev.
0,14
0,11
0,15
0,08

0
35
70
105

0,77
0,91
0,99
1,07

140

1,07

0,14

1,06

0,09

0,95

0,12

175

1,14

0,11

1,06

0,12

1,04

0,12

0,84
0,87
0,99
1,00

rowku. Wy1iczone wartosci NNI wykazywaly niewielkie rOZnice mi((dzy odmianami
kukurydzy na takich samych poziomach nawozenia azotem (Tabe1a 7).

Justes [cyt. za Bezduszniak, 1997] zaproponowal wykorzystanie wartosci NNI do
ska1ibrowania testu potrzeb nawozenia ros1in azotem, w oparciu 0 pomiar zawartosci
azotanow w soku ros1in. W badaniach krajowych indeks azotowy NNI zastosowano
do kalibracji testu ch10rofi10wego (SPAD) u ros1in zbozowych [Bezduszniak 1997,
Fotyma i in. 1998,2000, Pecio i in. 2001]. Wczesniejsze prace dotycz~ce kukurydzy
[Dwyer i in. 1995, Piekie1ek i in. 1992, Smeal i in. 1994, Waskom i in. 1996, Wood i
in. 1992] wskazuj~ na poszukiwanie za1eznosci pomi((dzy zawartosci~ ch10rofilu
mierzon~ metod~ optyczn~ SPAD a p10nami ziama 1ub zawartosci~ azotu ogolnego.
Dopiero Castillon, [1998] zastosowal indeks stanu odZywienia azotem do ka1ibracji
testu SPAD d1a poznej odmiany kukurydzy - Cecy1ia. Jednak do wyznaczenia
krytycznej zawartosci azotu wykorzystal rownanie P1eneta.
W badaniach wlasnych dokonano ka1ibracji testu SPAD z zastosowaniem indeksu
odzywienia ros1in azotem (NNI), d1a kukurydzy odmiany Greta. Wyznaczono
za1eZnosci pomi((dzy odczytami SPAD i wartosciami NNI. Poniewaz wartosci SPAD
byly zroznicowane w czasie i wyramie zwi~zane z terminem pomiaru, za1eznosci te
wyznaczono d1aposzczego1nych faz rozwojowych kukurydzy. W SD Baborowko jak
i w RZD GrabOw we wczesnych terminach pomiarow, tj. w fazie szesciu 1iscikukurydzy
nie stwierdzono istotnej za1eznosci mi((dzy odczytami SPAD a wyznaczonymi
wartosciami indeksu stanu odZywienia azotem (NNI). Wspolczynniki determinacji
R2wynosily 1,33% w Baborowku i 19,44% w Grabowie. Natomiast poczynaj~c od
fazy osmiu rozwini((tych 1isci kukurydzy stwierdzono istotn~ kore1acj(( d1a badanej
za1eZnosci.
Uzyskane wyniki w tym wzg1((dzie s~ zgodne z danymi innych prac, z ktorych
wynika, ze we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy nie ma kore1acji 1ub
wyst((puje slabsza kore1acja mi((dzy odczytami SPAD a indeksem stanu odzywienia
azotem, p10nem ziama kukurydzy 1ubzawartosci~ azotu ogolnego, niz w poZniej szych
stadiach rozwojowych. Castillon [1998] stwierdzil, ze w fazie 12 1isci zawartosc
ch10rofi1u (SPAD) i NNI byly dobrze skore10wane ze sob't, ale slabo objasnialy
zmiennosc p10nu ziama. Natomiast w fazie 15 lisci i znamionowania odczyty
ch10rofi10metru i NNI wykazywaly dobr~ kore1acj((nawzajem i z indeksem produkcji
ziama kukurydzy.
Waskom i in. [1996] podaj't, ze wskazania ch10rofi10metru w fazie 61isci nie byly
skore10wane z p10nem ziama kukurydzy. Wedlug nich optymalne fazy do wykonywania pomiarow to faza 10 1isci i wiechowania. Rowniez Blackmer i in. [1995] wskazuj't, ze niedobory azotu okres1ane poprzez pomiary SPAD w fazie 6 1isci byly slabo
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Rys. 4. Zaleinosc pomi~dzy odezytami SPAD i wartosciami NNI dla odmiany Greta
w SD Baborowko, A - faza 8-lisci, B - wieehowania
Rye. 4. Relation between SPAD and NNlfor Greta variety at Baborowko, A - 8-leaf
stage, B - begining of to sseling.
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Rys. 5. Zaleinosc pomi~dzy odezytami SPAD i wartosciami NNI dla odmiany Greta
w RZD Grabow, A - faza 8-lisci, B - wieehowania
Rye. 5. Relation between SPAD readings and NNI for Greta variety at GrabOw, A 8-leaf stage, B - begining of to sseling.
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skorelowane z plonem ziama. Niedostatek azotu wykrywany w pozniejszych stadiach
rozwojowych byl silniej skorelowany z plonem ziama kukurydzy, niz we wczesniejszym okresie wegetacji.
Z kolei Dwyer i in. [1995], Smeal i in. [1994], Waskom i in. [1996] oraz Wood i
in. [1992] porownywali zawartosc azotu ogolnego z odczytami chlorofilometru w
roznych fazach rozwojowych kukurydzy. Smeal i in. [1994] mierzyl w odstl(pach 710 dniowych w okresie wegetacji roslin zawartosc chlorofilu metodll oPtycznll w lisciach, a nast((pnie oznaczal w tych samych lisciach zawartosc azotu ogolnego. Dla
tych zalemosci uzyskal wysokie wsp61czynniki determinacji R2 wynoszllce od 0,82
do 0,97. Rowniez Wood i in. [1992] udowodnili krzywoliniowllzaleznosc pomi((dzy
odczytami SPAD a zawartoscill azotu ogolnego w fazie 10 lisci (w pelni rozwini((tych) i wyrzucania wiech. Uzyskali wspolczynniki determinacji R2 odpowiednio 0,88
i 0,90. Dwyer i in. [1995] dla trzech faz rozwojowych kukurydzy: przed pyleniem,
wczesne dojrzewanie i poine dojrzewanie, takZe uzyskali krzywoliniowe zalemosci
pomi((dzy zawartoscillazotu i odczytami zawartosci chlorofilu. Wspolczynniki determinacji dla powyzszych faz rozwojowych wynosily odpowiedni 0,64; 0,88 i 0,88.
Zalemosc pomi((dzy odczytami SPAD i NNI w SD Baborowko byla dobrze opisana model em funkcji wykladniczej w postaci: y = exp (a + b/x); zas w RZD GrabOwmodelem odwrotnosci X, ktory definiuje rownanie y = a + b/x; gdzie y oznacza SPAD,
a x - NNI. Parametry modeli dla odmiany Greta w fazach 8 rozwini((tych lisci i pocZlltku wiechowania, zamieszczono w tabeli 8, a graficzny przebieg tych zalemosci
przedstawiono na rysunkach 4 i 5. Z wyznaczonych rownan obliczono krytycznll wartosc SPAD podstawiajllc wartosc NNI=1. Zgodnie z definicjll NNI wartosc indeksu
NNI rowna 1 oznacza prawidlowy stan odi:ywienia roslin azotem. NNI<l okresla
stan niedoi:ywienia azotem. N atomiast NNI> 1 swiadczy 0 nadmiemym pobraniu azotu
przez rosliny, ktore nie wymagajll nawozenia tym skladnikiem. Tak wyznaczona krytyczna wartosc odczytu SPAD dla odmiany Greta w SD Baborowko wynosila w fazie
8 lisci kukurydzy 664 jednostek i w fazie poczlltku wiechowania kukurydzy 758 jednostek. Oznacza to, ze przy takich wartosciach odczytow SPAD i w tych fazach rozwojowych kukurydzy, nie bylo potrzeby stosowania nawozow azotowych. W RZD
Grabow optymalna wartosc odczytow SPAD w fazie 8lisci kukurydzy wynosila 629
jednostek i w poczlltku wiechowania - 649 jednostek.
Poniewaz uszeregowanie odmian kukurydzy pod wzgl((dem wartosci SPAD bylo
podobne w latach, optymalne wartosci SPAD dla odmian wyliczono wprowadzajllc
korekcyjny wsp61czynnik odmianowy. Przyj ((to,ze wspolczynnik odmianowy w okreslonej fazie wegetacjijest ilorazem odczytow SPAD danej odmiany i wartosci SPAD
odmiany Greta (SPAD odmiany/SPAD Grety). Optymalnll wartosc SPAD dla okreslonej odmiany kukurydzy wyznaczono jako iloczyn krytycznej wartosci SPAD Grety i wlasciwego wsp61czynnika odmianowego. Tak obliczone wartosci SPAD dla badanych odmian kukurydzy zamieszczono w tabeli 9.

Tabe1a 8. Charakterystyka statystyczna r6wnan regresji dla zaleznosci pomi~dZ)
odczytami SPAD i NNI kukurydzy odmiany Greta
Table 8. Summary statistics of regression equations for relation SPAD and NNJ
of Greta variety of maize
SD Baborowko
y = ex pea + b/x)
Wyszczegolnie
nie
Description

Faza 8 lisci kukurydzy
8-leaf stage of maize

Pocz~tek wiechowania
Beginning of tasseling

wartosc
value

bl~d
standardowy
standard error

wartosc
value

bl~d
standardowy
standard error

a

6,67659

0,0243864

6,94074

0,106072

b

-0,179017

0,0213225

-0,310091

0,079987

2

R

87,58

Standardowy bl~d oceny
Standard
error
of

60,12

0,0217

0,0608

estimate
RZDGrab6w

y= a+b/x

a

890,707

48,2304

422,895

30,5689

b

-262,062

46,9131

218,921

28,8559

2

R

Standardowy bl~d oceny
Standard
error
of

75,73
19,3768

85,20
17,3784

estimate

Na fakt odmianowego zr6znicowania zawartosci chlorofilu w lisciach kukurydzy
zwracajll. uwag~ autorzy wielu prac. Castillon [1998], Piekielek i in. [1995] oraz Suderman i in. [1997]. Piekielek i in. [1995] uwazajll., ze odczyty SPAD winny bye
podawane w wartosciach wzgl~dnych. Podobnie Suderman i in. [1997] podajll., ze
mieszance r6znill. si~ tak znacznie, iz odczyty SPAD powinny bye standaryzowane i
wyrazane w wartosciach wzgl~dnych. Z kolei Castillon [1998] stwierdza, ze uzycie
metody SPAD do oceny stanu odzywienia kukurydzy w praktyce wymaga wczesniejszej kalibracji dla kazdej odmiany.
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Tabela 9. Wyznaczone wartosci SPAD dla odmian kukurydzy
Table 9. Calculated SPAD values for maize varieties

Fazy kukurydzy
Stage of maize

I.Faza 8 lisci kukurydzy
8-leaf stage of maize
2.Pocz<ttekwiechowania
Beginning of tasseling

I.Faza 8 lisci kukurydzy
8-leafstage of maize
2.Pocz<ttekwiechowania
Beginning of tasseling

Wsp6lczynnik odmianowy
Variety coefficiens
SPAD odmiany/SPAD Grety
SPAD of variety/SPAD
ofGreta
SD Babor6wko
Polan
Natacha
Greta
0,915
0,938
664
0,972

1,01

758

Alarik
0,940

RZDGrab6w
Ewa
Greta
0,997
629

0,909

0,986

649

SPAD

Polan
608

Natacha
623

737

766

Alarik
591

Ewa
627

590

640

Na istnienie roznic w zawartosci chlorofilu mi~dzy odmianami wskazuj,! takze
prace dotycz,!ce roslin zbozowych; Bezduszniak [1995, 1997], Fotyma i in., [1998,
2000] oraz Pecio i in., 2001]. Autorzy tych prac podaj'l, ze u zboz dla unikni~cia
kalibracji testu SPAD dla kazdej odmiany konieczne jest wprowadzenie tzw. wspolczynnikowkorekcyjnych.
Wedlug Fotymy [2000] wsp61czynnik korekcyjny ze znakiem ,,+" lub ,,-" jest to r6Znica odczytu dla danej odmiany i dla odmiany, dla ktorej
dokonano kalibracji przy zalozeniu, ze obydwie w momencie odczytu byly jednakowo od:zywione azotem.

1.Wskainik zawartosci chlorofilu w lisciach kukurydzy wykazywal zroznicowanie w
zaleznosci od terminu pomiaru, odmiany i poziomu nawozenia azotem. Najwi~kszy wplyw na wielkosc odczytow SPAD mial term in pomiaru (Iiczba dni po wschodach kukurydzy).
2. Krytyczn,! zawartosc azotu w obiekcie 175 N kglha w Baborowku dobrze opisywa10 r6wnanie funkcji pot~gowej w postaci y = 4,067·(s.m.)"'-0,3S; R2= 83,3%, zas
w Grabowie w obiekcie 105 N kg/ha - funkcja pierwiastk6w kwadratowych z X w
postaci y = 4, 184-0,917S·sqrt(s.m.); R2 = 82,4%.

3. Test chlorofilowy (SPAD) jest przydatny do oceny stanu odZywienia kukurydzy
azotem, pocz~wszy od fazy 8lisci. Krytyczne wartosci SPAD dla odmiany Greta
dla tej fazy rozwoju kukurydzy wynosily 664 w Baborowku i 629 jednostek w
Grabowie, zas w fazie pocz~tku ukazywania sit( wiech odpowiednio 758 i
649jednostek.
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The use ofthe chlorophyll

test (SPAD) in the assessment of maize nitrogen
nutrition status

The objective of the study was to evaluate the suitability of the SPAD test to measure
the status of nitrogen nutrition of maize plants. Field trials were carried on at Baborowko
Exp.Sta. and Grabow Exp.Sta. in the years 1997 - 1998. Six nitrogen fertilization
levels - 0,35, 70, 105, 140 and 175 kglha - and five maize cultivars - Greta, Polan,
Natacha, Ewa andAlarik - were tested. The maize plants were sampled for chlorophyl
content readings (SPAD), and evaluated for dry matter yields and N content of dry
matter in 7-10 day intervals from the 6th expanded leafto tassel emergence. The tested
cultivars varied for chlorophyll content (SPAD) over years and locations. The N content
of maize dry matter (y) decreased with increasing dry matter yields (x). This relationship
was well described with the exponential equation ,y = a'xl\b for the data obtained at
Baborowko and with the square root function equation, y = a+b'sqrt(x) for Grabow
data. The SPAD test was calibrated for the cultivar Greta using the nitrogen nutrition
index (NNI). The relationship between SPAD and NNI values at Baborowko was

THE CHLOROPHYLL
CONTENT AS AN INDICATOR
FOR NUTRIENT AND QUALITY MANAGEMENT
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Plant analysis is an accepted tool· for the identification and prevention of nutritional disorders in crops. This review focuses on how chlorophyll measurements can
be used as an indication for the nutritional status of crops. The Hydro N- Tester, a
chlorophyllmeter based on the SPAD 502 (Minolta) provides a rapid in-field diagnostic tool which gives immediate results on the chlorophyll status of a crop. Describing
how to calibrate of the Hydro N- Tester as a nitrogen fertilizer recommendation tool in
winter, as well as several aspects of using chlorophyll measurements in nutrient management are reviewed. This includes an evaluation of factors that influence the chlorophyll measurement (other nutrient deficiencies, variety, leaf position, drought stress)
and the precision of the nitrogen fertilizer recommendation based on the Hydro NTester.
Key words: Hydro N-Tester, fertilizer recommendation, chlorophyll, winter wheat,
crop nitrogen status, plant analysis.

Analiza roslinjest powszechnie akceptowanll metodll rozpoznawania i zapobiegania
niedoborom skladnik6w mineralnych. W pracy 0 charakterze przegllldowym
skoncentrowano siC(na metodzie pomiaru zawartosci chlorofilu jako posredniego
wskaZnika stanu odZywienia roslin azotem. Do szybkiego, przyi:yciowego pomiaru
zawartosci chlorofilu w warunkach polowych sluZyprzyrZlld optyczny Hydro N-Tester,
stanowillcy wersjC( chlorofilometru SPAD 502 (Minolta). Przedstawiono spos6b
wykorzystania tego przyrzlldu do okreslania potrzeb nawozowych pszenicy ozimej w
stosunku do azotu, jak r6wniei: inne szczeg610we zagadnienia zwillzane z
poslugiwaniem siC(przyrzlldem. Dotyczy to w szczeg61nosci wplywu r6i:nych
czynnik6w na wartosc odczyt6w SPAD (niedobory innych poza azotem skladnik6w
mineralnych, odmiana pszenicy, wyb6r liscia, warunki stresowe) jak r6wniei: oceny
precyzji doradztwa nawozowego z wykorzystaniem Hydro N- Testera.
Slowa kluczowe: Hydro N- Tester, zalecenia nawozowe, chlorofil, pszenica ozima,
stan odZywienia roslin azotem, analiza roslin.
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Plant analysis is a widespread used tool for the identification and prevention of
nutritional disorders in crops. This review focuses on how chlorophyll measurements
can be used as an indicator for the nutritional status of crops and its suitability to
adjust fertilizer application rates for optimum growth. Optimum plant growth maximises the transformation of sunlight into plant available energy. The "bio-catalyst"
for this reaction is chlorophyll, therefore optimum plant growth is closely related to
an optimum chlorophyll content. The Hydro N- Tester is a chlorophyll meter based on
the SPAD 502 (Minolta). It is simple to use and gives immediate results measuring the
chlorophyll concentration. In comparison to chemical analysis, which are time consuming and cost intensive, tools like the Hydro N- Tester provide a rapid, in-field
diagnostic test that can be used to monitor the plant chlorophyll level. Factors that
influence the chlorophyll meter values are discussed and suggestions are made how
the information given by a chlorophyll value can be used for efficient fertilizer management.

The Hydro N- Tester is based on the chlorophyll meter SPAD 502, which is designed and produced by Minolta Corp. (Japan). Hydro Agri adapted this device especially to agronomic needs and developed fertilizer recommendations based on plant
chlorophy 11concentration. The device measures the light transmittances of the leaf at
a red (650 nm, chlorophyll absorption) and near-infrared (960 nm) wavelength. By
measuring both wavelengths at the same time it is possible to correct the reading for
any differences in the thickness ofleaves. From both values, the Hydro N- Tester calculates a numeric, dimensionless value that is proportional to the amount of total
chlorophyll (a+b) present in the leaf.
Pot and field trials were conducted in several crops to define and validate the
correlation of chlorophyll concentration and Hydro N- Tester value and evaluate methods to use this information for efficient fertilizer management.
Figure 1 shows the relationship between the chlorophyll readings with the Hydro
N- Tester and the chlorophyll content determined in the lab by chemical analysis from
a pot trial with tobacco. The good correlation between chlorophyll-meter measurement and the chemical analysis of the chlorophyll content in the leaf has also been
confirmed for a number of different crops (Marquard & Tipton, 1987; Takebe et aI.,
1989; Campbell et aI., 1990; Schaper & Chacko, 1991; Kantety et aI., 1996; Pellizaro
et aI., 1998).
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100 200 300 400 500 600 700 800
Hydro N-Tester value

Fig. 1 . Relationship between Hydro N- Tester measurements and the total chlorophyll content of the tobacco leaf
Rys. 1. Zaleinosc pomi~dzy odczytami Hydro-N-Testera i zawartosciq chlorofilu w
lisciach tytoniu.

Optimum plant growth is closely related to optimum chlorophyll content, which in
turn depends on a good overall nutritional status of the crop, while nutrient deficiency
not only limit the plant growth but also influences the chlorophyll content of plant
leaves.
A pot trial with winter wheat was conducted where the influence of several macro
nutrient deficiencies on the chlorophyll concentration measured with the Hydro NTester was tested. The trial set up contained one treatment, which was supplied with
all macro and micronutrients in sufficient quantities. Treatments were included where
nutrients deficiencies were developed for nitrogen, sulphur, potassium, phosphorus
and magnesium. The Hydro N- Tester measurements were taken on the youngest fully
developed leaf at ear emergence (GS 49).
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Fig. 2 . Influence of the different nutrient deficiencies on the Hydro N- Tester value in
a pot trial with winter wheat
Rys. 2. Wplyw braku okreSlonych skladnik6w pokarmowych na wielkosc odczyt6w
Hydro N- Testera w doswiadczeniu wazonowym z pszenicq ozimq.

All tested nutrient deficiency led to a reduced chlorophyll content, which is expressed as a lower Hydro N- Tester value (Figure 2). Among all nutrients nitrogen has
the strongest effect on chlorophyll content. Next to nitrogen also sulphur deficiency
has a strong impact on the Hydro N- Tester values. Surprisingly the chlorophyll readings are not very sensitive to Mg deficiency. An explanation could be that Mg is so
essential for the chemical structure of chlorophyll that a reduction of chlorophyll content in the leaves will only occur at extreme low Mg levels. If the Hydro N- Tester
value from a non nutrient deficient plant is used as a reference, the device can be used
as a diagnostic tool to detect nutrient deficiency symptoms, which can even be recognized before they are visible by eye [Wienhold, Krupinsky, 1999].
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Among all nutrients nitrogen has the strongest effect on chlorophyll content in
leaves. Therefore the correlation ofthe Hydro N- Tester value and the nitrogen content
in leaves is nearly as high as to the chlorophyll itself (Figure 1 and Figure 3).
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Fig. 3. Relationship of Hydro N- Tester measurement and nitrogen (%) in leaves of
potatoes
Rys. 3. Zaleinosc pomiedzy odczytami Hydro N- Testera i zawartosciq azotu w lisciach
ziemniaka.
Nitrogen fertilizer recommendations based on leaf nitrogen concentration exist for
several crops. As a consequence the Hydro N- Tester could replace the chemical leaf
analysis for nitrogen. The calibration work is to find a correlation between Hydro NTester readings and leafN concentration at defined conditions (e.g. time and position
of measurement). The standard recommendations for chemical leaf analysis concerning growing stage or leaf position should also determine the Hydro N -Tester measurements. A recommendation according to Hydro N- Tester values will be as good as the
"basic" recommendation according to N concentration in leaves. Replacing the chemical
analysis by a chlorophyll measurement provide an easy to use method if a clear and

validated nitrogen recommendation based on leaf nitrogen analyses exists. Examples

Dagmar Neukirchen, Joachim Lammel
94 -----------------------------

to implement this approach are given recently by several authors from different countries and for different crops [Shaaban 1999a, 1999b, Spring & Zuffrey 2000].

In farming practice one of the most widespread environmental stresses to the plant
is related to water deficiency. A pot trial was conducted where winter wheat was grown
with two different soil water holding capacities, 40% ofthe total water holding capacity (representing drought stress) and 70% (representing non-stress conditions). Hydro
N- Tester measurements were taken to evaluate the impact of drought stress on chlorophyll concentration during the vegetation period. Under drought stress conditions the
Hydro N- Tester values were increased at all dates of measurement compared to the
treatment with 70% soil water holding capacity. Observations of the plants have shown
that the leaves are shrinking under drought conditions which results in a compaction
and increase of the chlorophyll concentration per leaf area, which in turn leads to
higher Hydro N-Tester values. Under such conditions the chlorophyll content does
not provide suitable information of the nutritional status of the crops .
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Fig. 4 . Hydro N- Tester readings on winter wheat plants grown at different levels of
soil water holding capacity
Rys. 4. Wplyw roinego zaopatrzenia roslin pszenicy ozimej w wode na wielkoH:
odczytow Hydro N- Testera.
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Crop varieties (e.g. in winter wheat) differ in their genetically determined leaf
structure and their chlorophyll content. These differences result in different chlorophyllieveis and have to be taken into account if Hydro N- Tester measurements shall
be used for any nutrient management decisions. To relate the Hydro N-Tester values
of different varieties to their nitrogen content and the nitrogen requirement of the
plant variety trials were measured with the Hydro N-Tester. Variety trials are conducted in Germany by official advisory bodies to test the yield performance of new
and established varieties under the same nutritional and environmental conditions. On
several of these trial sites Hydro N- Tester measurements are taken at the relevant
growth stages from all varieties to defme the difference in their Hydro N- Tester readings. It is therefore possible to develop variety correction factors for each variety
using a mathematical correlation based on the relative differences between varieties.
In addition a trial with different varieties was conducted to follow up the variety differences through the whole growth period (Figure 5).
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Fig. 5. Chlorophyll readings throughout the growth period from different varieties of
winter wheat at the same nutrient supply.
Rys. 5. Wartosci odczytow Hydro N- Testera wfazach rozwoju dwoch odmian pszenicy

ozimej w jednakowym stopniu odiywionych azotem.
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The relation of the Hydro N- Tester value and the N concentration in the leaf at
different development stages of winter wheat was investigated in a field trial with
different N fertilizer treatments.
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Fig. 6. Relationship of Hydro N-Tester value and N% in the leaf at different growth
stages of winter wheat in Latvia 1997.
Rys. 6. Zaleinosc pomi?dzy odczytami Hydro N- Testera i zawartosciq azotu w lisciach
w roinychfazach rozwojowych pszenicy ozimej (dane z Lotwy, 1997 rok).
It has been shown in Figure 3 that there is a close relationship between the chlorophyll reading and the leaf nitrogen content. The good correlation between leaf nitrogen content and Hydro N- Tester value is high if the variety, the specific leafto take the
reading and the growth stage is clearly defined. The relation between chlorophyll
content, expressed as Hydro N-Tester values, and the nitrogen content however is
different at different growth stages (Figure 6). In general there is a tendency that a leaf
gets darker during its growth, giving higher Hydro N- Tester values, while the N concentration in the leaf is not affected by leaf age. Therefore any recommendation of
fertilizer application based on Hydro N-Tester values always need to be related to a
specific growth stage.
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Next to the growth stage of the plant the influence of the age and development of
the leaf itself was investigated. The age of the leaf can be defined by its position on
the plant. In field trials with winter wheat conducted in Sweden, Hydro N- Tester measurements were taken at different leaves (the youngest and the youngest fully developed leaf). The Hydro N- Tester values measured at the youngest leaf are lower than
those values measured in the youngest fully developed leaf (Figure 7).
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Fig. 7. Hydro N-Tester readings at different leaves of winter wheat crops with the
same nutrient supply at different growth stages.
Rys. 7. Wartosd odczyt6w Hydro N- Testera zaleinie od wieku lisda ifazy rozwojowej
roslin pszenicy ozimej.
To evaluate the impact of variable chlorophyll concentration within the leaf, measurements were taken at different positions on the leaf and significant differences have
been found within the Hydro N-Tester values from the base of the leaf up to the top
(Figure 8). These results confirm that it is also necessary to define precisely where the
measurements should be taken in order to get reliable and reproducible N -fertilization
recommendations. The conclusion is that the measurements shall be taken from the
youngest fully developed leaf at the middle of the leaf.
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Fig. 8. Hydro N- Tester readings at different positions on leaves of winter wheat crops
with different nitrogen supply.
Rys. 8. Wartosci odczyt6w Hydro N- Testera w r6inych miejscach na lisciu pszenicy
zaleinie od stanu zaopatrzenia roslin wazot.

For many crops split nitrogen application strategies are common and do have advantages especially under high yielding conditions. A split nitrogen application enables the farmer to react on different levels of soil nitrogen supply that occurs because
of annual changes in soil nitrogen mineralisation. In order to determine the right nitrogen dose for topdressing it is important to consider the N supply from the soil during
the growth period, which is reflected in the actual N status of the plant. Compared to
soil analysis, the use of the plant itself as an indicator of its nitrogen demand has
shown to be more effective. The crop indicates its nitrogen supply independent from
the origin of the nitrogen, whether it is nitrogen from previous fertilizer applications
or from soil nitrogen mineralisation.
The typical nitrogen fertilizer strategy in winter cereals in Germany for example is
based on three N fertilizer applications during the growing season. The base dressing
at the beginning of the growing season shall apply some nitrogen and all other nutrients like sulphur, phosphate and potassium. At the second (shooting) and the third
(around ear emergence) N fertilizer application it is possible to fine-tune the nitrogen
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application in order to get the economic optimum yield, whilst minimising environmental risks (e.g. N leaching). From N-response trials it was concluded that the Hydro
N-tester value could be used to determine the required nitrogen fertilizer rate that is
necessary to achieve the economic optimum yield. Objective of the trials was to convert the measured chlorophyll value into a nitrogen fertilizer recommendation (kg/ha)
which has to be done in several steps.
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ig. 9. Yield response curve and yield function (example)
Rys. 9. Funkcja produkcji i krzywa reakcji roslin na nawoienie azotem (schematycznie)
Step 1: Calculation of the required fertilizer N rate (kglha) to reach economic optimum yield.
For each trial a yield response curve (2nd order fit, see Figure 9) was calculated.
The yield functions (Yj(x) = aj + bjx + cjx2) were used to derive the following agronomic characteristics:
agronomic N-optimum (Nmax): maximum of the yield response curve (x-coordinate)

b.

Nmax. l,a =--'
2

ci

maximum yield (Ymax):maximum of the yield response curve (y-coordinate)
Ymaxj,a = Yj(Nmax)
economic N-optimum (Nopt): maximum ofthe yield response curve with N price p
(p = 0.045; i.e. 11 -/dt grain, 0.5 -/kg N) considered

= __b

Napt.

-p

i__

,

2ei

optimum yield (Yopt): y-coordinate of the yield response curve at economic N-optimum Yoptj = Yi(Nopt)
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100-------------------------Step 2: To correlate of the Hydro N-Tester values and the required amount ofN fertilizer at the relevant growth stages shooting (2ndN-appl.; GS 30-32) and ear emergence
(3rdN-appl; GS 37-49). Treatments that represent different amounts of N fertilizer
supply at shooting and ear emergence, respectively, are measured with the Hydro NTester. The Hydro N- Tester values are correlated to the calculated optimum fertilizer
N rate for this treatment.
For the determination of the optimum fertilizer N rate at shooting (2ndN appl.) the
applied N-rate in spring (1 sl N appl.), as well as the expected N-rate at ear emergence
(3rdN appl.) is deducted from the calculated fertilizer Nopt:

Table 1 shows an example of the calculation a crop with the Hydro N- Tester reading
of625 would require 50 kg N/ha.Acrop with a reading of 435 would need 130 kgN/
ha and a reading of 670 would be transposed in 30 kg N/ha.

Table 1. Treatments of a N response trial in winter wheat. The calculated optimum N
rate to apply at shooting is correlated with the measured Hydro N- Tester
value.
Tabela 1. Sposob wy liczania wielkosci dawki nawozow w fazie strzelania w zdZblo z
wykorzystaniem wskazan Hydro N - Testera, na tle schematu doswiadczen
z nawozeniem pszenicy ozimej azotem.
Treatment

1. NAppI.

2. NAppI.

3. NAppI.

calculated. opt.

pot

N-rate at Shooting

N-Tester
value

= 130

435

= 50

625

190-100-60=30

670

1

0

0

60

190-0-60

2

80

0

60

190-80-60

3

80

30

60

4

80

60

60

5

100

0

60

6

100

30

60

7

100

60

60
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Since 1992 more than 100 field trials in winter cereals in Germany were conducted
to correlate Hydro N- Tester measurements to the required amounts of fertilizer N.
The trials were conducted on different soil types that covered a wide range of soil N
mineralisation and with different varieties. From theses results a general fertilizer
recommendation for the N application at shooting (Figure 10) and ear emergence (not
shown) according to Hydro N- Tester values was determined .
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Fig.] 0 . Recommended N fertilizer rates (kg N/ha) to be applied at shooting to reach
the economic optimum yield according to Hydro N-Tester values. Calculated on the results of] 00 N-response trials in winter wheat, Germany.
Rys. ] O.Zalecane dawki nawozow pod pszenic~ ozimq, w fazie strzelania w idiblo,
zaleinie od wskazan Hydro N- Testera. Dawki ustalone na podstawie l1Ynikow
] 00 doswiadczen z nawoieniem pszenicy ozimej przeprowadzonych w RFN

Field trials are conducted
check its precision compared
standard application is based
fertilizer application as base
120 kg/ha minus the mineral

to validate the Hydro N- Tester recommendation and
to a standard fertilizer application. A common German
on a N supply of 120 kg N/ha as a base dressing. The
dressing is calculated from the necessary N supply of
nitrogen content in the soil (0 - 90 cm). Top dressings

are 40 kg N/ha at shooting (2nd NappI.) and 60 kg N/ha around ear emergence (3rd
Nappl.).
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102------------------------In contrast to the standard method was the fertilizer recommendation according to
the Hydro N- Tester used to determine the 2nd and the 300 nitrogen application rate. The
comparison of the applied N rates (kg/ha) and the yield response (t grain/ha) of the
standard fertilization method and the recommendation according to Hydro N- Tester
revealed higher yields at slightly increased fertilizer application rates with the Hydro
N- Tester recommendation for top dressing (Table 2).

Table 2. Comparison of applied N-rates (kg N/ha) and yield response (t grain/ha) of
a standard fertilization and the Hydro N-Tester recommendation (winter
wheat Germany, 2002).
Tabe1a 2. Por6wnanie wielkosci standardowych i wynikaj(lcych ze wskazan Hydro Ntestera dawek azotu pod pszenicl( ozim(l w 2002 roku w RFN.
Hydro N-Tester

Standard

1st N rate

120 (ine! Nmin 0-90 em in Spring)

120 (ine! Nmin 0-90 em in Spring)

2nd Nrate

Hydro N- Tester

40

300 N rate

Hydro N- Tester

60

N rate (kgIha)

Yield (tlha)

N rate (kglha)

Yield (tJha)

Site 1

234

10,3

184

9,7

Site 2

210

10,3

180

9,9

Site 3

198

11,5

188

11,4

Site 4

186

10,4

206

10,4

Site 5

188

9,2

178

9,1

Site 6

215

8,1

175

7,7

Site 7

206

8,1

186

7,9

Site 8

206

10,7

206

10,6

Site 9

210

11,3

200

10,9

Average

206

10,0

189

9,7

On average the Hydro N- Tester treatment received 206 kg N/ha compared to 189
kg N/ha with the standard application. The average yield was 10.0 t/ha compared to
9.7 t/ha, respectively. On some sites the Hydro N- Tester recommendation was considerably higher than the standard recommendation (e.g. Site I) while on other sites the
Hydro N-Tester treatment received a lower nitrogen rate (Site 4) at the same yield
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level. At Site 8 the Hydro N-Tester recommendation was equal to the standard N
fertilizer application. The data given in Table 2 confirm the advantage of flexible
fertilizer management based on the nutritional status of the crop as reflected by its
chlorophyll content.

Hydro N- Tester measurements are a suitable for nutrient management by providing a rapid, in-field diagnostic method. Since chlorophyll is most sensitive to nitrogen
it was possible to conclude from a chlorophyll meter reading on the nitrogen fertilizer
demand. The Hydro N-Tester is used in winter cereals to determine the necessary
amount ofN fertilizer to get economic optimum yields. The Hydro N-Tester is calibrated for given growth stages and a defined leaf position. Since the chlorophyll content is genetically affected by the variety, this influence on the chlorophyll reading has
to be taken into account in the calibration by a "variety correction factor". In addition
to the variety, the N- Tester value is clearly influenced by water stress and severe deficiencies of other nutrients. The Hydro N- Tester should not be used under such circumstances. The precision of the Hydro N- Tester N-fertilizer recommendation is continuously checked in field trials and the recommendation is further developed to cover
different types of fertilizer strategies and the use also in other crops.
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W pracy 0 charakterze przegllldowym przedstawiono zagadnienia zwi'lZane z
wykorzystaniem posredniego, instrumenta1nego pomiaru zawartosci chlorofi1u w
lisciach roslin do okreslania ich stanu odZywienia azotem i potrzeb nawozowych w
stosunku do tego skladnika. Do oznaczania zawartosci chlorofilu sluZy przyrz&cd
optyczny Hydro N- Tester stanowi&ccyzmodyfikowanq, dla potrzeb praktyki ro1niczej,
wersj(( chlorofilometru produkcji japonskiej Minolta-502. Odczyt Hydro N-Testera
odpowiada roznicy absorpcji przez lisc swiatla 0 dlugosci fa1i 650 nm i 0 dlugosCi
960 nm. Odczyty te s&cproporcj onalne do calkowitej zawartosci chlorofilu (a+b) w
lisciach, co zostalo potwierdzone wynikami badan przeprowadzonych na rOZnych
gatunkach roslin. Zawartosc chlorofilu jest uza1ezniona od stanu zaopatrzenia ros1in
w skladniki pokarmowe, przede wszystkim azot i siark((, a w dalszej kolejnosci magnez

i potas. U roslin, prawidlowo odZywionyeh innymi skladnikami stwierdza si~ bardzo
siln~ korelaej~ pomi~dzy zawartosei~ ehlorofilu (i odezytami Hydro N- Testera), a
proeentow~ zawartosei~ azotu w liseiaeh. Stanowi to podstaw~ wykorzystania Hydro
N- Testera do okreslania stanu odzywienia roslin azotem.
Zaleznose pomi~dzy odezytami Hydro N- Testera i stanem zaopatrzenia roslin w
azot jest modyfikowana przez szereg ezynnikow. Jako wamiejsze wymieniono stres
wodny i temperaturowy, faza rozwojowa rosliny, wiek liseia, na ktorym dokonuje si~
pomiaru i miej see pomiaru na liseiu. Z tego wzgl~du pomiary musz~ bye wykonywane
w seisle okreslonyeh fazaeh rozwojowyeh roslin i w seisle okrdlony sposob.
Przydatnose Hydro N - Testera w warunkaeh stresowyeh dla roslinjest niewielka.
W praey przedstawiono rowniez zasady systemu doradztwa nawozowego z
wykorzystaniem
Hydro N-Testera. Kalibraeji przyrz~du w RFN dokonano
bezposrednio w stosunku do optymalnyeh dawek azotu, jakie naleZy zastosowae w
okreslonyeh fazaeh rozwoju roslin pszeniey. W produkeyjnyeh doswiadezeniaeh
porownawezyeh stwierdzono pewne korzysei z zastosowania systemu doradztwa z
wykorzystaniem Hydro N- Testera w stosunku do systemu opartego 0 standardowe
dawki nawozow stosowane w fazaeh strzelania w zdZblo i kloszenia pszeniey ozimej.

ZROZNICOWANIE

ODCZYTOW

SPAD POMIFtDZY ODMIANAMI

JAREGO ~CZMIENIA

BROWARNEGO

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa,
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy

W pracy przedstawiono wyniki oznacz~n zawartosci chlorofilu w lisciach browarnych odmianjt(czmienia jarego wykonanych za pomoc/tHYDRO N- Testera, w dwoch
seriach doswiadczen polowych ijednej serii doswiadczen wazonowych, przeprowadzonych w latach 2000-2002 w SD lUNG Grabow i SDOO Czeslawice. Najwit(ksze
wartosci odczytow we wszystkich seriach doswiadczen wykazywala odmiana Scarlett. Uszeregowanie pozostalych odmian pod wzglt(dem wielkosci odczytow SPAD
bylo dosyc zromicowane w seriach doswiadczen i latach badan. Nie stwierdzono
natomiast istotnego wplywu stanu odi;ywienia roslin azotem i terminu dokonywania
pomiarow na wielkosc mit(dzyodmianowych roznic wartosci SPAD.
Siowa kluczowe: jt(czmienjary, odmiany browame, odczyty SPAD

In the paper the results of the measurements of the chlorophyll content in the leaves of malting spring barley cultivars, accomplished with HYDRO N-Tester in the
field and pot experiments carried out in the years 2000-2002 in 2 Exp. Stations are
presented. In all series of experiments variety Scarlett was characterized by the highest SPAD values. The ranking of other varieties under consideration differs in
experimental series and years.
Key words: spring barley, malting cultivars, SPAD readings

Hydro N-Tester zostal wykalibrowany w Polsce do oceny stanu odZywienia i potrzeb nawozenia poglownego azotem pszenicy jarej i ozimej [Bezduszniak 1995,
Bezduszniak 1997, Fotyma 2000, Fotyma i in. 1998, Fotyma i in. 2000a, Fotyma i
in.2000b]. W uprawie jt(czmienia browamego stosuje sit( z reguly tylko jednorazowe
nawozenie azotem przed siewem roslin. Test SPAD moze dlatego sluZyc, przede
wszystkim do prognozowania wielkosci plonu i jakosci ziama. Prognoza taka jest
istotna dla producenta zainteresowanego korzystn/t sprzedaZltwyprodukowanego ziama

oraz dla slodownikow kontraktujllcych duze partie jednolitego, dobrze wyksztalconegozlama.
Istotnym zagadnieniem, nie do konca jeszcze wyjasnionym w metodzie SPAD,
jest odmianowe zroznicowanie wielkosci odczytow Hydro N- Testera [Bezduszniak
1997, Castillon 1998, Fotyma 2000, Scheppers i in. 1990, Sunderman i in. 1997,
Waskom i in. 1996]. Wi((kszosc prac na ten temat przeprowadzono w USA na odrnianach kukurydzy [Schepers i in. 1992]. Waskom i in. [1996] stwierdzili romice w
zawartosci chlorofilu pomi((dzy odrnianami kukurydzy uprawianymi na takich samych dawkach nawozow azotowych. Podobnie Fotyrna [2000,2002] potwierdza
genetyczne zromicowanie indeksu zielonosci liscia roslin zbozowych przy tyrn samym stanie odZywienia azotem.
Celem pracy byla weryfIkacja dwoch hipotez. W pierwszej hipotezie zalozono, ze
zmiennosc odczytow SPAD pomi((dzy odrnianami j((czmienia browamego jest niezalema od roku, stanu odZywienia roslin azotem i terminu odczytu, a w drugiej ze testowania odrnian pod wzgl((dem wartosci SPAD mozna dokonywac w doswiadczeniach
wazonowych.

Scisle doswiadczenia polowe przeprowadzono w latach 2001-2002 w ZD Grabow
(wojewodztwo mazowieckie) na glebie kompleksu Zytniego bardzo dobrego 0 lekko
kwasnyrn odczynie i sredniej do wysokiej zasobnosci w fosfor i potas. J((czmien
uprawiano w stanowisku po ziernniakach na obomiku. W dwuczynnikowyrn doswiadczeniu, zalozonym metodll split-plot pierwszym czynnikiem byly odrniany j((czmienia: Rudzik, Sezarn, Brenda i Scarlett, a czynnikiem drugim dawki azotu:,O, 20, 40,
60 i 80 kg N na ha, stosowane w calosci przedsiewnie. POCZllWSZY
od fazy krzewienia (EC 30) do fazy kloszenia (EC 58), w odst((pachjedno tygodniowych dokonywano pomiarow wartosci SPAD za pomocll Hydro N- Testera ze skalll 0-800.
W 2001 roku w SDOO Czeslawice (wojewodztwo lubelskie) w doswiadczeniu
odrnianowym COBORU wykonano pomiary wartosci SPAD na 17 odrnianach j((CZmienia w fazie strzelania w zdzblo (DC 31) i w fazie liscia flagowego (DC 37).
W doswiadczeniu tyrn stosowano nawozenie azotem w ilosci 90 kg N na ha z podzialem na dwie dawki , 50 kg N na ha przedsiewnie oraz 40 kg N na ha na poczlltku fazy
kloszenia.
W latach 2000-2001 w hali wegetacyjnej ZD Grabow przeprowadzono dwuczynnikowe doswiadczenie odmianowo - nawozowe. Pierwszyrn czynnikiem byly dwie
dawki azotu, 0,8 i 1,6 g N na wazon, a drugim zrejonizowane odrniany j((czrnienia
jarego (16 odrnian w 2000 i 20 odmian w 2001 roku) . Odczyty SPAD, podobnie jak
w doswiadczeniach polowych wykonywano w okresie od fazy krzewienia do klosze-

nia si((roslin.

Uzyskane wyniki pomiarow opracowano statystycznie z zastosowaniem analizy
wariancji. Do por6wnania wartosci srednich wykorzystano test Tukey'a na poziomie
istotnosci u=0,05.

Analiza wariancji wynik6w uzyskanych w scislym doswiadczeniu polowym,
przeprowadzonym w ZD GrabOw wykazala istotne zro:micowanie odczyt6w SPAD
pomit(dzy odmianamijt(czmienia. Wsp61dzialanie podw6jne odmian z latami badan
bylo nieistotne (tab. 1).
Tabela 1. Por6wnanie odczytow SPAD w doswiadczeniu polowyrn w ZD GrabOw,
lata 2001-2002
Table 1. The comparison of SPAD readings in field experiment in Exp. St. GrabOw,
2001 -2002 . years
Odmiana, Cultivar

Rok

Srednio

NIR

Year

Rudzik

Sezam

Brenda

Scarlett

Average

LSD

2001

543 a

495 b

500 b

549 a

522 a

29,1

2002

485 b

482 b

466 b

513 a

486 b

26,9

Srednio

514 a

488 b

483 b

531 a

504

19,6

NIR, LSD

29,6

28,3

26,8

31,2

13,9

Istotnie wit(ksz~ zawartosci~ chlorofilu charakteryzowaly sit( odmiany Scarlett i
Rudzik. Scarlett jest odmian~niemieck1b wprowadzon~ do Rejestru Po1skich Odmian
Roslin Uprawnych w roku 1999. Charakteryzuje sit( wyraznie drobniejszymi i
wt(zszymi liScmi w porownaniu do pozostalych badanych odmian jt(czmienia. Ze
wzg1t(du na bardzo dobr~ wartosc technologiczn~ ziama jest odmian~ cenion~ przez
slodownik6w. Rudzik jest najstarsz~ polsk~ odmian~ browam~ jt(czmienia jarego,
kt6ra od 1987 r zajmowala czolowe miejsce pod wzg1t(dem cech jakosciowych.
Obecnie jej wartosc browama jest oceniana jako dobra.
Mniejsze wartosci odczyt6w SPAD stwierdzono u odmian Brenda i Sezam,
charakteryzuj~cych sit( stosunkowo dui:ymi i szerokimi liscmi. Brendajest odmian~
hodowli niemieckiej, wprowadzon~ do polskiego Rejestru w roku 1998. Odmiana
Sezam, hodowli polskiej, w Rejestrze odmian pol skich znalazla sit( w roku 2000.
Wartosc browama obu odmianjest okreslanajako dobra do bardzo dobrej.
Wartosci SPAD wzrastaly w miart( zwit(kszania dawek azotu u wszystkich badanych
odmian jt(czmienia (rys.1), niezaleznie od roku badan. Jest to zgodne z wynikami
badan innych autorow [Bezduszniak 1997, Fotyma i in.2000a, Fotyma i in. 2000b,

Peltonen 1995] nad zbozami, ktorzy stwierdzili, ze w miart( stosowania wzrastaj,!:cych
dawek nawozow azotowych zwit(kszala sit( jednoczeSnie procentowa zawartosc N
ogolnego oraz wartosc wskaznikow stanu odzywienia roslin azotem SPAD i NNI
(Nitrogen Nutrition Index). Wspoldzialanie podwojne odmian z dawkami nawozow
pozostawalo na granicy istotnosci. Na wszystkich dawkach azotu odmiany Scarlett i
Rudzik charakteryzowaly sit(wit(ksz,!:zawartosci,!: chlorofilu w porownaniu do odmian
Sezam i Brenda, przy czym roznice te we wszystkich obiektach nawozowych z
wyj,!:tkiem obiektu kontrolnego okazaly sit( istotne (rys.1).
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Rysunek 1. Wartosc odczyt6w SPAD u odmianjeczmieniajarego
zaleinie od dawki
nawoienia azotem w warunkach doswiadczenia polowego w latach 20012002
Figure 1. SPAD readings of barley cultivars dependent on nitrogen dose under
conditions offield experiment in 2001-2002
W warunkach dobrego odzywienia roslin azotem zmiennosc odczytow SPAD w
okresie wegetacji jest na ogol niewielka [Bezduszniak 1997]. W badaniach wlasnych
we wszystkich obiektach nawozowych zawartosc chlorofilu zwit(kszala sit( wraz z
rozwojem roslin w okresie wegetacji (rys 2). We wczesniejszych badaniach polowych
zjt(czmieniem browarnym Pecio [2002] uzyskala rowniez wzrost zawartosc chlorofilu
w pOZniejszych fazach wzrostu roslin, uprawianych na roznych dawkach azotu. Nie
stwierdzono istotnego wspoldzialania odmian z terminami pomiarow. We wszystkich,
uwzglt(dnionych w badaniach fazach wegetacyjnych istotnie najwit(ksze odczyty SPAD

stwierdzono U odmiany Scarlett, a najmniejsze U odmian Brenda i Sezam.
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Rysunek 2. Zroinicowanie odczytow SPAD w wybranych fazach rozwojowych odmian
kczmienia jarego w warunkach doswiadczenia polowego w latach 20012002
Figure 2. Differentiation of SPAD readings in some development stages of spring
barley cultivars under conditions offield experiment in 2001-2002
Wyniki badan uzyskane w doswiadczeniach wazonowych potwierdzajlthipotezt( 0
stalosci roinic pomit(dzy wymienionymi wyzej czterema odmianami jt(czmienia jarego.
Odczyty SPAD w latach badall nie romily sit(istotnie (Tab.2). Nie stwierdzono rowniez
istotnego wspoldzialania odmian z dawkami azotu (Rys. 3). Odczyty SPAD u
wszystkich badanych odmian ulegaly tylko niewielkim zmianom w okresie wegetacji
roslin (rys. 4). W wazonach utrzymywano wlasciwlt wilgotnosc gleby co umozliwialo
roslinom stale pobieranie azotu. Niezalemie od roku badan , stanu odZywienia roslin
azotem i fazy rozwojowej roslin najwit(ksze wartosci odczytow SPAD stwierdzano
zawsze u odmiany Scarlett.
Tabela 2. Porownanie odczytow SPAD w warunkach doswiadczenia wazonowego
Table 2. The comparison ofSPAD readings under conditions of pot experiment
Odmiana, Cultivar

Rok

Average

NIR

Year

Rudzik

Sezam

Brenda

Scarlett

Srednio

LSD

2000

579

587

574

643

596

46,8

2001

540

558

554

606

565

45,5

srednio

560

572

563

625

581

34,2

NIR,LSD

r.n.*

r.n.

Ln.

r.n.

23,0

700

iii Rudzik 0 Sezam 0 Brenda.
NIR=33,8

Scarlett
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Rysunek 3. Wartosc odczytow SPAD u odmian kczmienia zaleinie od dawki nawoienia
azotem w doswiadczeniu wazonowym w latach 2000-2001
Figure 3. SPAD readings of barley cultivars dependent on nitrogen dose in pot
experiment 2000-2001

-+660

Rudzik _

Sezam ....-

Brenda .....- Scarlett

NIR=r.n.

640
620
C

600

~

CIJ 580
560
540
520
Strzelanie

tdtbJo

W

Grublenie pochwy
IiSciowej

Rysunek 4. Zroinicowanie odczytow SPAD w wybranych fazach rozwojowych odmian
j~czmieniajarego w doswiadczeniu wazonowym. ZD Grabow 2000-2001
Figure 4. Differentiation of SPAD readings in some development stages of spring
barley cultivars under conditions of pot experiment. ES Grabow 20002001

Tabela 3 Zromicowanie odczytow SPAD zaleznie od rodzaju doswiadczenia
Table 3. SPAD readings differentiation between spring malting barley
varieties In two types of experiments
Doswiadczenia wazonowe
Doswiadczenia polowe w SDOO
Field experiments

Pot experiments
Poldek

533

Riviera

496

Forum

534

Poldek

504

Granal

536

Madonna

509

Blask

543

Barke

523

Riviera

544

Brenda

523

Annabell

546

Atol

528

Barke

554

Forum

535

Madonna

556

Gwarek

536

Rudzik

564

Stratus

542

Brenda

567

Granal

549

Atol

572

Annabell

550

Sezam

577

Blask

559

Stratus

584

Rasbet

565

Gwarek

585

Prosa

568

Rasbet

591

Rudzik

571

Prosa

618

Sezam

574

Scarlett

629

Scarlett

586

Na podstawie wynikow dwuletniego doswiadczenia wazonowego ijednorocznego
doswiadczenia polowego, przeprowadzonego w SDOO Czeslawice podj((to prob((
uszeregowania zrejonizowanych w 2002 roku odmian j((czmienia pod wzgl((dem
wielkosci odczytow SPAD (tab.3). W obydwu seriach doswiadczen najwi((kszymi
wartosciami odczytow SPAD charakteryzowala si((odmian Scarlett, a najrnniejszymi
odmiana Poldek (w SDOO Czeslawice rowniez odmiana Riwiera). Naldy
przypomniec, ze odmiana Scarlett dawala najwyzsze odczyty SPAD rowniez w
doswiadczeniu odmianowo-nawozowym przeprowadzonym w ZD GrabOw. Roznice
odczytow pomi((dzy skrajnymi odmianami wynosily, zarowno w doswiadczeniu
wazonowymjak i polowym okolo 90 jednostek SPAD. Uszeregowanie pozostalych

odmian bylo w analizowanych seriach doswiadczen odmienne, chociaz w grupie 7
odmian 0 najnizszych odczytach SPAD znalazly si(( w obydwu seriach 4 te same
odmiany. Do odmian 0 wysokich wartosciach odczytow SPAD mozna natomiast,
obok odmiany Scarlett zaliczyc rowniez odmiany Prosa i Rasbet.

1. Zroznicowanie wartosci odczytow SPAD pomi((dzy odmianami browamego
j((czmienia jarego jest niezaleme od stanu odiywienia roslin azotem i terminu
dokonywania pomiaru.
2. Najwi((kszymi wartosciami odczytow SPAD charakteryzuj&csi((odmiany Scarlett,
Rasbet i Prosa, a najrnniejszymi odmiany Poldek i Riwiera.
3. Poza wymienionymi we wniosku 2 odmianami, uszeregowanie pozostalych
zrejonizowanych odmian j((czmienia pod wzgl((dem wartosci odczytow SPAD
jest odmienne w latach, miejscowosciach i typach doswiadczen (polowe i
wegetacyjne ).
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The results of the chlorophyll content measurements in the leaves of spring malting
barley cultivars, accomplished with HYDRO N-Tester (0-800 scale) in the field and
pot experiments were presented in the paper. In the field experiment conducted in
Exp. St. Grabow (2001-2002) two factors were tested: variety (Rudzik, Sezam, Brenda
i Scarlett) and nitrogen dose (0, 20, 40, 60 i 80 kg N/ha) applied before sowing.
SPAD readings were taken once a week in the period between tillering (DC 30) and
heading (DC 58) stages. In one year field experiment in Exp.St. Czeslawice SPAD
readings were taken on the leaves of 17 varieties in shooting (DC 31) and flag leaf
(DC 37) stages. In the pot experiment in greenhouse 16 varieties in 2000 and 20
varieties in 2001 were compared on two nitrogen doses: 0,8 and 1,6 g per pot. SPAD
measurements were taken from tillering (DC 30) to heading (DC 58) stages.
The results of field experiment in 2001-2002 showed significant variation ofSPAD
readings offour varieties and insignificant interaction between the varieties and years.
Varieties Scarlett and Rudzik with smaller leaves were characterized by biggest values
of SPAD readings. Smaller values were found on bigger and wider leaves of Brenda
and Sezam varieties. SPAD readings of each variety increased according to nitrogen
dose increase. The biggest values of chlorophyll content were found in the leaves of
Scarlett, and Rudzik varieties. Significantly smaller chlorophyll content characterized
Sezam and Brenda varieties on all nitrogen doses, except control. Similarly to previous
studies, chlorophyll content in the leaves increased during vegetation period on each

nitrogen dose. There was no significant interaction between barley variety and
measurement time.
The results of pot experiment confirmed the hypothesis on the stability of differences between four studied varieties of spring barley. SPAD readings of the varieties
were similar in the years and on the nitrogen doses. They slightly increased during
vegetation period. The highest values characterized always Scarlett variety.
The varieties studied in both greenhouse (2000-200 I) and the field experiments
(2002) were put in order according to SPAD reading increase. In both series Scarlett
variety showed the highest readings and the smallest Poldek and Riviera. The
differences between extremal readings were about 90 SPAD units, similarly in both
experiments. The order ofSPAD readings of the other studied varieties was different
in the experiments, although inside the group of 7 varieties with the smallest SPAD
readings there were four the same varieties in both series. The highest SPAD readings
characterized, besides Scarlett variety, also Rasbet, Prosa i Rudzik ones, and the smallest
- varieties Poldek and Riwiera vasrieties.

ZMIENNOSC

ODCZYTOW

SPAD U BROWARNEJ

ODMIANY

J~CZMIENIA JAREGO RUDZIK

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa,
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy

W latach 1998-2002 przeprowadzono w ZD lUNG Grabow (wojewodztwo
mazowieckie) dwie serie ~kislych doswiadczeil po1owych z nawozeniem azotem i
gt(stosciami siewu jarego jt(czmienia browamego odmiany Rudzik. We wszystkich
obiektach doswiadczeil wykonywano, ki1kakrotnie w okresie wegetacji pomiary
wartosci SPAD za pomocil:HYDRO N-testera 0 ska1i0-800. Wartosci odczytow SPAD
byly zroznicowane w latach badail i wrastaly w miart( zwit(kszania dawek nawozow
azotowych. Gt(stosci siewu jt(czmienia nie mialy istotnego wplywu na odczyty SPAD.
Najbardziej stale wartosci tych odczytow uzyskiwano w okresie od fazy krzewienia
do fazy ukazywania sit( liscia flagowego.
Siowa kluczowe: jt(czmieil browamy, odczyty SPAD, ch1orofi1ometr

In the years 1998-2002 in Experimental Station GrabOw two series of field
experiments with nitrogen fertilization and sowing density of spring barley cv, Rudzik
were carried out. In all treatments of the experiments, during the whole vegetation
period the measurements of chlorophyll content in leaves of barley were performed
by means of HYDRO N-Tester (0-800 scale). SPAD readings were differentiated in
the years of experiments and increased with increasing rates of nitrogen fertilizers.
The sowing density did not influence SPAD values. The most uniform SPAD readings
were recorded in the vegetation period between tillering and flag leaf emergence.
Key words: malting barley, SPAD readings, chlorophyll meter

Ocena stanu odZywienia zbOz azotem za pomocil: chlorofilometru SPAD 502 firmy
Minolta byla w Polsce, w przeci~
ostatnich 10 lat, przedmiotem wielu badail
[Bezduszniak 1997, Fotyma i in. 2000a, Fotyma i in.2000b, Pecio i Fotyma 2001].

Celem tych badail, prowadzonych gl6wnie na zbozach ozimych i na pszenicy jarej
bylo uscislenie potrzeb pogl6wnego nawozenia zb6z azotem. W przypadku jl(czmienia
browamego, ze wzgll(du na mozliwose stosowania tylko jednorazowej przedsiewnej
dawki azotu, ocena stanu odZywienia roslin w okresie wegetacji sluZyprzede wszystkim
do przewidywania mozliwosci uzyskania plonu ziama 0 poz,!danych cechach
jakosciowych.
Celem podjl(tych badail byla ocena zr6znicowania odczyt6w SPAD browamej
odmiany jl(czmienia jarego Rudzik. Kalibracji testu dla tej odmiany dokonano juz
wczesniej [Pecio i Fotyma 2001]. Stwierdzono, ze krytyczna wartose odczytu SPAD
u odmiany Rudzik w okresie od pelni krzewienia (BC 30) do fazy grubienia pochwy
lisciowej (BC 41) wynosi ok. 465 jednostek. Przy takich odczytach SPAD jl(czmieil
jest optymalnie odZywiony azotem, ze wzgll(du na przyjl(t'! w browarnictwie zawartose
bialka w ziamie (10,5-11,5%). W przypadku uprawy nastawionej na uzyskanie
maksymalnego plonu ziama, co l,!czy sil( CZl(sto z wyzsz,! niz przewiduje norma
zawartosci,! bialka, krytyczna zawartosc chlorofilu w lisciach tej odmiany wynosi ok.
474 jednostki SPAD.

W ZD IUNG (wojew6dztwo mazowieckie) Grab6w, w latach 1998-2000 oraz 20012002, przeprowadzono dwie serie Scislych doswiadczeil polowych z jl(czmieniem
jarym. Doswiadczenia zakladano w ukladzie split-plot, na glebie kompleksu zytniego
bardzo dobrego 0 lekko kwasnym odczynie, w stanowisku po ziemniakach.
Czynnikiem pierwszego rZl(duw doswiadczeniach pierwszej serii byla ilosc wysiewu:
200,300,400 i 500 ziaren/m2, a w serii drugiej, odmiany jl(czmieniajarego, Rudzik,
Sezam, Brenda i Scarlett. Czynnikiem drugiego rZl(du w obu seriach doswiadczeil
byly dawki azotu: 20, 40, 60 i 80 kg N/ha, zastosowane w calosci przed siewem.
W obiekcie kontrolnym nie stosowano nawozenia azotem.
W okresie wegetacji notowano daty pojawiania sil( faz rozwojowych, kt6re
okreslano wedlug skali Zadoksa. Pocz'!wszy od fazy krzewienia (BC 30) do fazy
kloszenia (BC 58) jl(czmienia wykonywano, w odstl(pach tygodniowych pomiary SPAD
posluguj,!c sil( HYDRO N- Testerem ze skal,! 0-800. Wyniki pomiar6w opracowano
statystycznie wykorzystuj,!c analizl( wariancji. Wartosci srednie por6wnywano za
pomoq testu Tukey'a na poziomie istotnosci u=0,05.

Analiza wariancji uzyskanych wynik6w dla odmiany Rudzik wykazala istotne
zroznicowanie wartosci SPAD pomi((dzy latami hadan (rys.l). Jednakowe i najwyzsze

wartosci SPAD stwierdzono w 1atach 2000 i 2001, a najmniejsze w 1atach 1998 i
2002. W roku 1999 wartosci SPAD byly posredrtie i r6znily si(( istotnie od
stwierdzonych w pozostalych 1atach.
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Rys. 1. Zmiennosc odczytow SPAD w latach badan
Fig. 1. Variability of SPAD readings in the years of study

We wszystkich 1atach badan zawartosc ch1orofi1u w 1isciach zwi((kszala si(( wraz
ze wzrostem dawki azotu do 80 kg Nlha. Srednio za okres pi((ciu 1atach badail (19982002) wzrost dawki azotu 0 20 kg Nlha powodowal wzrost wartosci odczyt6w SPAD
o ok. 19 jednostek.

Tabela 1. Srednie odczyty SPAD zalemie od dawki nawozenia azotem
w latach 1998-2002
Table 1. Average SPAD readings on different nitrogen doses in 1998-2002
Dawka azotu (kg N/ha)

OdczytSPAD

W sp6lczynnik zmiennosci

Nitrogen dose

SPAD reading

Variation coefficient (%)

0

480

20

501

16,1

40

525

16,2

60

543

15,3

80

558

15,3

NIR

15,1

.

17,3

Przedstawione wyniki sll zgodne z uzyskanymi przez innych autorow [Fotyma
2000, Fotyma 2002, Follet i in. 1992, Fox i in. 1994], ktorzy stwierdzili zroinicowanie
odczytow SPAD zaleznie od dawki azotu. Nowacki i in. [1998] opisali przebieg
zmian zawartosci chlorofilu w lisciach roslin pod wplywem nawozenia azotem. Male
dawki azotu powodujll spadek zawartosci chlorofilu, dawki srednie - jego znaczny
wzrost, a dawki duze ponowny spadek zawartosci barwnika, spowodowany
ujawnieniem si(( efektu antagonistycznego z innymi skladnikami pokarmowymi. W
badaniach wlasnych nie obserwowano efektu duZych dawek azotu, gdyz nie stosowano
ich ze wzgl((du na normy zawartosci bialka w ziamie przyj((te w browamictwie.
W serii doswiadczen z g((stosciami siewu j((czmienia, prowadzonych w latach 19982000, istotnie najwi((ksze odczyty SPAD stwierdzono przy siewach najrzadszych (200
ziarenlm2). We wszystkich obiektach siewow g((sciejszych odczyty SPAD pozostawaly
na zblizonym poziomie. Podobnie jak w serii badan z nawozeniem odczyty SPAD
istotnie wzrastaly, wraz ze wzrostem dawek nawozow azotowych. Nie stwierdzono
przy tym istotnego wspoldzialania pomi((dzy ilosCill wysiewu i dawkll azotu (rys.2).
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Rys. 2. Wartosci SPAD zaleinie od ilosci Mysiewu i dawki azotu w latach 1998-2000
Fig. 2. Variability of SPAD readings depending on sowing rate and nitrogen dose
in the years 1998-2000 .
W miar(( zaawansowania wzrostu i rozwoju roslin j((czmienia, we wszystkich latach
badan (1998-2002) odczyty SPAD ulegaly zwi((kszeniu.Odczyty
SPAD byly
najbardziej stale w okresie pomi((dzy fazllkrzewienia (Ee 30), a fazll ukazywania si((

liscia flagowego (EC 37) (rysJ).
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Rys. 3. Zmiennosc odczyt6w SPAD w okresie wegetacji roslin
Fig. 3. Variability ojSPAD readings in the vegetation period

Zroznicowanie odczytow SPAD pomit(dzy fazami rozwojowymi ros1in pszenicy
ozimej stwierdzi1i rowniez Fox i in. [1994], au kukurydzy Smeal i in. [1994] oraz
Waskom i in. [1996]. Wymienieni autorzy zwracaj:t uwagt(, ze wlasciwe wykorzystanie
ch1orofilometru wymaga ka1ibracji przyrz:tdu d1aokreS1onych stadiow rozwojowych
ros1in.

1. Wartosci SPAD u browamej odmiany jt(czmienia Rudzik pod1egaly zmiennosci
srodowiskowej w 1atach badan.
2. Wartosci SPAD wzrastaly w miart( stosowania wzrastaj:tcych dawek nawozow
azotowych, nie za1ezaly natorniast w istotnyrn stopniu od gt(stosci siewu jt(czrnienia.
3. W okresie od fazy krzewienia do fazy ukazywania sit(1iscia flagowego jt(czmienia
odczyty SPAD pozostawaly na wzg1t(dnie stalym poziomie.

1. Bezduszniak D. 1997. Ocena stanu odiywienia pszenicy ozimej azotem na
podstawie pomiaru zawartosci ch1orofi1u metoda optyczna (SPAD). Praca
doktorska, ss.78.

2. Follet R.H., Follet R.E, HalvorsonA.D. 1992. Use of chlorophyll meter to evaluate
the nitrogen status of dryland winter wheat. Commun. Soil Sci. Plant Ana1., 23,
687-697.
3. Fotyma E. 2000. Wykorzystanie testu NNI i testu SPAD do oceny stanu
odZywienia zbOz azotem. Nawozy i Nawozenie, 4, 78-90
4. Fotyma E. 2002. Zr6znicowanie odmianowe zawartosci chlorofilu w lisciach
zbOz ozimych. Pam. Put 130,171-177.
5. Fotyma E., Bezduszniak D. 2000a. Ocena stanu odZywienia zb6z ozimych azotem
na podstawie pomiaru indeksu zie1onosci liscia. Fragm. Agronom., 4, 29-45
6. Fotyma E., Bezduszniak D. 2000b. Wykorzystanie testu NNI i testu SPAD do
oceny stanu odZywienia zbQz azotem. Nawozy i Nawozenie, 4, 78-90
7. Fox R.H., Piekielek W.P., Macneal K.M. 1994. Using a chlorophyll meter to predict
nitrogen fertilizer needs of winter wheat. Commun. Soil Sci.Ana1. 25(3 i 4), 171181.
8. Nowacki E. 1980. Gospodarka azotowa roslin uprawnych. PWRiL, Warszawa
9. PecioA., Fotyma E. 2001. Kalibracja test6w NNI i SPAD dlajarego jl(czmienia
browarnego. Fragm. Agronom. 3(71). 161-172.
10. Smeal D., Zhang H. 1994. Chlorophyll meter evaluation for nitrogen management
in corn. Commun. Soil Sci. Plant Ana1., 25, 1495-1503.
11. Waskom R.M., Westfall D.G., Spellman D.E., Soltanpour P.N. 1996. Monitoring
nitrogen status of corn with a portable chlorophyll meter. Commun. Soil Sci.,
Plant Ana1., 27(384),561-574.
12. Wienhold B.J., Krupinsky J .M. 1999. Chlorophyll Meter as Nitrogen Management
tool in Malting barley. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 30( 17
I 18), 2551-2562.

In the years 1998-2000 and 2001-2002 in Experimental Station GrabOw two series
of field experiments with nitrogen fertilization and sowing density of spring barley
cv, Rudzik were carried out. In the first series of the experiments as the first factor
sowing density 200, 300, 400, 500 grains/m2 and in the second series spring barley
varieties, Rudzik, Sezam, Brenda i Scarlett were tested. The second factor in both
series was the nitrogen dose: 0,20,40,60,80
kg N/ha applied before sowing. In all
treatments of the experiments, during the whole vegetation period the measurements
of chlorophyll content in leaves of barley were performed by means of HYDRO NTester (0-800 scale).

The analysis of the measurements for Rudzik variety showed the differentiation of
SPAD readings between years. Similar and the highest ones was found in the years
2000 and 2001, and the smallest in the years 1998 and 2002. In 1999 SPAD readings
were middle and significantly different from the other years. The chlorophyll content
in the leaves increased according to nitrogen dose increase up to 80 kg N/ha. The
increase of nitrogen dose by each 20 kg N/ha increased SPAD readings by about 19
SPADunits.
In the series offield experiment with sowing densities, the highest values ofSPAD
readings were stated at the lowest sowing density (200 grains/m2). No significant
interaction between sowing rate and nitrogen dose was found.
In all years of the experiments SPAD readings increased in course of vegetation
period. The most stable SPAD readings were recorded in the period between tillering
(DC 30) and flag leaf emergence (DC 37).

PRZEGL~
BADAN NAD WYKORZYSTANIEM CHLOROFILOMETRU
SPAD-S02 DO OCENY STANU ODZYWIENIA ROSLIN AZOTEM

W pracy przedstawiono przegl~d pismiennictwa dotycz~cego mozliwosci oceny
stanu odzywienia roslin azotem z wykorzystaniem
przyrz~du optycznego,
chlorofilometru SPAD-502. Omowiono zalemosc pomi~dzy zawartosci~ azotu i
chlorofilu w roslinach a wartosci~ odczytow SPAD. Opisano sposob i technik~
pomiarow zawartosci chlorofilu w lisciach roslin uprawnych. Przedyskutowano wplyw
czynnikow srodowiska i agrotechniki na wartosc SPAD. Zwrocono uwag~ na
mozliwosc eliminacji zmiennosci odmianowej oraz srodowiskowej odczytow SPAD.
Siowa k1uczowe: chlorofilometr, SPAD, azot, chlorofil

In the paper the review of the literature data on the possibility of evaluating crop
nutritional status with respect to nitrogen by means of optical instrument,
chlrophylmeter SPAD-502 is presented. The relation between chlorophyll and nitrogen content and the SPAD values are discussed. The procedure of chlorophyll content
measurement is described. The influence of soil, weather and management practices
on the SPAD readings was considered with the special focus on the elimination of
variety and environmental variability of these readings.
Key words: chlorophylmeter, SPAD, nitrogen, chlorophyll content

Obiektywna ocena stopnia od:zywienia roslin azotem, trafue i wiarygodne zalecenia
nawozowe sit bardzo wame z punktu widzenia efektywnosci produkcji roslinnej i
jakosci uzyskiwanych surowcow, ale rowniez ze wzgl¢u na rosn~c~potrzeb~ ochrony
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ekosystemow rolniczych przed zanieczyszczeniem azotem. Kazda metoda oceny stanu
odiywienia roslin azotem, aby mogla bye powszechnie stosowana w praktyce rolniczej
musi bye szybka, niedroga, latwa do wykorzystania i poprawnie przewidujl\ccapotrzeby
rosliny w stosunku do tego skladnika [Wollring i in. 1998].
Na poczl\ctku lat 90. pojawil si~ w praktyce chlorofilometr (nazwa spolszczona,
w oryginale angielskim chlorophyll meter) SPAD-502, urzl\cdzenie slu~ce do nie
destrukcyjnej, optycznej oceny stanu odzywienia roslin azotem. Podstawowl\c zale~
tego przyrzl\cdujest wczesne wykrywanie nawet malych niedoborow azotu, czego nie
jest w stanie wychwycie oko czlowieka [Murdock i in.1997]. Podstawl\c oceny
wzrokowej jest fakt, ze barwnik fotosyntetyczny - chlorofil pochlania glownie swiatlo
widzialne - niebieskie i czerwone (380 - 780 nm), nie absorbuje natomiast swiatla
zielonego (470 - 620 nm) [Solomon i in. 1996]. Tak, wi~c rosliny lepiej od:zywione
azotem, wydajl\csi~ bardziej zielone, poniewaz ich liscie odbijajl\cwi~cej zielonego
swiatla. Chlorofilometr SPAD-502 dokonuje pomiaru barwnosci lisci metodl\coptycznl\c.
Fotodiody umieszczone w gomym ramieniu chlorofilometru emitujl\cswiatlo 0 dwu
dlugosciach fal, tj. 650 i 940 nm. Pochlanianie swiatla przy 650 nm jest zwi'lZane z
obecnoscil\cchlorofilu, zas absorpcja swiatla przy 940 nm wynika glownie z zawartosci
elementow strukturalnych w lisciu (swiatlo zatrzymywane przez tkank~ liscia). Iloraz
absorpcji przy dwu dlugosciach fal jest wrazany w jednostkach nie mianowanych
nazywanych wartosciami lub odczytami
SPAD. Odczyty SPAD nie oddajl\c
bezposrednio zawartosci chlorofilu w lisciach, ajedynie okreslajl\cintensywnose barwy
zielonej lisci i pozostajl\cw scislej korelacji ze stanem od:zywienia roslin azotem.

Zale:inosc pomi~dzy zawartosci~ azotu
i chlorofilu w roslinie a odczytami SPAD
Wi~ksza cz~se azotu znajdujl\ccego si~ w lisciach jest wll\cczona w struktury
chloroplastu. Zaleznose pomi~dzy zawartoscil\c azotu i chlorofilu w lisciu jest bardzo
scisla wowczas kiedy roslina zawiera optymalnl\club niedostatecznl\c ilose azotu [Wood
i in. 1992a; Peltonen i in. 1995; W6llring i in. 1998; Uzik i Zofajova 2000; Denuit i
in. 2001]. Natomiast zawartosc chlorofilu nie wzrasta wraz z luksusowym stanem
od:zywienia roslin azotem [Blackmer i Schepers 1994]. Okolo 50-70 % calej ilosci
azotu zawartego w lisciach kukurydzy znajduje si~ w chloroplastach [Socking i Ongun
1962; Hageman 1986 cyt. za Dwyer i in., 1994; Marschner 2002], ale ilose ta moze
si~ zmieniac zaleznie od stadium rozwojowego, odmiany roslin i innych czynnikow.
Azot znajdujl\ccysi~ w chlorofilu stanowi bardzo mall\ccz~se calego azotu znajdujl\ccego
si~ w chloroplastach (okolo 10% suchej masy chloroplastu) [Zeltich 1997],jest jednak
integralnl\ccz~scil\cpierscienia porfirynowego chlorofilu. Niedobory azotu powodujl\c
chlorozy szczegolnie starszych lisci, co w krancowych przypadkach moze prowadzie
do zupelnego Z61kni~cia calych blaszek lisciowych wraz z nerwami, a nast~pnie
opadania lisci [Nowak i Marska 2001].

Wplyw dawki azotu na powstajctcy chlorofil w lisciach pszenicy, jest w pelni
widoczny po okolo 3 tygodniach od zastosowania nawozu [Murdock i in. 1997], co
wyraza si~ wzrostem odczytow SPAD. Przeprowadzone przez wielu autorow pomiary
dowiodly, ze istnieje scisla zaleznose pomi~dzy odczytami SPAD, a iloscict chlorofilu
w lisciach roznych gatunkow roslin: Campbell i in. [1990] (R2=0,74-0,79); Fanizza i
in. [1991] (R2=0,89); Monje i Bugbee [1992] (R2=0,93), Vos i Born [1993] (R2=0,97),
Krugh i in.[1994] (R2=0,96) Markwell i in. [1995] (R2=0,94), Castelli i in. [1996]
(R~0,90), Gregorczyk i Raczynska [1997] (R2=0,95-o,97), Wollring i in. [1998]
(R2=0,85-0,95) Ommen i in. [1999] (R2=0,96), Sung i in. [1999] (R2=0,78),
Barraclough i Kyte [2001] (R2=0,80). Powyzsza zalei:nose wedlug Markwell i in.
[1995], Castelli i in. [1996] niejest liniowa, gdyz- jak podajctMonje i Bugbee [1992]
- absorbancja jest nie tylko zalezna od ilosci barwnika, ale rowniez od ugi~cia swiada
wewncttrz mezofilu, odbicia swiatla na powierzchni liscia i przestrzennego
rozmieszczenia chlorofilu w lisciu. Natomiast jak zauwai:yli Markwell i in. [1995],
niewielkie nie doszacowanie zawartosci chlorofilu w lisciach przy niskich odczytach
SPAD, jest prawdopodobnie spowodowane oparciem pomiarow 0 dlugose fali 650
nm. Taka dlugose fali jest przypuszczalnie lepiej absorbowana przez chlorofil b, a
rosliny wyzsze z ogolnym deficytem chlorofilu zawierajct mniej chlorofilu b niz
chlorofilu a. Castelli i in. [1996], stwierdzili ze odczyty SPAD Sctodmienne dla takiej
samej ilosci chlorofilu oznaczonej metodctin vitro u roznych gatunkow roslin. Wedlug
tych autorow konieczna jest kalibracja chlorofilometru dla roznych gatunkow,
zwlaszcza dla odczytow SPAD 0 wartosci >30. Gregorczyk i Raczynska [1997] na
podstawie badan z babkct zwyczajnll, mniszkiem lekarskim, lubczykiem ogrodowym,
koniczynct szwedzkct i fasolct szparagowct stwierdzily, ze do przeliczania jednostek
SPAD na jednostki chlorofilu mozna wykorzystae zaleznosci regresyjne. Pomi~dzy
wartosciami SPAD a procentowctzawartoscict N w lisciu udowodniono scislctzaleznose
[Wood i in. 1992a (R2=0,90); Follett i in. 1992; Vos i Born 1993 (R2=0,97), Peltonen
i in. 1995 (R2=0,88-0,91); Johnkutty i Planiappan 1996; Chapman i Barreto 1997;
Peng i in. 1999 (R2=0,93-0,96); Balasubramanian i in. 2000; Uzik i Zofajova 2000
(R2=0,98); Barraclough i Kyte [2001] (R2=0,92); Veeraputhiran i in. 2001 (R2=0,760,89); Novoa iVillagran 2002 (R2=0,81-o,88]. Zalemose tajestjednak modyfikowana
wplywem odmiany i wieku rosliny, glownie ze wzgl~du na grubose i ci~zar wlasciwy
liscia [Campbell i in. 1990; Peng i in. 1993; Peltonen i in. 1995; Chapman i Barreto
1997]. Eksperymenty Uzik i Zofajovej [2000] z 5 odmianami pszenicy ozimej i 12
poziomami nawozenia N udowodnily takze bardzo silnctzaleznose mi~dzy odczytami
SPAD a dawkct azotu (R2=0,95). Fakt malejctcej zmiennosci odczytow SPAD wraz z
poprawct stanu odZywienia roslin azotem stwierdzili Fotyma i Bezduszniak [2000].
Koresponduje to z rezultatami otrzymanymi przez Dwyer'a i in. [1994], ktorzy na
podstawie funkcji kwadratowej wykazali, ze wraz ze wzrostem ilose azotu w lisciu
czulose chlorofilometru SPAD-502 obniza si~.
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Jak podajl:l Wollring i in. [1998] zalecenia nawozenia azotem zb6z oparte na
wykorzystaniu chlorofilometru zostaly wprowadzone w Niemczech, Francji, Czechach,
Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, a takze przez lUNG w Polsce. Na rynku
europejskim urzl:ldzenie to funkcjonuje pod nazwl:l Precisio N- Tester. W Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie, chlorofilometr wykorzystywany jest najcz~sciej do oceny
odzYwienia azotem kukurydzy i pszenicy, zas na Filipinach, w Indonezji, Indiach,
Korei Poludniowej ryzu. Zalecenia te zawsze obejmujl:l podzial og61nej dawki azotu
na 2-3 cZ\lsci, gdzie pierwsza cZ\lscjest stosowana wedlug zalecanych miejscowych
metod, a kolejne Sl:loszacowywane na podstawie odczyt6w chlorofilometru. Zalecenia
Sl:l corocznie uaktualniane z uwzgl\ldnieniem
najnowszych badan i nowo
zarejestrowanych odmian roslin. Chlorofilometr SPAD-502 znalazl dotychczas
zastosowanie w monitorowaniu stanu odi:ywienia azotem wielu gatunk6w roslin:
kukurydzy (Zea mays L.) [Piekielek i Fox 1992, Schepers i in. 1992, Wood i in.
1992a, Peterson i in. 1993, Dwyer i in. 1994, Blackmer i Schepers 1994, Piekielek i
in. 1995, 1997, Krugh i in. 1994, Argenta i in.2001, Machu12001, Novoa i Villagran
2002, Zebarth i in. 2002],
ryzu (Oryza sativa L.) [Turner i Jund 1991, Peng i in. 1993, 1995, Sung i in. 1999,
Argenta i in.2001, Singh i in. 2002],
pszenicy (Triticum aestivum L.) [Follett i Follett 1992, Reeves i in. 1993, Peltonen i
in. 1995, Bezduszniak 1997, Murdock i in. 1997, Fotyma i in. 1998, Hoel 1998,
Vidal i in. 1999, Uzik i Zofajova 2000, Argenta i in.2001, Barraclough i Kyte 2001,
Fotyma 2002, Giunta i in. 2002, Singh i in. 2002],
soi (Glycine max (L.) Merr. [Ma i in. 1995],
j~zmienia(Hordeum
vulgare L.) [Peitonen i in. 1995, Pecio i Fotyma2001, Giunta i in.
2002],
owsa (Avena sativa L.) [Peltonen i in. 1995],
iyta (Secale cereale L.) [Peltonen i in. 1995, Fotyma 2002],
pszenzyta (Triticale) [Rozbicki i Samborski 2001, Fotyma 2002, Giunta i in. 2002,
Samborski i Rozbicki 2002, Samborski 2002],
sorga (Sorghum bicolor (L.) Moench [Marquard i Tipton 1987],
bawelny (Gossypium hirsutum L.) [Wood i in. 1992b, Feibo i in. 1998], Veeraputhiran i
in. 2001],
ziemniaka (Solanum tuberosum L.) [Vos i Born 1993, Olivier i in. 2001, Palachetti i in.
2001],
pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) [Tenga i in. 1989],
tytoniu (Nicotina tabacum L.) [MacKown i Sutton 1998, Kowalczyk-Jusko, Koscik
2002],
orzeszk6w ziemnych (Arachis hypogaea L.) [Nageswara i in. 2001],

jabloni (Malus domestica Borkh.) [Campbell i in. 1990, Treder 2001],
winorosli (Vitis vinifera L.) [Fanizza i in. 1991] i
pieprzu (Capsicum annuum L.) [Hartz i in. 1993].

Wplyw czyunik6w srodowiskowych i agrotechnicznych
na wartosc odczyt6w SPA»
Wiele czynnik6w ma wplyw na odczyty wykonywane chlorofilometrem SPAD502, a mianowicie; miejsce wykonania pomiaru na lisciu, r6znice w nat~zeniu
promieniowania
slonecznego -zar6wno pomi~dzy porami roku, jak i dnia zag~szczenie lanu, grubose i budowa morfologiczna liscia, odmiana, wiek rosliny,
ilose innych niz azot skladnik6w mineralnych zawartych w glebie i ros1inie, stres
abiotyczny i biotyczny powoduj~cy przebarwienia lisci [Turner i Jund 1991; Follett i
in. 1992; Petersona i in. 1993; Vos i Born 1993; Hartz i in. 1993; Krugh i in. 1994;
oraz Denuit i in. 2001].
R6mice mi~dzy odmianami w odczytach SPAD zaobserwowali dla pszenicy ozimej
Hoel [1998], Fotyma i in. [1998], Fotyma i Bezduszniak [2000], Fotyma [2002], dla
pszenicy ozimej, j~czmienia ozimego i tytoniu Wollring i in. [1998], dla pszenZyta
ozimego i Zyta Fotyma [2002], dla ryzu Balasubramanian i in. [2000], co jak twierdz~
nakazuje kalibracj~ SPAD-502 takze dla odmian. Dla ryzu zaobserwowano takze
zmiennose wartosci SPAD w zaleznosci od g~stosci lanu roslin. W lanach g~stszych,
intensywnie rosn~cych, nast~puje prawdopodobnie wi~ksze "rozcienczenie" azotu w
roslinach, objawiaj~ce si~ nizszymi odczytami SPAD.
Problemem slabo poznanymjest wplyw pierwiastk6w innych niz azot na odczyty
SPAD. Zagadnieniem tym w uprawie ryzu zajmowali si~ Peng i in. [1999].
Zaobserwowali oni, ze podczas krzewienia roslin na polach ubogich w fosfor odczyty
SPAD byly 0 1-2 jednostki wyzsze niz na polach nawozonych tym pierwiastkiem
natomiast r6znice te zatarly si~ na pocz~tku wyrzucania wiech przez rosliny ryzu. Jak
podaj~ cytowani autorzy, chc~c okreslie dokladnie ilose azotu w roslinach przy uZyciu
chlorofilometru SPAD-502, nalezaloby wprowadzie r6wnania regresji w zalemosci
od ilosci fosforu w roslinach. Badania te koresponduj~ z fizjologicznymi objawami
niedoboru fosforu w roslinach, czyli wytwarzaniem ciemnozielonych blaszek
lisciowych [Marska i Nowak 2001], kt6re spowodowane jest prawdopodobnie
oslabionym wzrostem kom6rek i zwi~zan~ z tym wi~ksz~ ich liczb~ na jednostce
powierzchni [Marschner 2002, cyt. za Hecht-Buchholz 1967], co moze "maskowae"
objawy niedoboru azotu [Machul200 1]. Odmienne stanowisko w tej sprawie prezentuje
Piekielek i Fox [1992].Wplyw innego pierwiastka, tj. potasu na odczyty SPAD nie
zostal potwierdzony [Peng i in. 1999]. Jednak Stevens i in. [1999] zalecaj~podczas
wykonywania pomiar6w SPAD, unikanie lisci z brllZowymi brzegami, poniewaz mog~
wykazywac zarowno niedobory potasu, uszkodzenia mrozowe, jak i zmiany
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patologiczne. Niedobory cynku i boru,jak podajl\Balasubramanian i in.[2000], wydajl\.
si~ miee maly wplyw na wartosci SPAD. Natomiast wedlug tych samych autor6w
nizsze odczyty SPAD obserwuje si~ na glebach organicznych i kwasnych. TakZe przy
niedoborach siarki, kt6re objawiajl\. si~ chlorotycznymi lisemi, a odczyty SPAD mogl\.
bye nizsze, co moze wprowadzae oznaczajl\.cego w bll\.d.
Wplyw chor6b roslin i suszy pojawiajl\.cej si~ w p6zniejszym okresie wegetacji na
odczyty SPAD zaobserwowali Piekielek i in. [1995]. Objawiae si~ to moze
nieodpowiednil\. ocenl\. stopnia od:zywienia roslin azotem, podobna sytuacja moze
zaistniee w przypadku roslin starzejl\.cych si~, kiedy azot transportowany jest z lisci
do ziamiak6w a chlorofil ulega znaczl\.cej degradacji [Dwyer i in. 1991, Schepers i in.
1992]. Zdaniem Wollring i in. [1998] chlorofilometr SPAD-502 nie powinien bye
ui:ywany w warunkach stresu wodnego i niedobor6w siarki, kt6rym mozna ewentualnie
zapobiec stosujl\.Cnawozenie siarkl\.razem z wczesnowiosennl\. dawkl\.azotu. Odczyty
SPAD nale:zy wykonywae na roslinach nie uszkodzonych, reprezentatywnych dla
danego pola, wazne jest r6wniez przysloni~cie chlorofilometru przed bezposrednio
padajl\.cymi promieniami slonecznymi. Badania Hoel i Solhaug [1998] nad wplywem
intensywnosci promieniowania slonecznego na wielkose odczyt6wSPAD w roslinach
pszenicy ozimej i szczawiku zaj~czego (Oxalis acetosella) wykazaly, zaleznie od pory
dnia, r6znice odpowiednio 8 i 15 %. Najnizsze wartosci SPAD uzyskiwano przy
najwyzszym promieniowaniu, tj. w poludnie, kiedy chloroplasty ulozone sl\.gl6wnie
wzdluz pionowych scian kom6rki, r6wnolegle do padajl\.cego promieniowania,
najwyzsze zas 0 swicie i 0 zmroku, czyli przy najnizszym naslonecznieniu, kiedy
chloroplasty ulozone Sl\.wzdluz g6mej i dolnej sciany kom6rki, aby maksymalizowae
absorpcj~ swiatla slonecznego. Rezultaty te wskazujl\, ze pomiary chlorofilometrem
SPAD-502 powinny bye wykonywane zawsze 0 zblizonej porze dnia.

W badaniach Chapman i Barreto [1997] z kukurydZl\.wykorzystano ci~zar wlasciwy
liscia - SLW (angielskie Specific Leaf Weight) do korekty odczyt6w SPAD, co
przynioslo popraw~ wsp6lczynnika determinacji z 0,81 do 0,97, odpowiednio dla
korelacji pomi~dzy odczytami SPAD a procentowl\. zawartoscil\. N w lisciach i
odczytami SPAD podzielonymi przez SLW a procentowl\.zawartoscil\.N w lisciach.
Takze rezultaty uzyskane dla ryzu przez Peng i in. [1993] wskazujl\, ze zastosowanie
SLW podnosi skutecznose predykcji procentowej zawartosci N w lisciach za pomocl\.
chlorofilometru SPAD-502. W badaniach Samborskiego [2002] uwzgl~dnienie ci~zaru
wlasciwego lisci pszenZyta ozimego nie niwelowalo istotnego wplywu genotypu na
odczyty SPAD. Przyczynl\.byl zblizony ci~zar wlasciwy lisci r6znych odmian pszenZyta
w ocenianych stadiach rozwojowych roslin, a takZe brakistotnych zaleZnosci pomi~dzy
wartosciami SPAD a SLW. W badaniach wloskich [Giunta i in. 2002] stwierdzono, ze

odczyty SPAD dla 17 odmian pszenicy twardej i 8 odmian pszenZyta Sllzalezne od
powierzchni liscia i specyficznej powierzchni liscia (angielskie Specific Leaf Weight)
SLA, ktorajest odwrotnoscill SLW. Jednak wprowadzenie SLW,jako "korektora" do
odczytow SPAD powoduje, ze metoda oceny odzywienia roslin azotem z
wykorzystaniem chlorofilometru przestaje bye szybka i niedestruktywna [Peng i in.
1993; Peltonen i in. 1995], co czynijllnieprzydatnll w praktyce rolniczej. Na podstawie
pofuiejszych badan z 80 odmianami ryzu Peng i in. [1995] stwierdzajll, ze uwiklany
w odczyty SPAD wplyw grubosci liscia moze zostae wyeliminowany w prostszy
sposob,jezeli zawartose azotu w lisciu zostanie okreslona w przeliczeniu najednostk~
powierzchni liscia (NL)' Rowniez Barraclough i Kyte [2001] oceniajllc wplyw stresu
wodnego na odczyty SPAD w pszenicy ozimej stwierdzili, ze najlepszll i najbardziej
uniwersalnll kalibracj~ chlorofilometru SPAD-502, niezalemll od zaopatrzenia roslin
w wod~, mozna przeprowadzie wyrazajllc ilose azotu w przeliczeniu na powierzchni~
liscia lub jego swieZll mas~.

Najlepszym miejscem wykonania pomiaru SPAD dla kukurydzy wedlug Peterson
i in. [1993], Chapman i Barreto [1997], Blackmer i Schapers [1994], Piekielek i in.
[1997] jest srodek najmlodszego w pelni rozwini~tego liscia, pomijajllc nerw srodkowy.
Podobne zalecenia, ale dla pszenicy ozimej podaje Hoel [1998], ktory uzyskal
najwi~ksze zaleznosci pomi~dzy odczytami SPAD a procentowll zawartoscill azotu w
lisciu, kiedy pomiary SPAD byly wykonywane w centralnym miejscu liscia. Jak
zauwazyl Castelli i in. [1996] mlode, gome liscie majll mezofil bardziej zbity 0 malych
bogatych w protoplazm~ komorkach, podczas gdy liscie w pelni rozwini~te sllgllbczaste
z duzll iloscillprzestrzeni powietrznych i bardzo dobrze rozwini~tll wakuoill. Sposob
trzymania chlorofilometru wedlug Markwell'a i in. [1995], doosiowo lub odosiowo
nie ma istotnego wplywu na wielkose odczytu.
.

Hoel [1998], podaje stadium GS 49 jako najlepszy termin wykonywania odczytow
SPAD, gdyz w tym czasie uzyskiwano najsilniejsze zaleznosci pomi~dzy odczytami
SPAD a procentowll zawartoscill N w lisciu, procentem bialka w calej roslinie i plonem
ziama. Rowniez dla stadium GS 49 Rozbicki i Samborski [200 I] uzyskali najwi~kszll
zgodnose pomi~dzy odczytami SPAD a wartosciami NNI. Slabe zalemosci pomi~dzy
wczesniejszymi pomiarami SPAD, tj. GS 31 a plonem ziama [Vidal i in. 1999] mogll
wynikae jak podaje Hoel [1998], z oddzialywania wielu czynnikow limitujllcych pIon,
ujawniajllcych si~ poiniej w trakcie wegetacji roslin. Reeves i in. [1993], Uzik
i Zofajova [2000] stwierdzili ze roznice w odczytach SPAD wynikajllce z zastosowania
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roznych poziomow nawozenia azotem s~ we wczesnych stadiach rozwojowych
pszenicy zbyt male. Bazuj~c na 3-letnich wynikach badan Bezduszniak [1997]
stwierdzil jednak, ze odczyty SPAD wykonywane w stadium pocz~tku strzelania w
idiblo (GS 31) wykazywaly najwi~ksz~ stalosc w latach badan. Taki term in
wykonywania pomiarow daje mozliwosc zastosowania dawek nawozenia poglownego
azotem [Murdock i in. 1997] i wowczas ma najwi~ksze znaczenie praktyczne [Fotyma
2002].
Pomiary SPAD wykonywane na roslinach ryzu jeszcze wczesniej, tj. w trakcie
krzewienia, dawaly slabe mozliwosci przewidywania dalszych potrzeb nawozenia
azotem prawdopodobnie ze wzgl~du na stosowane w tym okresie herbicydy, ktore
zaburzaj~ poziom chlorofilu w roslinie i jej zdolnosc pochlaniania swiatla [Turner i
Jund 1991]. Peltonen i in. [1995], podali stadia GS 37-41 i GS 52-58jako wame dla
nawozenia zboz azotem i wykorzystywali je do pomiarow SPAD. Jednoroczne badania
Vidal i in. [1999] przeprowadzone z pszenic~jar~ wskazywaly, ze odczyty SPAD
wykonane w stadiach GS 49 i GS 69 wyjasnialy odpowiednio 85 i 72 % zmiennosci
plonu ziarna, jednak autorzy tych badan podaj~ ze terminy te Sll. zbyt poine, aby
dokonac nawozenia pog16wnego w warunkach chilijskich i nalezaloby si~ koncentrowac
na pomiarach pomi~dzy GS 30 i GS 45. Wczesniejszy termin oceny, tj. pocz~tek
strzelania roslin w idiblo znajduje wi~ksze uzasadnienie na glebach 0 malej zawartosci
azotu mineralnego wczesn~ wiosn~ gdyz w sytuacji takiej romice w stopniu odZywienia
roslin azotem s~ lepiej wykrywane za pomoc~ chlorofilometru. Podobne terminy, tj.
GS 37-39 podaj~ dla warunkow belgijskich Maes i in. [2000] cyt. za Denuit i in.
[2001]. Mozliwosci zastosowania chlorofilometru do oceny odZywienia zboz azotem,
po kwitnieniu s~ ograniczone, gdyz rosliny wykazuj~ objawy starzenia si~ i zwi~nego
z tym uszkodzenia lisci [Samborski 2002].
W przypadku kukurydzy wykonywanie odczytow SPAD zaleca si~ w stadium, co
najmniej 6-go liscia [Blackmer i Schapers 1994, Piekielek i Fox 1995, Piekielek i in.
1997], gdyz pomiary w tym terminie wykazuj~ wi~ksz~ korelacj~ z ilosci~ azotu w
roslinie a odczyty SPAD nie podlegaj~uz wplywowi dawki startowej azotu. Problem
zwi~zany z niedokladnosci~ okreslenia stadium rozwojowego rosliny proponuj~
rozwi'lZac poprzez wprowadzenie pol porownawczych z du~ dawk~ azotu, co pozwoli
na wyliczenie wzgl~dnych wartosci SPAD tzw. NSI (angielskie Nitrogen Sufficiency
Index) wskainika poprawnego odzywienia roslin azotem. NSIjest ilorazem odczytu
SPAD z pola poddawanego ocenie odZywienia azotem i odczytu na poletku kontrolnym
nawozonym dawk~ azotu zapewniaj~c~ w danych warunkach uprawowych nie
zaburzone przyrosty roslin. Blackmer i Schepers [1994] uznali, ze wartosc NSI=0,95
jest zadowalaj~ca, a w sytuacji takiej dodatkowe nawozenie azotemjest zb~dne.
W badaniach Samborskiego i Rozbickiego [2002] z pszenzytem ozimym
uprawianym na glebie lekkiej optymalny poziom NSI wyliczono przy wykorzystaniu
wskainika stanu od:zywienia roslin azotem, w skrocie NNI (angielskie Nitrogen
Nutrition Index). W analizie regresji za optymalny poziom NNI przyj~to 0,90, ktory

uznawany jest za wystarczaj~cy do zapewnienia roslinom nie zaburzonego wzrostu.
Wartosc progowa NSI wynosila 0,98. Taki sposob podejscia do kalibracji
chlorofilometru SPAD-502 pozwala na eliminacj~ zmiennosci odmianowej, lokalizacji
pola i terminow pomiarow.
Jak podaj~ Wollring i in. [1998] zalecenia nawozenia azotem oparte na pomiarach
wartosci SPAD daj~ rownie dobry efekt ekonomiczny i ekologiczny jak inne
konwencjonalne metody, tj. test azotanowy stosowany w Niemczech, czy metoda
bilansowa we Francji przy jednoczesnej latwosci uZycia chlorofilometru SPAD-502
bez koniecznosci wykonywania czasochlonnych analiz laboratoryjnych. Singh i in.
[2002] na podstawie badan z ryzem stwierdzili, ze formulowanie zalecen nawozenia
azotem w oparciu 0 uZycie chlorofilometru SPAD-502 obni:zylo zapotrzebowanie roslin
na ten skladnik 0 12,5-25 % bez znizki plonu.
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The review ofthe literature concerning the use of chlorophyllmeter
. evaluating crop nitrogen nutritional status

SPAD-S02 for

In the paper the main problems concerning indirect evaluation of crop nitrogen nutritional status by means of hand-held chlorophyllmeter were reviewed. In the subsequent
chapters the following information were collected:
the relation between chlorophyll and nitrogen content and SPAD readings
the range of investigated crops
the influence of soil and weather conditions on SPAD readings
the methods of limiting the variability of SPAD readings
the technical constraints of chlorphyllmeter use
the optical date of measurements

ZASTOSOWANIE TESTU SPAD DO OCENY
STAND ODZYWIENIA AZOTEM PSZENICY OZIMEJ
W ROZNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI ROSLINNEJ

W pracy przedstawiono wyniki oceny stanu odZywienia azotem dw6ch odmian
pszenicy ozimej w ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym systemie
produkcji roslinnej przeprowadzonej testem SPAD. Badania realizowano w latach
1998-2000. Dokonano takZe por6wnania wynik6w testu SPAD z diagnoz~postawion~
przez metod~ przedzialu krytycznego oraz test NNI. Test SPAD wykazal, iz stan
odZ)'wienia azotem pszenicy ozimej byl w systemie ekologicznym wyrainie gorszy
niz w dw6ch pozostalych obiektach. Diagnoza postawiona przez test SPAD r6znila
si~ od ocen metody przedzialu krytycznego i testu NNI. Przydatnosc testu SPAD dla
rolnictwa ekologicznego - ze wzgl~du najego specyfik~ - wydaje si~ ograniczona.
Siowa k1uczowe: test SPAD, azot, systemy produkcji roslinnej.

The results of evaluation of nitrogen nutrient status of two winter wheat varieties
in ecological, integrated and conventional crop production systems with use ofSPAD
test were presented in the paper. The results included the years between 1998 and
2000. Additionally a comparison of the results of a SPAD test with diagnoses of the
sufficiency range method and NNI test was done. SPAD test revealed that winter
wheat cultivated in the ecological system was significantly worse supplied with nitrogen than winter wheat in two other objects. The diagnosis ofSPAD test was different
than evaluation of two other methods. SPAD test seems to be little useful for organic
farming due to its specific character.
Key words: SPAD test, nitrogen, crop production systems.

W ostatnich latach obserwuje si~ wzrost zainteresowania praktyki rolniczej nowymi
systemami produkcji: ekologicznym oraz integrowanym. Systemy te nakierowane s~

na realizacj~ zasad zrownowazonego rozwoju rolnictwa, ktorych istotnym elementem
jest racjonalne gospodarowanie azotem. W praktyce oznacza to d~enie do zapewnienie
roslinom uprawnym wystarczajllcego zaopatrzenia w ten skladnik oraz maksymalne
ograniczenie jego strat [Lampkin N. 1994].
Zasadniczym kryterium oceny gospodarki skladnikami mineralnymi, obok
zasobnosci gleby, jest stan odZywienia roslin makroelementami.
Wedlug tradycyjnego podzialu, w badaniach stanu odZ)'wienia roslin wyodr~bnia
si~ metody wizualne i chemiczne, te ostatnie dzieli si~ natomiast na bezposrednie i
posrednie. Z metod chemicznych bezposrednich najszersze zastosowanie znajduje
metoda zawartosci lub przedzialu krytycznego, a ostatnio takze test NNI.
Z posrednich metod chemicznych duze zainteresowanie w ostatnim czasie wzbudza
test SPAD, ktory do oceny stanu odZ)'wienia wykorzystuje zawartose chlorofilu w
lisciach. Test ten opiera si~ na pomiarze ilosci swiatla 0 okreSlonej dlugosci fali odbitego
od badanego obiektu. Do pomiarow wykorzystuje si~ aparat SPAD-502, zwany takze
N-Testerem [Bezduszniak D. 1995]. Kalibracji odczytow SPAD z reguly dokonuje
si~ w stosunku do wybranych wskaznikow roslinnych np. plonu roslin. W lUNG
opracowano inny, ciekawy sposob kalibracji wartosci SPAD w stosunku do Indeksu
NNI. W efekcie wyznaczono krytycznll wartose odczytu SPAD oraz wspolczynniki
korekcyjne dla wielu odmian pszenicy ozimej [Bezduszniak D. 1997, Fotyma E.,
Bezduszniak D. 2000].
DUZllza1etlltej metody jest fakt, iz na krytycznll wartose odczytu SPAD ma niewielki
wplyw faza rozwojowa. Przyjmuje si~, iz dla roslin optymalnie odZywionych azotem
odczyty te w calytn okresie rozwoju powinny wykazywae sta1llwartose [Bezduszniak
D. 1997]. Nie potwierdzily tego jednak badania Hoel i Solhaug [1998], ktorzy
stwierdzili, iz przy dUZym naslonecznieniu odczyty SPAD na pszenicy ozimej byly
wyraznie mniejsze niz w godzinach wieczornych lub w okresach dnia 0 malej
intensywnosci naslonecznienia.
Mimo to, metoda ta ze wzgl~du na swojll nieinwazyjnose oraz szybkose oznaczen
stwarza bardzo ciekawe perspektywy w badaniach stanu odZywienia roslin [Vouillot i
in. 1998]. Z drugiej strony moze bye ona przydatnym narz~dziem w ustalaniu potrzeb
nawozowych roslin w stosunku do azotu [Fotyma E. 2000, Giordani G., Guermandi
M. 1995].
Celem przeprowadzonych badan jest ocena stanu odZywienia azotem dwoch odmian
pszenicy ozimej w ekologicznym, integrowanym oraz konwencjonalnym systemie
produkcji roslinnej z wykorzystaniem testu SPAD.

Do badan wykorzystano doswiadczenie polowe zalozone w 1994 r. w SD lUNG
w Osinach (woj. lubelskie) na glebie kompleksu Zytniego bardzo dobrego, ktorego

celemjest porownywanie ro:znych systemow produkcji roslinnej. Poszczegolne systemy
charakteryzuj~ sif\:odmiennym zmianowaniem oraz roznymi technologiami produkcji
(tab. 1). Doswiadczenie prowadzone jest w jednym powtorzeniu polami wszystkich
roslin rownoczesnie, a powierzchnia poszczegolnych pol wynosi okolo 1 ha. Badania
realizowano w latach 1998-2000 na dwoch odmianach pszenicy ozimej: Juma i Kobra.
Tabela 1. Wazniejsze elementy agrotechniki pszenicy ozimej (1998-2000)
Table 1. More important elements of agricultural practice of winter wheat (19982000)
Agrotechnika
Elements of agricultural
practice

System
Ekologiczny
Ecological

Integrowany
Integrated
Z-Jj-Bo

- Po

Konwencjonalny
Conventional
Ro-Po

-)j

Zmianowanie
Crop rotation

Z - Jj - Kc - Kc Po

Zaprawianie nasion Seed
dressing
Nawozenie min. w kg/ha
Mineral fertilisation in

-

+

+

-

NPK
(85+55+65)

NPK (140+60+80)

I lub or 2x

2x

Fungicydy Fungicides

-

2x

21ub or 3x

Retardanty Retardants

-

Ilub or 2x

2x

Bronowanie Harrowing

4x

Ix

Ix

1._11._

Herbicydy

Herbicides

Z - ziemniak / potato; Jj - j(;:czmien jary / spring barley; Kc - koniczyna czerwona z trawl\. / red clover
with grass; Po - pszenica ozima / winter wheat; Bo - bobik / faba bean; Ro - rzepak ozimy / winter
rape

W fazach: strzelanie w idiblo (GS 32-35 i GS 37-39) oraz kloszenie (GS 50-59)
wykonano pomiary zawartosci chlorofilu w pszenicy ozimej przy uZyciu N -Testera.
Pomiary przeprowadzono na 30 w pelni rozwinif\:tych najmlodszych lisciach w 4
powtorzeniach dla kazdej z badanych odmian.
Krytyczne zawartosci chlorofilu wyrazone w jednostkach SPAD przyjf\:todla Jumy
- 589 i dla Kobry - 605 na podstawie badan Bezduszniaka [1997].

Wartosci odczyt6w uzyskane w poczlltku strzelania w idiblo (GS 32-35) wskazujll
na niedostateczne zaopatrzenie obu odmian pszenicy w azot we wszystkich obiektach,
przy czym dla odmiany Juma niedobory te Sllwi~ksze. W koncu strzelania w Zdiblo
(GS 37-39) odnotowano deficytowy stan odZ)'wienia azotem tylko odmiany Juma w
systemie ekologicznym. W pozostalych przypadkach odczyty oscylowaly wok61
wartosci przyj~tej za optymalnlliub nawet wskazywaly na zaopatrzenie luksusowe w
ten skladnik.
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Rys. I. Odczyty SPAD dlapszenicy

ozimej (1998-2000)

Fig. I. SPAD values/or winter wheat (1998-2000)

NaieZy zauwaZyc, iz we wszystkich systemach wartosci odczyt6w w kolejnych
fenofazach systematycznie wzrastaly (rys. 1).
Diagnozy stanu odZ)'wienia azotem obu odmian pszenicy ozimej uzyskane przy
wykorzystaniu testu SPAD oraz metody przedzialu krytycznego oraz testu NNI
zaprezentowano w ponizszym zestawieniu:

-zawartosc
-zawartosc
-zawartosc
-zawartosc
-zawartosc

deficytowa
nieznacznie deficytowa
optymalna lub zblizona do optymalnej
nieznacznie luksusowa
luksusowa

Trzy uwzgl~dnione metody odmiennie zdiagnozowaly stan odZywienia azotem
obu odmian pszenicy ozimej. Zr6znicowanie ocen wynika prawdopodobnie sutd, iz
zastosowane metody opieraly si~ na odmiennych zalozeniach, a takze ocenialy stan
odZywienia z r6znym stopniem precyzji. Metoda przedzialu krytycznego oraz indeks
NNI nalez~ do bezposrednich metod chemicznych bazuj~cych na bezwzgl~dnej
zawartosci skladnika. Natomiast test SPAD, 0 zaopatrzeniu rosliny w azot informuje
posrednio na podstawie zawartosci chlorofilu.
Malo precyzyjnym testem byla metoda przedzialu krytycznego, w kt6rej przyjmuje
si~ stosunkowo szeroki zakres zawartosci wystarczaj~cych danego skladnika. St~d tez
w fazie strzelania w idiblo pszenicy ozimej prawie na wszystkich obiektach metoda
ta wskazywala na dostateczny stan odZywienia azotem.
Zdecydowanie precyzyjniejs~ metod~ byl test oparty na konkretnej zawartosci
krytycznej azotu - NNI. W skazal on na wyrainy niedob6r azotu w fazie strzelania w
idiblo pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym. R6wniez w tej samej
fazie w systemie integrowanym test NNI ujawnil niedostateczny stan odZywienia
azotem obu odmian pszenicy.

Test SPAD wykazal w fazie strzelania'w idiblo obu odmian pszenicy niedostateczny
stan odZywienia azotem, ale w nast~pnych fazach rozwojowych zjawiska tego, z
wyj~tkiem odmiany Juma uprawianej w systemie ekologicznym,juz nie stwierdzano.
Wydaje si~, ze przydatnosc testu SPAD dla rolnictwa ekologicznego jest
ograniczona. Wynika to st~d, iz w systemie tym mozliwosci praktycznego
wykorzystania wynikow testu do wyznaczenia dawek nawozow azotowych s~
niewielkie, ze wzgl~du na zakaz stosowania w rolnictwie ekologicznym syntetycznych
nawozow mineralnych. Ponadto specyfika rolnictwa ekologicznego (brak szybko
dzialaj~cych nawozow mineralnych, chemicznej ochrony roslin, inny dobor odmian,
itp.) powoduje, ze warunki wzrostu i rozwoju roslin s~ tu odmienne. W zwi~zku z
tym, wydaje si~ potrzebne poszukiwanie metod oceny stanu odZywienia roslin bardziej
przydatnych dla tego systemu.

1.

2.

3.
4.

Test SPAD wykazal, iz stan odi:ywienia azotem pszenicy ozimej byl w systemie
ekologicznym wyrainie gorszy niz w dwoch pozostalych obiektach. Stosunkowo
gl~boki deficyt azotu odnotowano w fazie strzelania.
W systemach integrowanym i konwencjonalnym pszenica ozima byla z reguly
dobrze odZywione azotem, choc dla fazy pocz~tku strzelania w idiblo test SPAD
nie potwierdzil tego jednoznacznie.
Diagnoza postawiona przez test SPAD roznila si~ od ocen metody przedzialu
krytycznego i testu NNI.
Uzyskane wyniki wskazuj~ ze przydatnosc testu SPAD dla rolnictwa
ekologicznego jest ograniczona.
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Evaluation of nitrogen nutrient status of winter wheat in different crop
production systems with use of spad test

Evaluation of nitrogen nutrient status of two winter wheat varieties in ecological, integrated and conventional crop production systems with use of SPAD test was
the aim ofthe investigations. Particular systems are characterised by different crop
rotations and crop production technologies The researches were conducted in the
years 1998-2000 at The Experimental Station in Osiny on a grey - brown podzolic
soil. A comparison of the results of a SPAD test with diagnoses of the sufficiency
range method and NNI test was done.
SPAD test revealed that winter wheat cultivated in the ecological system was
significantly worse supplied with nitrogen than winter wheat in two other objects.
Values of readings at the beginning of the shooting stage showed insufficient supply
with nitrogen of both winter wheat varieties on all compared objects, however for
Juma variety the deficit was bigger. At the end of the shooting stage a deficient nitrogen status was noted only for Juma variety in an ecological system. In the rest of
cases readings oscillated around the value accepted as an optimal or even revealed
luxurious supply with this nutrient.
The diagnosis ofSPAD test was different than evaluation of the sufficiency range
method and NNI test. Different assumptions lying on the basis of the applied methods
and their different degree of precision in assessing the nutrient status of winter wheat
influenced variability of the obtained results.
SPAD test seems to be little useful for organic farming because possibilities to use
the results of this test in order to determine the rates of mineral fertilisers are very
limited due to a prohibition in use of artificial mineral fertilisers in organic farming.

The specific character of this system (lack of quick-acting mineral fertilisers and chemical crop protection, etc.) generates different conditions for the growth and development of crops. In this connection it seems necessary to develop methods more useful
for evaluation of crop nutrient status in organic farming.
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wego Centrum Naukowego Nawozow (w oryginale International Scientific Centre of
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Nr. 4(5) 2000 - Podstawy zr6wnowazonego nawozenia, synteza wynik6w badan
wykonanych w Zakladzie Zywienia Roslin i Nawozenia lUNG w latach 19911999,
Nr. 1(6) 2001 - Sustainable nutrient management, MAINTAIN report 2,
Nr. 2(7) 2001 - Decision support system for sustainable nutrient management at
the farm level, MAINTAIN report 3,
Nr 3(8) 2001 - System wspierania decyzji w zakresie odkwaszania gleb i zagospodarowania surowcow wapniowych w Polsce,
Nr. 4(9) 2001 - Biogeochemistry of nitrogen in agricultural systems, reprints of
the Proceedings of the International Fertiliser Society,
Nr. 1(10) 2002 - Biogeochemia azotu w warunkach Polski, prace naukowe
z konferencji,
Nr. 2 (11) 2002 - Wykorzystanie testu SPAD wwarunkach Polski, synteza badan
z lat 1993 - 2002,
Nr. 3(12) 2002 - Biogeochemistry of phosphorus in agricultural systems, reprints of the Proceedings of the International Fertiliser Society,
Nr. 4(13) 2002 - Biogeochemia fosforu w warunkach Polski, prace naukowe
z konferencji
Za duze osi~niecie Towarzystwa nalezy r6wniez uznac uzyskanie zgody Komitetu ds. Zywnosci i Rolnictwa FAO, Organizacji Narod6w Zjednoczonych, na wydanie w jezyku polskim publikacji FAO. 1998. "Guidelines for quality management in
soil and plant laboratories", FAO Soils Bulletin no 74 . Publikacja 0 charakterze poradnika zostala wydana w j~zyku polskim pt. "Dobra praktyka laboratoryjna" Pulawy.1999, i rozprowadzona wsrod uczestnik6w seminarium naukowo-technicznego
zorganizowanego w Pulawach w 1999r, na ten sam temat.
Zamierzenia i wyzwania
W najblizszym czasie, zgodnie ze Statutem zorganizowane zostanlt w trybie balotazowym wybory wladz Towarzystwa na kadencjlt 2003 - 2006. Przed nowymi wladzami stanll cztery zasadnicze zadania:

1. powi~kszenie skladu osobowego Towarzystwa i pozyskanie kolejnych czlonk6w
zbiorowych,
2. zaciesnienie wsp61pracy z wladzami CIEC i bardziej aktywny udzial w dzialalnosci mi~dzynarodowej Centrum,
3. organizacja kolejnych konferencji i spotkan naukowych, mozliwie 0 zasi~gu mi~dzynarodowym,
4. regularne wydawanie czasopisma "Nawozy i Nawozenie - Fertilizers and Fertilization".
ad. 2.
W maju 2003 r odb~dzie si~ kolejne XI seminarium naukowe CIEC w Debrecen
na W ~grzech pt. "Sustainable nutrients management". Udzial z Polski zglosilo 5 czlonk6w Polskiego Towarzystwa Naukowego i obecnose nasz powinna bye juz widoczna.
Uczestnikami z Polski b~d,r Prof. Tadeusz Filipek zAR w Lublinie, Dr Renata Gaj z
AR w Poznaniu, Dr Janusz Igras i Dr Jerzy Kopinski z lUNG w Pulawach i Dr hab.
Wojciech Lipinski z oddzialu Stacji Chemiczno Rolniczej w Lublinie .
W czerwcu 2003 roku, przy wiod~cym udziale PTN organizowana jest "Study
Tour" International Fertilizer Society. W wycieczce studyjnej do Polski weimie udzial
okolo 60 przedstawicieli przemyslu nawozowego, nauk agrochemicznych i praktyki
rolniczej z calego swiata. Uczestnicy zwiedzae b~d~ Zaklady Azotowe ANVIL we
Wloclawku, Zaklady Azotowe Pulawy i gospodarstwa rolne na terenie Kujaw i Lubelszczyzny.
NaieZy rozwaZye zgloszenie gotowosci zorganizowania nast~pnego seminarium
CIEC w Polsce w 2004 lub 2005 roku.
PTN, wesp61 z lUNG b~dzie najprawdopodobniej organizatorem 13 spotkania
konsultacyjnego przedstawicieli sluzb agrochemicznych i kontroli srodowiska z kraj6w Europy Srodkowej i Wschodniej. Z harmonogramu wsp6lpracy wynika, ze spotkanie takie powinno si~ odbye w Polsce w 2005 roku.
ad 3.
Jako tematy mozliwych, krajowych konferencji naukowych i naukowo technicznych
na lata 2003 - 2006 proponuje si~ wst~pnie:
2003, konferencja naukowa "Biogeochemia fosforu w warunkach Polski", Pulawy (w trakcie realizacji)
2004, konferencja naukowo-techniczna "Nawozy organiczne i organiczno-mineralne"
2005, konferencja naukowa "Biogeochemia potasu w warunkach Polski" (II konferencja z cyklu potas w rolnictwie)
2006, konferencja naukowa "Biogeochemia siarki w warunkach Polski"

