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OD REDAKTORÓW ZESZYTU

Oddajemy do rak Czytelników zeszyt zawierajacy prace stanowiace podsumowa
nie badan wykonanych w Zakladzie Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG lub w ramach
zadan koordynowanych przez pracowników Zakladu w latach 2000 - 2005. Jest to juz
czwarte opracowanie tego rodzaju wykonane w przeciagu ostatnich 25 lat. Kazde z
tych opracowan opatrzone bylo wspólnym tytulem odpowiadajacym glównemu ob
szarowi zainteresowan badawczych w danym okresie:

1. System nawozenia gruntów ornych w Polsce (lata 1981-1986). S(45). Pulawy
1986.ss.106

2. Nawozy- Gleba- Roslina (lata 1986-1990). S(75). Pulawy. ss.119
3. Podstawy zrównowazonego nawozenia (lata 1991-1999). Nawozy i Nawozenie

Fertilizers and Fertilization . 2000. 4(5). ss.231
4. Produkcyjne i srodowiskowe skutki nawozenia (lata 2000- 2005). Nawozy i

Nawozenie - Fertilizers and Fertilization. 2006 .l( ). ss.

Jak wynika z tych tytulów punkt ciezkosci badan naszego Zakladu przesuwa sie
w kierunku od rozwoju podstaw nawozenia i doradztwa nawozowego do rozeznania
wielostronnych skutków tego zabiegu zarówno o charakterze produkcyjnym jak
i srodowiskowym. Glówne nasze zainteresowania badawcze koncentruja sie nadal na
nawozeniu azotem, skladnikiem o najwiekszym dzialaniu plonotwórczym
i wplywajacym na jakosc produktów roslinnych, ale jednoczesnie stwarzajacym
okreslone zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego. Drugim kierunkiem ewolucji
naszych badan jest przechodzenie z poziomu pola i lanu roslin na poziom calego
agrosystemu. Wiaze sie to ze zmiana metod badan, które poczatkowo niemal wylacznie
opieraly sie o wyniki scislych doswiadczen polowych z uzupelniajacymi badaniami
laboratoryjnymi. Ostatnio coraz czesciej siegamy do metody obserwacji naukowych,
gromadzonych badz z punktów pomiarowych na duzych polach, badz z sieci róznego
rodzaju monitoringów, a takze danych statystyki masowej. Nie oznacza to zaniedbania
typowych badan doswiadczalnych na poziomie pola, mikropoletka i wazonu, które to
badania staramy sie prowadzic z zastosowaniem nowoczesnej aparatury, a wyniki ich
wykorzystywac do walidacji róznego rodzaju modeli funkcjonalnych.

Opracowania nasze nie sluza, chociaz i to jest wazne, celom sprawozdawczym
i porzadkowym ale maja przede wszystkim na celu przekazanie syntetycznego obrazu
naszych osiagniec do wykorzystania i wymiany opinii z pokrewnymi jednostkami
i osobami. W zwiazku z tym bedziemy zobowiazani za wszelkiego rodzaju uwagi
i zapytania.

Pro! Mariusz Fotyma
Doc. Dr.hab. Janusz Igras





ZAWARTOSC POTASU W SOKU ROSLIN

Vida Dany te, Mariusz Fotyma

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa
Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach

Abstrakt

W powszechnie uzywanych testach roslinnych wykorzystuje sie zawartosc sklad
nika w suchej masie roslin. Potas, w przeciwienstwie do wiekszosci innych skladników
mineralnych, znajduje sie glównie w soku komórkowym i nie ulega wbudowaniu
w substancje roslin. Z tego wzgledu stezenie potasu w soku roslin moze byc lepszym
testem stanu ich odzywienia niz zawartosc potasu w suchej masie. W pracy przedsta
wiono wyniki badan nad porównaniem zawartosci potasu w suchej masie roslin zbozo
wych i kukurydzy i koncentracji skladnika w soku komórkowym. Dokonano równiez
porównania dwóch metod oznaczania potasu w soku, laboratoryjnej z wykorzysta
niem spektrometru i "polowej" z zastosowaniem przenosnego jonometru. Stwierdzo
no scisla korelacje pomiedzy wynikami oznaczen stezenia potasu dokonanymi meto
dami laboratoryjna i "polowa". Ta ostatnia metoda moze byc zalecana jako w pelni
wiarygodna i dajaca powtarzalne wyniki. Nie stwierdzono korelacji pomiedzy zawar
tosciapotasu w suchej masie roslin ijego stezeniem w soku komórkowym.
Slowa kluczowe: potas, potas w masie roslin, potas w soku komórkowym roslin,
jonometryczne oznaczanie potasu

Abstract

The most common plant tests are based on the total content ofthe nutrients in the
plant tissue. Potassium differs from other macronutrients because appears almost
exclusively in the tissuc water (plant sap) and not in plant dry matter. Therefore the
concentration ofK in tissue water might be better plant test than the content of potassium
in plant dry matter. In the paper the results of investigations on different methods of
potassium concentration measurement in cereals and maize are presented. Potassium
in cereals and maize in different development stages were measured by three methods:
in dry matter (and recalculated to potassium concentration in plant sap), in plant sap by
spectroscope and in plant sap by portable ion meter. The strongest correlation occurs

between potassium concentration in plant sap measured by spectroscope and potassium
concentration in plant sap measured by ion meter (R2=O.84).No correlation was found
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between potassium concentration in plant sap and potassium content in dry matter.
Portable ion meter seems to be a very reliable instrument and can be used to measure
potassium concentration in plant sap.

Key words: potassium in plant dry matter, potassium in tissue water, portable ion
meter

Wprowadzenie

Potas spelnia wazna role zarówno w procesach biofizycznych jak i biochemicznych
zachodzacych w komórkach roslin. Glówne funkcje biochemiczne potasu polegaja na
aktywacji wielu enzymów regulujacych procesy metabolityczne w roslinach [Suelter,
1985, Marsclmer, 1995]. Tym nienmiej znacznie wieksze stezenia potasu sa wymagane
w systemie regulacji cisnienia osmotycznego soku komórkowego, niz w przebiegu
procesów biochemicznych. Niedobór potasu w roslinie powoduje znaczne obnizenie
jej produktywnosci i pogorszenie jakosci produktów roslinnych. Rosliny z niedoborami
potasu wykazuja zwiekszona wrazliwosc na natezenie promieniowania slonecznego,
na ich lisciach wystepuja objawy chlorozy i nekrotyczne plamy [Cakmak, 2005].
W warunkach suszy i zasolenia zasadnicze znaczenie ma wlasciwy turgor roslin
wynikajacy z duzego stezenia potasu w soku komórkowym [Hu, Schmidhalter 2005].

Wedlug Leigh i Johnstona [1983] zawartosc potasu w suchej masie roslin zbozówych
nie odzwierciedla stanu ich odzywienia tym skladnikiem, gdyz zalezy nie tylko od
stanu odzywienia roslin potasem, ale równiez od zaopatrzenia w inne skladniki, N, P,

Na,jakrówniez w wode. Zawartosc potasu w suchej masie roslinjest równiez zwiazana
z ich wiekiem i musi byc mierzona w scisle okreslonej fazie rozwojowej roslin. Jak
stwierdzaja ci autorzy stezenie potasu w soku roslin jest natomiast wzglednie stale
w okresie ich wegetatywnego wzrostu i rozwoju, nie zalezy od stanu zaopatrzenia
w azot, fosfor i wode natomiast ulega wyraznemu obnizeniu w roslinach nie nawozonych
potasem. Wedlug Steingrobe [2005] zdolnosc korzeni dojrzewajacych roslin do
pobierania skladników wynosi dla potasu okolo 60 %, a dla fosforu tylko okolo 10 %
w stosunku do zdolnosci absorpcji przez korzenie mlodych roslin. Kocon [200 l]
w badaniach z grochem i Manson [1984] w badaniach z róznymi roslinami potwierdzaja
zasadnosc oznaczania stezen potasu w soku roslin, zamiast ich zawartosci w suchej
masie. Oznaczanie stezen potasu w soku bylo dotychczas pracochlonne gdyz wymagalo
pelnego postepowania laboratoryjnego i zastosowania spektrometru absorpcyjnego lub
emisyjnego. Ostatnio ukazaly sie na rynku przenosne jonometry do oznaczania potasu
w warunkach "polowych" bezposrednio w soku wycisnietym z badanych roslin
[Kallenbach 2000, Johnson, Saunders 2002a, b]. Stwarza to nowe mozliwosci
zastosowan tego testu potasu w ocenie stanu odzywienia roslin potasem i precyzowaniu
zalecen nawozowych.
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Celem badan bylo okreslenie przydatnosci metody "polowej" metody oznaczania
potasu w warunkach Polski i porównanie stezen potasu w soku roslin zbozowych i
kukurydzy z ich zawartosciami w suchej masie tych roslin. Praca ma zatem w duzej
mierze charakter metodyczny.

Material i metody badan

W latach 2004 i 2005 pobrano okolo 700 próbek roslin zbozowych i kukurydzy
z obiektów doswiadczen polowych prowadzonych w stacjach doswiadczalnych Ski
erniewice (SGGW), Baborówko i Grabów (IUNG-PIB) oraz z pól produkcyjnych,
z których równoczesnie pobierano próbki gleby do oznaczen form potasu [Fotyma,
Gosek 2005]. Na próbke skladala sie cala nadziemna masa roslin zbozowych oraz dwa
najmlodsze, w pelni rozwiniete liscie kukurydzy. Próbki roslin pobierano w fazach
od pierwszego kolanka do dojrzalosci mlecznej cieto na 0,5 cm odcinki i napelniano
nimi strzykawki lekarskie o objetosci 100 mI. Do momentu wykonania analiz próbki
przechowywano w stanie zamrozonym. Przed analizami próbki rozmrazano i dzielono
na dwie czesci. Jedna czesc próbki suszono w 105°C i oznaczano w niej sucha mase,
a nastepnie po spaleniu na mokro oznaczano w niej zawartosc potasu na spektro
fotometrze absorpcji atomowej. Z drugiej czesci próbki wyciskano sok (tlokiem
strzykawki) i po rozcienczeniu oznaczano w nim zawartosc potasu na spektrofotometrze
absorpcji atomowej (rozcienczenie 1- 1250) i przy pomocy przenosnego jonometru
(Rys. l) [www.specmeters.com] (rozcienczenie 1:25). Wszystkie analizy wykonano
w Glównym Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG-PIB w Pulawach.

Rys. 1. Przenosny jonometr do oznaczania stezenia potasu w soku roslin

Fig 1. Portable ion meter Jor analysis potassium concentration in plant sap
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Dodatkowo obliczano stezenie potasu na podstawie jego zawartosci w suchej masie

roslin ze wzoru: KRDM=KDM *DM/WW.
W wyniku opisanych postepowan dysponowano oznaczeniami zamieszczonymi w tabeli 1.

Tabela l. Wykaz analiz w próbkach roslin
Table 1. List oj analysis in the plant sampIes

Rodzaj analizy
JednostkiOpis analizy

Symbol

oznaczemaZawartosc suchej
% w/w'Suszenie w 105°C do stalej wagiDMmasy

Zawartosc wody

% w/wZ róznicy wagi próbki swiezej i po
WWwysuszemu

Zawartosc potasu w

Spalenie próbki na mokro, oznaczenie

suchej masie

% w/w
potasu na spektrofotometrze absorpcjiKDM

atomowej
Stezenie potasu w

Bezposrednio po rozcienczeniu 1-1250

% w/v'
na spektrofotometrze absorpcji Kss

soku komórkowym atomowej
Stezenie potasu w

% w/v
Bezposrednio po rozcienczeniu 1;25

KSIMsoku komórkowym
przy pomocy przenosnego jonometru

Stezenie potasu w
% w/v

Przeliczona z zawartosci K w suchej
KRDMsoku komórkowym

maSIe

w/w masa do masy, w/v masa do objetOSCI

Wyniki analiz opracowano z zastosowaniem analizy wariancji oraz rachunku korelacji

i regresji poslugujac sie pakietem programów Statgraphic 5 +.

Wyniki badan

Wstepna analiza statystyczna wykazala, ze rozklad danych byl normalny lub zblizony

do normalnego. Z tego wzgledu jako miare wartosci przecietnej przyjeto srednia

arytmetyczna, a jako miare rozproszenia wyników wokól sredniej - odchylenie

standardowe. Uzasadnione bylo równiez poslugiwanie sie klasyczna analiza wariancji.

Dotyczy to zarówno danych dla wszystkich roslin lacznie jak i wydzielonych grup

danych dla roslin zbozowych i kukurydzy. Charakterystyke statystyczna danych
zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 2. Charakterystyka statystyczna wyników analiz próbek roslin
Table 2. Statistical characteristic of the date

Statystyka n = 728
WWDM Zawartosc potasu'

KDM

KRDMKssKS1M

Wszystkie rosliny n = 728Mediana
78,4821.522.4400.7220.6880.621

Srednia
75,8924.112.6250.7640.6850.625

Odchylenie
8,998.590.9660.2310.1210.110

standardowe Wsp. zmiennosci
11,3235.6336.8130.2717.6617.74

Rosliny zbozowe n = 425Mediana
81,8318.173.1000.6830.6960.650

Srednia
80,4619.543.0520.6800.6880.631

Odchylenie.
6,016.0110.9970.1150.1180.115

standardowe Wsp. zmiennosci
7,4730.7632.6616.9917.2418.21

Kukurydza n =312Mediana
70,7529.252.0200.7820.6670.600

Srednia
69,6030.402.0390.8790.6820.607

Odchylenie
7,587.580.5250.2920.1390.108

standardowe Wsp. zmiennosci

10,8824.9225.7333.2720.3617.87

* objasnienia w tabeli l, explanations in Table l

11

Ze wstepnej analizy danych \rynika, ze zawartosc suchej masy byla wieksza
w lisciach kukurydzy, niz w nadziemnej masie roslin zbozowych. Wieksza zawartoscia
potasu w suchej masie charakteryzowaly sie natomiast rosliny zbozowe. Stezenia potasu
w soku roslin byly podobne dla kukurydzy i roslin zbozowych i srednie ich wartosci
nie róznily sie pomiedzy metodami oznaczen. Zgodnosc wyników dla metody

spektrometrycznej i jonometrycznej (Kss i KS1M) zostala potwierdzona wynikami
rachunku korelacji i regresji, natomiast wyniki stezen potasu uzyskane poprzez
przeliczenie zawartosci skladnika w suchej masie nie byly istotnie skorelowane z
bezposrednimi oznaczeniami stezen potasu w soku roslin. Równiez stezenia potasu w
soku roslin nie wykazywaly istotnej zaleznosci od zawartosci tego skladnika odniesionej
do suchej masy roslin (Tabela 3).
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Tabela 3. Wspólczynniki regresji i korelacji pomiedzy formami potasu w roslinach
Table 3. Regression and correlation coejjicients between difJerent Jorms oj potassium

r
Wyraz wolny, aWspólczynnik kierunkowy

Równania regresji'
R2

wartosc
Odchylenie
Wartosc
Odchylenie

standardowe
standardowe

Wszystkie rosliny n= 728KOM=a+ b*Kss

0.1520.492 0.1903.1150.273

KOM=a+ b*Ks1M

0.237'0.026 0.1794.2690.284

KROM=a+ b* KS1M

O.oIl0.627 0.0490.2210.077

KSfM=a+ b* Kss

0.8310.052 0.0090.8310.014

KROM=a+ b* Kss

0.0110.626 0.0490.2020.071

KOM=a+ b*KRDM

0.0082.903 0.123-0.3640.154

Rosliny zbozowe n = 425KOM=a+ b*Kss

0.283-0.025 0.2424.4740.346

KDM=a+ b*KsfM

0.316-0.023 0.2244.8710.349

KROM=a+ b* KS1M

0.3760.291 0.0250.6160.039

KS1M=a+ b* Kss

0.8140.029 0.0140.8750.020

KROM=a+ b* Kss

0.4260.243 0.0250.6360.036

KDM=a+ b*KRDM

0.1350.897 0.2693.1700.390

Kukurydza n=312KOM=a+ b*Kss

0.0381.538 0.1460.7350.211

KOM=a+ b*Ks1M

0.1211.018 0.1591.6830.258

KROM=a+ b* KS1M

0.0000.913 0.094-0.0560.153

KSfM=a+ b* Kss

0.8350.120 0.0120.7140.018

KROM=a+ b* Kss

0.0040.970 0.083-0.1340.119

KOM=a+ b*KRDM

0.0071.908 0.0940.1490.102

*objasnienia w tabeli 1, ~xplanations in Table 1

Dyskusja wyników

Techniki analityczne odgrywaja bardzo wazna role w badaniach naukowych o
charakterze doswiadczalnym. Metoda analityczna musi dawac powtarzalne i wiarygodne
wyniki, powinna byc czula, szybka i mozliwie tania. Kationy nieorganiczne w materialach
rolniczych sa z reguly oznaczane metodami absorpcji i emisji atomowej lub ostatnio
metoda plazmy indukcyjnej IPC [GoyaI2002]. Bums [1986] do oznaczen zawartosci
potasu w soku komórkowym salat zastosowal "stara" metode fotometrii plomieni owej .
W badaniach wlasnych jako referencyjna metode laboratoryjna do pomiaru zarówno
zawartosci potasu w suchej masie roslin jak i stezen skladnika w soku zastosowano
metode absorpcj i atomowej.

Tradycyjne testy roslinne opieraja sie z reguly o oznaczenia calkowitej zawartosci
skladników mineralnych w roslinie. Testy te sa pracochlonne i kosztowne, wymagaja
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dostepu do dobrze wyposazonego laboratorium a ich wyniki uzyskiwane saz reguly z
pewnym opóznieniem w stosunku do terminu pobrania próbek. Analiza soku roslin
ekstrahowanego z zielonych lisci daje pólilosciowa ocene zawartosci skladników
znajdujacych sie w stanie rozpuszczonym w soku komórkowym roslin. Test taki daje
ocene stanu zaopatrzenia roslin w dany skladnik praktycznie w czasie rzeczywistym
[He i in., 1998, Dunn, Stevens, 2004, Hochmuth, 1994].

W badaniach wlasnych zastosowano przenosny instrument firmy Cardy
[www.specmeters.com].stanowiacyzaawansowanerozwiazanietechniczne.do
oznaczania stezen potasu w soku roslin zbozowych i kukurydzy. Przenosne jonometry
byly z powodzeniem zaadaptowane do oznaczania stezen skladników mineralnych
w soku roslin [Davenport, Jabro 2001], przede wszystkim stezen azotanów [Olfs i in.,
2005] bezposrednio w warunkach polowych. Instrumenty te znalazly glównie
zastosowanie w produkcj i warzyw pod oslonami do szybkiej oceny stanu odzywienia
roslin azotem i potasem [Dunn, Steven, 2004]. Qian i in. [1995] i Quick i in. [ 1995]
zastosowali przenosny jonometr do oznaczania stezen potasu w soku roslin rzepaku,
grochu krowiego i slonecznika. Elektrody selektywne sa równiez z powodzeniem
wykorzystywane do oznaczen zawartosci wymiennego potasu w glebach [Wang, Scott,
200 l]. W zastosowaniu do soku roslin zaleta tego rozwiazania polega na tym, ze
analizG wykonac mozna w kilku zaledwie kroplach wycisnietego soku [Wang, Scott,
200 l]. Zastosowany przez autorke, po raz pierwszy w Polsce, jonometr firmy Cardy
[www.specmeters.com] okazal sie w pelni przydatny do oznaczania stezen potasu w
soku roslin zbozowych i kukurydzy a uzyskane wyniki nie róznily sie istotnie od
uzyskanych w klasycznym postepowaniu laboratoryjnym z zastosowaniem
spektrometru. Jest to zgodne z badaniami Dunna i Stevens (2004) na ryzu w których
autorzy udowodnili wysoka korelacje pomiedzy jonometrycznymi i spektrometrycznymi
oznaczeniami zawartosci potasu w soku roslin. W badaniach wlasnych modyfikacja
metody polegala na zamrazaniu próbek roslin w strzykawkach jednorazowych co
znacznie ulatwialo pózniejsze wyciskanie soku, oraz na rozcienczeniu soku woda
destylowana w stosunku l :25 przed dokonaniem pomiaru na jonometrze. Rozcienczenie,
w stosunku do oznaczen bezposrednich, zwiekszalo dokladnosc odczytu ojedno miejsce
dziesietne.

W badaniach o charakterze przede wszystkim metodycznym, ale na duzej liczbie
próbek roslin stwierdzono róznice w zawartosci potasu w suchej masie i stezen potasu
w soku roslin zbozowych i kukurydzy. Zawartosc potasu w masie nadziemnych cZGsci
zbóz pobranych w fazie poczatku kloszenia okazala sie istotnie wieksza, natomiast
stezenia potasu w soku nie róznily sie istotnie od odpowiednich zawartosci i stezen
w lisciach kukurydzy. W pismiennictwie spotyka sie szereg doniesien o gatunkowym
zróznicowaniu stezen potasu w soku roslin, oraz o wplywie stanu odzywienia potasem
na jego stezenie w soku. Coltman i Riede [1992] stwierdzili zaleznosc kwadratowa
pomiGdzy stezeniem potasu w pozywce plynnej i stezeniem skladnika w soku roslin
pomidora uprawianych w hydroponice.
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Trzecia, wazna prawidlowoscia stwierdzona w badaniach wlasnych bylo wykazanie'
braku zwiazku pomiedzy zawartoscia potasu w suchej masie roslin i stezeniem skladnika
w soku komórkowym. Nie przesadza to oczywiscie o wyzszosci jednego z tych
wskazników w ocenie stanu odzywienia roslin potasem ale swiadczy o celowosci
dalszych badan nad wyznaczeniem krytycznych stezen potasu w soku róznych gatunków
roslin. Obiecujace pod tym wzgledem sa badania He i in. [1998], ktQrzy stwierdzili
scisly zwiazek pomiedzy stez'eniem potasu w soku wycisnietym z blaszek lisciowych
pomidora i stezeniami skladnika w pozywce hydroponicznej. Zwiazku takiego nie
stwierdzono natomiast dla calkowitej zawartosci potasu w masie roslin. Wczesniej
Cassidy [1970] donosil, ze stezenie potasu w roslinach pomidora scisle korelowalo ze
stanem ich odzywienia potasem. Shen JianBo i in. [1996] w doswiadczeniach z
rzepakiem, grochem krowim i slonecznikiem stwierdzili scisla korelacje pomiedzy
stezeniem potasu w soku komórkowym roslin i pobraniem skladnika przez biomase
roslin.

Wnioski

Z pionierskich w Polsce badan o charakterze przede wszystkim metodycznym nad
stezeniem potasu w soku roslin wynikaja trzy podstawowe wnioski :
l. Pomiar stezenia potasu w soku roslin zbozowych i kukurydzy z zastosowaniem

przenosnego, prostego w obsludze jonometru daje w pelni powtarzalne i wiarygodne
wyniki scisle skorelowane z oznaczeniami laboratoryjnymi.

2. Zawartosc potasu w suchej masie roslin nie jest skorelowana ze stezeniem skladnika
w soku roslin. Swiadczy to o celowosci dalszych badan nad tym wskaznikiem
stanu zaopatrzenia roslin w potas.

3. Rela.cje pomiedzy zawartoscia potasu w suchej masie roslin i stezeniami skladnika
w soku sa odmienne dla roslin zbozowych i kukurydzy. Zagadnienie to wymaga
dalszych badan z uwzglednieniem specyfiki metabolizmu potasu w roslinach typu

C3 i C4•
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Vida Dany te, Mariusz Fotyma

CONCENTRATION OF POTASSIUM IN PLANT SAP

Summary

Potassium concentrations in tissue water remain relatively constant throughout most
of growth, is not affected by the rate of supply ofN, P or water and is decreased onIy
in crops received no Kand some researches recommend rather to express it in tissue
water than in dry matter. About 700 sampies of cereals and maize at different growth
stages were collected in 2004 and 2005. Whole plant s were taken for cereals sampies
and two upper fully developed leaves for maize sampies. Potassium content in plant
dry matter was measured by spectrophotometer (and recalculated to K concentration
in tissue water). K concentration in tissue water was measured by spectrophotometer
and by Cardy ion meter [www.specmcteres.com] as advanced technique. Cardy ion
meter was not used in Poland before. It is relatively cheap and simple to use equip
ment.
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Potassium content in dry matter was higher in cereals than in maize. There was no
difference between potassium concentration in tissue water in cereals and maize inde
pendently of method of measurement. Data of potassium in tissue water measured by
ion meter correlate with data of potassium measured by reliable laboratory method 
spectrophotometry and do not correlate with potassium content in dry matter.

Vida Danyte
Institute ofSoil Science and Plant Cultivation

Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
Vida@iung.pulawy.pl



OCENA PRODUKCYJNYCH SKUTKÓW AZOTU STOSOWANEGO
WNAWOZACH MINERALNYCH I W GNOJOWICY

Ewa Fotyma, Mariusz Fotyma, Stanislaw Gosek

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Pailstwowy Instytut Badawczy
w Pulawach

Abstrakt

Jako miare produkcyjnych skutków nawozenia przyjeto wielkosc plonów roslin
i efektywnosc nawozenia azotem stosowanym w saletrze amonowej i gnojowicy trzo
dy chlewnej. Podstawe badail stanowily wyniki dwuczynnikowego doswiadczenia prze
prowadzonego na mikropoletkach w latach 2002-2005. Pierwszym czynnikiem byly
gatunki roslin w czteropolowym zmianowaniu: pszenica ozima + poplon, kukurydza
na ziarno,jeczmieiljary + poplon, kukurydza na silos. Drugi czynnik stanowily syste
my nawozenia azotem i zagospodarowanie produktów ubocznych.

Stwierdzono, ze azot amonowy w gnojowicy stosowany w dawkach pokrywaja
cych 75% potrzeb nawozowych jeczmienia jarego i 50 % potrzeb pszenicy ozimej
zapewnial takie same skutki produkcyjne jak równowazna dawka azotu w nawozach
mineralnych. W uprawie kukurydzy na silos i na ziarno azot amonowy gnojowicy
stosowany w dawkach pokrywajacych 100 % potrzeb nawozowych roslin wykazywal
istotnie wyzsza produktywnosc w porównaniu do nawozów mineralnych. Przyorywa
nie slomy z wylacznym stosowaniem nawozów mineralnych powodowalo ujemne skutki
produkcyjne.
Slowa kluczowe: nawozenie azotem, nawozy naturalne i mineralne, pszenica ozima,
jeczmieiljary, kukurydza.

Abstract

Crop yields and nitrogen efficiency was considered as the measures ofthe produc
tivity of nitrogen applied either in mineral fertilizers or in slurry. Two-factor microplot
experiment was carried on in the years 2002-2005 in Pulawy. As the first factor crops
grown in four-course rotation: winter wheat+after crop, maize for grain, barley+after
crop, maize for silage and as the second one systems of nitrogen fertilization and the
utilization ofcrop's by-products were included.

Ammonium nitrogen applied in slurry in rates covering 75 % demands ofbarley and
50 % demands of winter wheat showed comparable productivity to the equivalent
amounts of nitrogen in mineral fertilizers. In maize cultivation ammonium nitrogen in
slurry in rates covering 100 % crop demands showed higher productivity than equiva-
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lent amounts of mineral N. Incorporation of straw with mineral fertilizers decreased
nitrogen productivity.
Key words: nitrogen fertilisation, mineral ferilizers, sluny, winter wheat, barley, maize

Wstep

W zrównowazonym rolnictwie kazde postepowanie agrotechniczne, w tym nawo
zenie azotem powinno byc oceniane pod wzgledem skutków produkcyjnych i srodo
wiskowych. Skutki produkcyjne azotu z nawozów mineralnych sa generalnie dobrze
rozpoznane i skwantyfikowane [Fotyma E. 1999, Fotyma E., Fotyma M. Pietruch Cz.'
2002, Fotyma E. 2003]. Znacznie trudniejsza jest wycena skutków dzialania azotu
z nawozów naturalnych i przyorywanych produktów ubocznych roslin. W systemie
nawozenia opracowanym w IUNG dzialanie azotu z nawozów naturalnych sprowadza
sie do dzialania azotu w nawozach mineralnych poprzez zastosowanie tzw. równowaz
ników nawozowych [Jadczyszyn, 2000]. Równowaznik azotowy pozwala przeliczyc
zawartosc azotu ogólnego w nawozach naturalnych na azot dzialajacy - to znaczy
wykazujacy takie samo dzialanie produkcyjne jak azot nawozów mineralnych. Ostat
nio za azot dzialajacy gnojowicy uznaje sie azot amonowy, którego zawartosc mozna
oznaczyc analitycznie [metoda destylacyjna, PB 15.1 wg. Glówne Laboratorium Ana
liz Chemicznych IUNG -PIB]. Pozwala to na unikniecie trudnosci z doswiadczalnym
wyznaczaniem równowazników azotowych tego nawozu naturalnego. Drugim czynni
kiem uwzglednianym przy planowaniu wielkosci dawek gnojowicy jest tzw. wspól
czynnik pokrycia potrzeb nawozowych roslin tym nawozem w stosunku do azotu. Na
podstawie badan przeprowadzonych w IUNG [Mackowiak Cz. 1992,2000] przyjmu
je sie, ze w uprawie kukurydzy 100 % optymalnej dawki azotu mozna zastosowac
w formie azotu dzialajacego gnojowicy. W uprawie zbóz jarych wspólczynnik pokry
cia potrzeb nawozowych roslin azotem dzialajacym gnojowicy nie powinien przekra
czac 75 %, a w uprawie zbóz ozimych 50 %.

Celem badan bylo sprawdzenie hipotezy ze dawka azotu amonowego (dzialajace
go) w gnojowicy, pokrywajaca odpowiednio 100% (kukurydza), 75% (jeczmienj ary)
i 50% (pszenica ozima) potrzeb nawozowych roslin wykazuje takie same skutki pro
dukcyjne jak równowazna dawka azotu w nawozach mineralnych.

Metodyka i warunki badan

Baze badawcza stanowil zestaw 60 mikropoletek o objetosci l m3 wypelnionych
gleba o skladzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego w warstwie 0-30 cm
i gliny lekkiej w warstwach 30-60 cm i 60-90 cm. W latach 2002 - 2005 w mikropo

letkach przeprowadzono dwuczynnikowe doswiadczenie, w ukladzie split-plot. Pierw-
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szym czynnikiem byly gatunki roslin w czteropolowym zmianowaniu: pszenica ozima
+ poplon, kukurydza na ziarno, jeczmien jary + poplon, kukurydza na silos. Drugi
czynnik stanowily systemy nawozenia azotem i zagospodarowanie plonów ubocznych:
l. azot mineralny w saletrze amonowej, sloma zbóz usunieta z poletek, lodygi kuku

rydzy na ziarno po pocieciu przekopane na poletkach.
2. azot mineralny w saletrze amonowej, sloma zbóz i lodygi kukurydzy na ziarno po

pocieciu przekopane na poletkach
3. azot amonowy gnojowicy + azot mineralny w saletrze amonowej, sloma zbóz

usunieta z poletek, lodygi kukurydzy na ziarno po pocieciu przekopane na polet
kach.

4. azot amonowy gnojowicy + azot mineralny w saletrze amonowej, sloma zbóz
i lodygi kukurydzy na ziarno po pocieciu przekopane na poletkach

5. bez azotu, sloma i lodygi kukurydzy na ziarno przekopane na poletkach.

Dawki azotu ustalono na podstawie potrzeb nawozowych roslin, uprawianych na
podobnych glebach. W obiektach 3 i 4 zalozono, ze pod kukurydze 100 % potrzeb
nawozowych zostanie pokryte azotem dzialajacym (amonowym) gnojowicy. W tych
samych obiektach stopien pokrycia potrzeb nawozowych azotem dzialajacym gnojo
wicy pod pszenice przyjeto na 50%, a pod jeczmien na 75%. Szczególowy schemat
nawozenia azotem przedstawiono w tabeli l.

Tabela 1. Nawozenie azotem pod rosliny uprawiane w zmianowaniu
Table 1. Nitrogen fertilization for crops grown in four-course rotation

Rosliny w
Forma nawozu

Dawka azotu w systemie
.. nitrogen rate in the fertilization system,zmIanowamu

fertilizercrops in rotation
kgN*ha-1

l

2 345

Pszenica ozima,

Gnojowica,
-

-(70)(70)-
slurry winter wheat NH4N03

140
1407070-

Kukurydza na ziarno,

Gnojowica,
-

-(160)(160)-
slurry maize for grain NH4N03

160
160-

--

Jeczmien jary,

Gnojowica,
-

-(60)(60)-
spring barley

slurry
80

802020-NH4N03

Kukurydza na silos,

Gnojowica,
-

-(160)(160)-
slurry maize for silage NH4N03

160
160-

--

W nawiasach ilosc azotu amonowego zastosowanego w gnojowicy trzody chlewnej, in the brackets the
amount oj ammonium nitrogen in slurry
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Dawki azotu byly przeliczane na dawki gnojowicy wg aktualnej zawartosci N-NH4.
Zawartosc azotu amonowego oznaczano równolegle w laboratorium metoda destyla
cyjna oraz z zastosowaniem specjalnego zestawu Agros Nitro check meter (fot. l).
Obydwie metody dawaly bardzo zblizone wyniki co jest zgodne z wczesniejszymi
badaniami przeprowadzonymi w ramach projektu Copernicus MAINTAIN [Bhogal
A., Shepherd M. i in.]

Fot. 1. Zestaw Agras- Nitra do gazometrycznego pomiaru zawarto/;ci N-NH4

Fot. 1. Agroc Nitra check meter for gazometric estimation ofN-NH4

W kolejnych latach badan (od 2003 do 2005) zawartosc azotu ogólnego w gnojowi
cy wynosila: 0,69, 0,76 i 0,76 %, a zawartosc azotu amonowego: 0,56,0,43 i 0,46%

N-NH4. Gnojowice pod pszenice ozima stosowano jesienia po zbiorze kukurydzy na
silos, a podjeczmienjary i kukurydze wiosna przed siewem roslin. Azot mineralny w
formie saletry amonowej stosowano wiosna w dawkach podzielonych, polowe dawki
calkowitej przed ruszeniem wegetacji pszenicy ozimej i przed siewemjeczmienia ja
rego oraz kukurydzy, a pozostala ilosc przed kloszeniem pszenicy i jeczmienia oraz
zwarciem rzedów kukurydzy. W obiektach z gnojowica nawozy mineralne fosforowe
i potasowe stanowily uzupelnienie optymalnych dawek P i K w stosunku do ilosci
tych skladników wniesionych z gnojowica.
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W pracy przedstawiono plony produktów glównych, strukture plonu i pobranie
azotu przez cala biomase (ziarno i sloma) roslin. W sezonie wegetacyjnym 2002/2003
pszenica ozima wypadla na skutek szkód mrozowych i zastapiono ja pszenica jara.
W zestawieniu wyników uwzgledniono tylko pszenice ozima zbierana w latach 2002,
2004 i 2005. Wyniki dla pozostalych roslin obejmuja 4 lata zbiorów 2002-2005.

Wyniki badan

Plony zbóz
Pszenica ozima.

Plony ziarna pszenicy ozimej oraz pobranie azotu w zaleznosci od systemu nawo
zenia tym skladnikiem przedstawiono na rys. l.
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Rys. 1. Plony ipobranie azotu przez pszenice ozima, objasnienia w tekscie
Fig. 1. The yield and nitrogen uptake by winter wheat, explanations in text

W obiektach nawozonych nawozami mineralnymi i gnojowica plony ziarna,
oraz pobranie azotu przez pszenice bylo niemal dwukrotnie wieksze w porównaniu
do obiektu kontrolnego. W przeprowadzonej dla plonu ziarna analizie wariancji nie
stwierdzono istotnych róznic miedzy obiektem z nawozeniem mineralnym bez slomy
i obiektami z nawozeniem gnojowica. Laczne zastosowanie nawozów mineralnych
i przekopanie slomy powodowalo natomiast istotne obnizenie plonu w stosunku do
samego nawozenia mineralnego. Plon ziarna w obiekcie nawozy mineralne + sloma
byl o okolo l t *ha-I mniej szy w porównaniu do pozostalych obiektów nawozowych.
W tabeli 2 przedstawiono wskazniki efektywnosci nawozenia pszenicy azotem
stosowanym w róznych formach. Efektywnosc nawozenia azotem i wykorzystanie
skladnika z gnojowicy bylo istotnie wieksze, niz z nawozów mineralnych zwlaszcza
zastosowanych lacznie z przekopywaniem slomy.
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Tabela 2. Wskazniki eJektywnosci nawozenia azotem pszenicy ozimej
Table 2. Efficiency oj win ter wheat Jertilization with nitrogen

Obiekty nawozowe,
fertilizer treatmentsWyszczegó lnienie

MineralneGnojowica
Bez

mineralne
+ sloma

gnoJowica
+ sloma

nawozenia

NEfektywnosc agronomiczna

18, I15,921,822,5-
Kg ziarna / Ikg N

Efektywnoscfizjologiczna kg
25,923,127,926,6-

ziarna/l kg pobranego N Wykorzystanie N z
7068,978,284,5-naw.%

W spólczynnik zbioru
0,47

0,450,460,450,46
plonu

Wspólczynnik zbioru N

0,79I0,76I0,79I0,78 0,84
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Strukture plonu pszenicy ozimej przedstawiono na rys. 2. Obiekty z nawozeniem
gnojowica wyróznialy sie korzystnie pod wzgledem liczby klosów na jednostce po
wierzchni. Najwieksza liczbe ziaren w klosie stwierdzono w obiekcie z nawozeniem
mineralnym (bez slomy), ale nie rekompensowala ona mniejszej w tym obiekcie ob
sady klosów w porównaniu do obiektów z gnojowica. Masa tysiaca ziaren nie zale
zala od systemu nawozenia azotem i z wyjatkiem kontroli byla bardzo podobna we
wszystkich obiektach doswiadczenia.

60

2 3 4 5

systemy nawozenia azotem

Rys. 2. Struktura plonu pszenicy ozimej, objasnienia w tekscie
Fig. 2. The yield structure oj winter wheat, explanations in text
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Jeczmien jary.
Efektywnosc nawozenia azotem jeczmienia byla bardzo wysoka, plony ziarna

i pobranie azotu w obiektach nawozonych ponad dwukrotnie przekraczaly plon
i pobranie azotu w obiekcie kontrolnym (rys. 3). Stwierdzono wieksza niz u pszeni
cy ozimej efektywnosc rolnicza i fizjologiczna nawozenia, oraz podobny wskaznik
wykorzystania azotu z nawozów (tab. 3) ..
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systemy nawozenia azotem

Rys. 3. Plony i pobranie azotu przez jeczm zenjary, objasnienia w tekscie
Fig. 3. The yield and nitrogen uptake by spring barley, explanations in text

Tabela 3. Wskazniki efektywnosci nawozenia azotem jeczmienia jarego.
Table 3. Efficiency of spring barley fertilization with nitrogen

Dawka azotu kg N ha* ha-1 w obiekcie,
nitrogen rate in the treatmentWyszczególnienie Mineralne

Gnojowica
Bez

Mineralne
nawozenia+ sloma

gngowlca
+ slomaN

Efektywnosc agronomiczna
30,5

27,632,433,6-kg ziarna / Ikg N
Efektywnosc fizjologiczna

44,6
42,440,941,0-kg ziarna/Ikg pobranego N

Wykorzystanie N z naw. %
68,465,179,182-

Wspólczynnik zbioru plonu
0,540,520,530,530,53

Wspólczynnik zbioru N
0,780,770,760,760,74
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Podobnie jak w przypadku pszenicy korzystnie wyróznialo sie nawozenie gnojo
wica, na której uzyskiwano wieksze plony ziarna i wieksza efektywnosc nawoze
nia azotem w porównaniu z obiektami z nawozeniem mineralnym. Laczne stosowa
nie nawozów mineralnych i przekopywanie slomy mialo ujemny wplyw na wielkosc
plonów i efektywnosc nawozenia azotem jeczmienia. System nawozenia azotem nie
róznicowal w istotnym stopniu elementów struktury plonu jeczmienia (rys. 4)
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Rys. 4. Struktura plonu pszenicy ozimej, objasnienia w tekscie
Fig. 4. The yield structure oj winter wheat, explanations in text

Kukurydza na silos.
Analiza wariancji przeprowadzona dla plonu suchej masy kukurydzy wykazala

istotnosc róznic pomiedzy systemami nawozenia azotem. W obiektach z gnojowi
ca plon suchej masy byl wiekszy o okolo 2 t/ha w porównaniu do obiektów gdzie
stosowano azot w formie mineralny (rys. 5).

25 T T 300

~ 20

250~
~

-=

200
-.•.. 158

OJ)

,_ plon sm t/ha
150

~
'"

Z-+- pobr.N kg/ha'"

10
..:.$

100.o
Co 5

o
50

Co

O

O

2

345

systemy nawozenia azotem

Rys. 5. Plony ipobranie azotu przez kukurydze na silos, objasnienia w tekscie
Fig. 5. The yield and nitrogen uptake by maize Jor silage, explanations in text
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Przekopywanie slomy na tle nawozenia mineralnego powodowalo istotny spa
dek plonu w porównaniu do obiektu w którym slome zbóz usuwano z mikropole
tek. Efektywnosc nawozenia i wykorzystanie azotu z gnojowicy bylo wieksze, niz z
nawozów mineralnych i znacznie wieksze od analogicznych wskazników dla roslin
zbozowych (Tab. 4).

Tabela 4. Wskazniki eJektywno,ici nawozenia azotem kukurydzy na silos.
Table 4. EjJiciency ofmaize jor silage fertilization with nitrogen

Dawka azotu kg N ha* ha- w obiekcie

nitrogen rate in the treatmentVVyszczególnienie
MineralneGnojowica

Bez

Mineralne
Gnojowicanawozenia+ sloma
+ sloma

N
Efektywnosc agronomIczna

46395555-
kg sm/lkgN

Efektywnoscfizjologiczna kg sm/lkg

64515856-
pobranego N

VVykorzystanie N z
72

779599-naw.%

Kukurydza na ziarno.

Plony ziarna kukurydzy i pobranie azotu byly istotnie najwieksze w obiektach
z nawozeniem gnojowica (Rys. 6).
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Rys. 6. Plony i pobranie azotu przez kukurydze na ziarno, objainienia w tekscie
Fig. 6. The yield and nitrogen uptake by maize for grain, explanations in text
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Przekopywanie slomy zbóz, niezaleznie od formy stosowanego azotu nie mialo
wplywu na wielkosc plonów ziarna kukurydzy. Kukurydza uprawiana na ziarno w
wyjatkowo duzym stopniu wykorzystywala azot z gnojowicy (tab 5 ). Wykorzystanie
azotu (liczone w stosunku do N amonowego) przekraczajace 100 % swiadczy o tym,
ze poza amonowa równiez inne formy azotu z gnojowicy byly bezposrednio lub po
srednio dostepne dla roslin kukurydzy.

Tabela 5. Wskazniki efektywnosci nawozenia azotem kukurydzy na ziarno.
Table 5. Efficiency oj maize Jor grain Jertilization with nitrogen

Dawka azotu kg N ha* ha'l w obiekcie,
nitrogen rate in the treatmentWyszczególnienie

MineralneGnojowica
Bez

Mineralne
Gnojowicanawozenia+ sloma
+ sloma

N
Efektywnosc agronomIczna

32,833,241,642,7-
kg ziarna / 1kg N

Efektywnoscfizjologiczna kg
41,040,237,738,6-

ziamalkg pobranegoN
Wykorzystanie N z

80
80110110-naw.%

Wnioski

l. Za azot dzialajacy w gnojowicy mozna uznac azot amonowy. Przenosny zestaw
gazometryczny stwarza mozliwosc oznaczania azotu amonowego z dokladnoscia
porównywalna do badan laboratoryjnych.

2. Azot dzialajacy (amonowy) w gnojowicy stosowany w dawkach pokrywajacych
75 % potrzeb jeczmienia jarego i 50 % potrzeb pszenicy zapewnial takie same
skutki produkcyjne jak równowazna dawka azotu w nawozach mineralnych.

3. W uprawie kukurydzy (na silos i na ziarno) azot dzialajacy (amonowy) w gnojowi
cy stosowany w dawkach pokrywajacych 100 % potrzeb nawozowych roslin
wykazywal istotnie wyzsza produktywnosc w porównaniu do nawozów mineral
nych.

4. Przyorywanie slomy w systemie nawozenia z wylacznym stosowaniem nawozów

mineralnych powoduje ujemne skutki produkcyjne.
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THE PRODUCTIVITY OF NITROGEN APPLIED IN MINERAL FERTILIZERS
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Summary

The hypothesis underlying this investigation says that so caUed acting nitrogen ap
plied in slurry shows the same productivity as the equivalent rate of nitrogen in mineral
fertilizers. As the acting nitrogen ammonium form ofthis element in slurry was consi-
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dered. Ammonia nitrogen in the slurry was estimated by means ofhand-he1d gazome
tric instrument Agros Nitro (Fot l) that gave comparable results to the 1aboratory
methods. The bas e for investigation was microplot, two factorial experiment carried on
in the years 2002 - 2005 in Pulawy. The first factor was crops grown in four course
rotation: winter wheat +_ after crop, maize for silage, spring barley + after crop, maize
for grain. The second factor was 5 systems of nitrogen fertilization and the disposal of
crop's by-products (table 1). In case ofboth cereals the hypothesis was confirmed i.e.
acting nitrogen in the slurry app1ied in the rates covering 75 % nutritional demands of
spring barley and 50 % demands of winter wheat showed the same productivity as the
equivalent amount of mineral nitrogen. In case of maize acting nitrogen in the rate
covering 100 % of crop demands showed significantly higher productivity than equiva
lent rate of nitrogen in minera1 fertilizers. Straw ploughed down with mineral fertilizers
decreased the yield of all crops grown in the rotation. Slurry excluded this negative
effect of ploughed down straw.

Prof. dr hab. Ewa Fotyma

Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia JUNG_PIH
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
fot@iung.pulawy.pl



OCENA SRODOWISKOWYCH SKUTKÓW AZOTU STOSOWANEGO
W NAWOZACH MINERALNYCH IW GNOJOWICY

Ewa Fotyma, Mariusz Fotyma, Stanislaw Gosek

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy
w Pulawach

Abstrakt

Jako miare srodowisl:owych skutków nawozenia przyjmowano zawartosc azotu
mineralnego w glebie 0r:;z stezenia azotanów w roztworze glebowym i w wodzie gle
bowo-gruntowej. Badania prowadzono w latach 2003-2005 na obmurowanych mikro
poletkach wyposazonych w rury do pomiaru wilgotnosci gleby i saczki ssace do pobie
rania wody glebowo-gruntowej. W mikropoletkach uprawiano pszenice ozima, kuku
rydze na ziamo,jeczmienjary i kukurydze na silos. Pod wszystkie rosliny stosowano
optymalne dawki azotu w nawozach mineralnych lub w gnojowicy. W obiektach
z gnojowica stosowanajesienia stwierdzono znaczny wzrost zawartosci azotu azota
nowego w glebie i jego stezen w wodzie glebowej. W obiektach z gnojowica stoso
wana wiosna wzrost zawartosci i stezen azotu byl wyrazny, ale miescil sie w granicach
jednej klasy zawartosci. Nawozenie mineralne nie powodowalo wzrostu zawartosci
i stezenia azotu w glebie i wodzie glebowej ponad wartosci stwierdzane w obiekcie
kontrolnym. W badaniach potwierdzono mozliwosc symulowania stezen azotanów w
roztworze glebowym na podstawie ich zawartosci w masie gleby.

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

Abstract

The content ofnitrate in the soil profile to the depth of90 cm and the concentration
of nitrate in soil solution at the depth of 60-90 cm and in underground water at the
depth of l 00 cm was considered as the measures of ecological consequences of nitrogen
applied either in slurry or in mineral fertilizers. The investigation was carried on in
microplot l m3 capacity provided with the aluminium pipes for soil moisture estimation
and sucking tubes for collection of soil solution. In the microplots winter wheat, maize
for silage, spring barley and maize for grain were grown in four-course rotation. Optimal
nitrogen rates were applied either in slurry or in mineral fertilizers. In the treatments
with slurry applied in autumn considerable increase of the content of nitrate in the soil
and its concentration in soil solution was found. In the treatments with spring-applied
slurry this increase was significant but tolerable in the range of one content class only.
Mineral fertilizers did not increase the content and concentration of nitrate beyond the
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amount found in controi treatment. The possibility of simulation the concentration of
nitrate in soil solution on the base of its content in the bulk of soil was confirmed.

Key words: slurry, mineral fertilizers, N . , nitrate, soil solutionmm

Wstep

Srodowi,skowe skutki stosowania azotu w nawozach naturalnych i mineralnych
wiazane sanajczt(scif'5z mozliwoscia wymywania azotanów do wód glebowo-gnmtowysh
i nastepnie do wód powierzchniowych [Fotyma E., Fotyma M., Pietruch Cz. 2002;
Fotyma E., Fotyma Iv!.,Igras J. 2005]. Zagadnienie to stalo sie szczególnie aktualne po
ustanowieniu w 199 i r Dyrektywy Azotanowej, która od momentu przyjecia PolsL do
Unii Europejskiej obowiazuje równiez w naszym kraju. W duzym uproszczeniu
Dyrektywa Azotanowa sprowadza sie do dwóch wymogów. Pierwszym z nich jest
wyznaczenie stref wrazliwych na zanieczyszczenie azotanami pochodzacymi z rolnictwa,
a drugim opracowanie i wdrozenie Kodeksów Dobrej Praktyki Rolniczej. Za strefy
wrazliwe uznaje sie obszary, na których stezenie azotanów w wodach pitnych

przekroczylo, lub moze w niedalekiej przyszlosci przekroczyc 11,5 mg N-N03 *dm-3•

W Polsce strefy wrazliwe wyznaczono na obszarze uzytków rolnych. Dla stref tych
zostaly opracowane programy kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu wód azotanami
[Duer, 2005]. Jednym z elementów programów jest monitorowanie gleb i wód glebowo
gruntowych na zawartosc azotanów i fosforanów [Dz.U.z 2003r NrA,pozA4]. Z ducha
Dyrektywy Azotanowej wynika, ze znacznie istotniejsze jest stezenie azotanów w
wodzie glebowej (roztworze glebowym), niz ich zawartosc w stosunku do masy gleby.
W praktyce jednak znacznie prostszy i dokonywany juz zreszta na duza skale jest
pomiar zawartosci, a nie stezen azotanów. Pierwszym celem pracy bylo dlatego ustalenie
zwiazku pomiedzy zawartoscia azotanów w warstwach profilu glebowego, a ich
stezeniem w wodzie glebowej pobieranej ze strefy nasycenia (praktycznie okolo 100
cm).

Jak wynika z licznych badan szczególnie duze, potencjalne zagrozenie dla srodowiska
wodnego stwarza stosowanie nawozów naturalnych. Znalazlo to wyraz w zapisie
Dyrektywy Azotanowej ograniczajacym ilosc azotu w tych nawozach do 170 kg N
ogólnego na ha na rok. Zapis ten jako obligatoryjny zostal wprowadzony do wszystkich
europejskich Kodeksów Dobrej Praktyki Rolniczej w tym i do Kodeksu polskiego
[Kodeks 1999]. Drugim celem pracy bylo dlatego porównanie zawartosci i stezen
azotanów w glebach nawozonych jednakowa dawka azotu dzialajacego w gnojowicy
lub w nawozach mineralnych.
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Metodyka i warunki badan

Schemat i sposób prowadzenia doswiadczenia mikropoletkowego oraz metody
opracowania wyników w produkcyjnej czesci badan przedstawiono w oddzielnej
pracy [Fotyma E. i in. 2006]. W tym miejscu skoncentrowano sie na metodyce pobi
erania próbek gleby i wody oraz oznaczaniu i opracowywaniu wyników dotyczacych
zawartosci i stezen azotanów.

Fot 1. Zestaw do pobierania iprzygotowywania próbek gleby do analizy zawarto.\:ci N"""
Fot l. The set o/instrumentsjÓr co//ecting and preparing soi/ samp/esfor N",;"estimatio/1



Ocena srodowiskowych skutków azotu stosowanego w nawozach min. i w gnojowicy 33

W kazdym roku badan, wczesna wiosna przed ruszeniem wegetacji pszenicy oz
imej i zastosowaniem nawozów azotowych orazjesieniapo zbiorach roslin i sprzecie
poplonu pobierano próbki gleby z warstw 0-30, 30-60 i 60-90 cm. Próbki pobierano
precyzyjnym dwuczesciowym zestawem lasek (fot. l. A, B, C, D, E) o malej srednicy
co nie powodowalo drenazu pionowego w mikropoletkach.

Analizy chemiczne wykonywano w swiezym materiale glebowym. Do ekstrakcji

mineralnych form azotu N-N03 i N-NH4 stosowano 1% roztwór siarczanu potasu.
Pomiaru stezenia jonów azotanowych i amonowych w wyciagu glebowym dokony
wano na autoanalizerze firmy Skalar. Wyniki wyrazano w mg N*kgI suchej masy
gleby. Zawartosc azotanów w masie gleby przeliczano na ich stezenia w roztworze
glebowym w sposób opisany w wynikowej czesci pracy.

Na kazdym poletku zainstalowano rure aluminiowa do pomiaru wilgotnosci
gleby sonda neutronowa oraz saczek ceramiczny do pobierania roztworu glebowego
z glebokosci 90 cm. (Fot. 2).

Fot 2. Wyposazenie mikropoletek w rury do
pomiaru zawartosci wody sonda neutronowa

i saczki ssace do pobierania roztworu
glebowego

Fot 2. The equipments for soi! moisture esti
mation by means or neutron probe and suck

ing tubes for collecting soil solution

Od momentu rozmarzniecia gleby co 10 dni oznaczano zawartosc wody w profilu
glebowym i pobierano roztwór glebowy do oznaczania zawartosci N-N03. Nalezy
podkreslic, ze w pózniejszych terminach pomiarów i pod niektórymi roslinami nie
udawalo sie pobrac roztworu glebowego wobec zbyt malego wysycenia gleby woda.
W dekadowych odstepach zbierano, mierzono i analizowano mokry i suchy opad
atmosferyczny.



Tabela 1. Wplyw badanych czynników na zawartosc azotu mineralnego mg N*kg-I gleby.
Table 1. The content ol mineral nitrogen in the soil depending on the main lactors in the experiment

mgN*mgN*mgN*Obiekt
mgN*

Warstwa
mgN*

Azot
RokkgtenrunkgRoslinakg kg

gleby cm
kg

gleby
glebygleby

nawozowy
gleby gleby

N-

20032,58Wiosna2,51Pszenica2,08mineralne1,460-30 cm1,88
NO}

20041,86jesien1,30Kukurydza z.2,27mineralne+sl.1,3330-60 cm1,7]
2005

1,27 Jeczmien1,46gnojowica2,8460-90 cm2,12

Kukurydza s.

],8]gnojowica+sl.2,57
kontrola

],46
NIR

0,44 0,36 0,5]0,57n.u.
N-

20031,48Wiosna],34Pszenica1,39mineralne1,490-30 cm2,49
NH4

20041,82jesien1,76Kukurydza z.1,59mineralne+sl.1,5430-60 cmI,] 8
2005

1,35 Jeczmien1,66gnojowica1,4560-90 cm0,97

Kukurydza s.

1,57gnojowica+sl.1,69
kontrola

1,58
NIR

0,15 0,12 0,170,190,15
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Wplyw wymienionych czynników na zawartosc jonów azotanowych i amonowych
byl odmienny, a nawet przeciwstawny. Zawartosc jonów azotanowych byla wieksza
wiosna, niz jesienia i najwiecej ich wykrywano w obiektach nawozonych gnojowica,
oraz w warstwie gleby 60-90 cm. Przyorywanie slomy zarówno z nawozami mineralnymi
jak i gnojowica powodowalo niewielki spadek zawartosci jonów azotanowych w glebie.
Zawartosc jonów amonowych byla natomiast wieksza w okresie jesieni niz wiosny, nie
zalezala od rodzaju nawozów i najwiecej ich wykrywano w wierzchniej warstwie gleby.
Przyorywanie slomy mialo dodatni jakkolwiek niewielki wplyw na zawartosc azotu
amonowego w glebie. W konsekwencji tych przeciwstawnych wplywów udzial azotu
azotanowego w sumie azotu mineralnego byl znacznie wiekszy w okresie wiosny (60%),
niz jesieni(34%) oraz w obiektach nawozonych gnojowica (53%) niz nawozonych
azotem mineralnym (44%). Udzial azotu azotanowego systematycznie wzrastal w
kierunku od powierzchniowej (0-30) do najglebszej badanej (60-90 cm) warstwy gleby
(z 40 % do 53 %).W analizie zmiennosci udowodniono równiez wspóldzialanie terminu
i glebokosci pobierania prób. W glebszych warstwach gleby (30-60cm i 60-90 cm)

udzial azotu azotanowego w Nmin wynosil w okresie wiosny okolo 70 %, a w okresie
jesieni tylko okolo 30 %. W powierzchniowej warstwie gleby udzial ten byl wzglednie
staly pomiedzy terminami pobierania próbek i wynosil okolo 40 %.

W 2004 r pobierania próbek gleby w polu roslin zbozowych, po których wysiewano
poplon, dokonano 3 krotnie: wiosna, po sprzecie zbóz oraz po sprzecie poplonu. Uprawa
poplonu wplynela na znaczne obnizenie zawartosci jonów azotanowych w glebie.

Przecietna zawartosc tej formy azotu wynosila w 2004 roku 2,60 mgN-N03 *kg'l gleby
w wiosennym terminie pomiaru, l ,28 mgN-N03 *kg,I gleby w terminie drugim i tylko
0,24 mg N-N03 *kg'l gleby w terminie po sprzecie poplonu. Znacznie mniejszy,
jakkolwiek równiez istotny byl ograniczajacy wplyw poplonu na zawartosc azotu
amonowego w glebie.

Stezenie azotanów w wodzie glebowo-gruntowej.

Z uwagi na trudnosci techniczne i brak dajacej sie odessac wody w niektórych
obiektach doswiadczenia pobieranie próbek wody nie bylo w pelni zgodne z zalozeniami
opisanymi w metodyce. Mimo zwiazanej z tym nieortogonalnosci ukladu wyznaczono
szereg zaleznosci pomiedzy stezeniem azotanów i obiektami w doswiadczeniu. Stezenia
azotanów byly istotnie zróznicowane zaleznie od rodzaju uprawianej rosliny i sposobu
nawozenia, nie zalezaly natomiast od terminu pobierania próbek wody (Tabela 2).

Najwieksze, przecietne stezenia azotanów znajdowano w wodzie z pod pszenicy a
najrnniejsze w wodzie spod jeczmienia jarego. Bardzo wyrazny byl wplyw zabiegów
nawozowych na stezenia azotanów. W wodzie z mikropoletek nawozonych gnojowica
stwierdzano ponad dwukrotnie wieksze stezenia azotanów niz w wodach z poletka
kontrolnego i poletek nawozonych azotem mineralnym. Z analizy wspóldzialania

podwójnego, obiekty nawozowe x rosliny wynika, ze nawozenie gnojowica
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Tabela 2. Przecietne stezenia azotanów w wodzie glebowej na glebokosci 100 cm.
Tubie 2. The mean concentrations or nitrate in underground water at the depth oj

100 cm

*

mgN-
mgN-ObiektmgN-N03Rok

nN03 RoslinanN03
Nawozowy

n
*dm-3*dm-3

*dm-3

2003

15929,7Pszenica10329,0Mineralne10517,9
2004

20825,2Kukurydza z.15524,6Mineralne+sl.10116,7
2005

15318,5Jeczmien11117,9Gnojowica10036,3

Kukurydza s.

15126,3Gnojowica+sl.10033,8
kontrola

11417,6
NIR

2,60 4,143,08

liczba pOilllarow

kontrolnego ipoletek nawozonych azotem mineralnym. Z analizy wspóldzialania pod
wójnego, obiekty nawozowe x rosliny wynika, ze nawozenie gnojowica spowodowalo
najwiekszy wzrost stezenia azotanów w wodzie z poletek, na których uprawiano
rosliny zbozowe (Rys. l).

60

'(
50< E 40

"t:l *Mo 30Z
Z 20

b1) E 10
O

'"""

E Ci
-O

Ci

b1)EbS o ..2
Ci

U;

+'

o+
-"

Ci
Ci·S b1)

roslina

pszemca
- JeCZilllen
- kukurydza z.

kukurydza s.

Rys. 1. Wspóldzialanie roslin i obiektów nawozowych na stezenie azotanów w rozt
worze glebowym na glebokosci 100 cm

Fig. 1. The interaction oj crops and Jertilizer treatments on the concentration oj
nitrate in undeground water at the depth or l 00 cm.

Interesujaca jest równiez analiza wspóldzialania podwójnego, terminy pobierania
próbek wody x rosliny (Rys.2). Wynika z niej ze w okresie wczesnej wiosny (marzec)
najwieksze stezenie azotanów wystepuje w wodzie z poletek obsianych pszenica, na
których gnojowice stosowano w okresie jesieni poprzedniego roku.
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w wodzie spod pozostalych roslin sa najmniejsze w marcu wzrastaja od kwietnia
(po zastosowaniu nawozów) i utrzymuja sie na wzglednie stalym poziomie do konca
terminu pomiarów (lipiec).
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Rys. 2. Wspóldzialanie roslin i terminów oznaczen na stezenie azotanów
w roztworze glebowym na glebokosci 100 cm

Fig. 2. The interaction oj crops and date oj sampling on the concentration
oj nitrate in undeground water at the depth oj l 00 cm.

Symulowane stezenia azotanów w roztworze glebowym.
Jak podkreslono we wstepie do pracy oznaczenia zawartosci azotu mineralnego w

glebie dokonywane sa na znacznie wieksza skale, niz oznaczenia ich stezen w wodzie
glebowo-gruntowej. We wczesniejszej pracy [Fotyma E. i in 2005] autorzy postawili
hipoteze, ze mozliwe jest wyliczenie (symulowanie) stezen azotanów w roztworze
glebowym znajac ich zawartosc w suchej masie gleby i znajac pojemnosc wodna
gleby. Najbardziej interesujaca, ze wzgledu na ewentualne skutki srodowiskowe
jest symulacja stezen azotanów w roztworze glebowym gleb wysyconych woda do
pelnej poj emnosci wodnej. Przypadek ten rozwazono w odniesieniu do doswiadczenia
mikropoletkowego stanowiacego przedmiot tej pracy. Przeliczen zawartosci azotanów

wyrazonej w mg N-N03 *kg-1 gleby na ich stezenia w roztworze glebowym, wyrazone
w mg N-N03 *dm3 roztworu dokonywano zgodnie z nastepujacym wzorem:

stezenie mgN-N03 *dmo3 = (zawartosc mgN-N03 *kgo1)* R
R = l/(W/D)

Gdzie W - zawartosc wody w glebie w dm3*dm3 (v/v)
D - ciezar objetosciowy gleby w kg*dmo3



Tabela 3. Przecietne symulowane stezenia azotanów w roztworze glebowym zaleznie od badanych
czynników ..

Table 3. Simulated concentrations oj nitrate in the soi! solution in dependence on Jactors in the
experiment .

mg N-Mg mg N-mg N-mgN-

Azot

Rok
N03*Termin

N*
Roslina

N03*Obiekt N03*WarstwaN03*
dm,3

kg dm,3nawozowy
dm,3

gleby cmdm,3

gleby

glebyglebyglebygleby
N-

200312,8Wiosna12,2Pszenica10,15mineralne7,320-30 cm10,8
N03

20049,19Jesien6,74Kukurydza z.11,32mineralne+sl.6,6630-60 cm8,04
2005

6,39 Jeczmien7,24gnojowica14,060-90 cm9,66
Kukurydza s.

9,12gnojowica+sl.12,7
kontrola

6,66
NIR

2,09 1,70 2,412,692,09

Tabela 4. Przecietne symulowane stezenia azotanów w roztworze glebowym w warstwie gleby
60-90 cm w wiosennym terminie pomiaru.

Table 4. Simulated concentrations oj nitrate in the soi! solution in soi! layer 60-90 cm at
spring time oj soi! sampling

mgN-N03 mgN-N03ObiektmgN-N03
I

Rok *dm'3
Roslina

*dm'3Nawozowy*dm·3
i

2003
20,8Pszenica 22,9Mineralne 10,7I

2004
19,0Kukurydza na ziarno14,9Mineralne+sloma 11,1I

2005
9,14Jeczmien 13,2Gnojowica ;,'6,0

Kukurydza na silos
14,4Gnoiowica+sloma 22,9'-~

Kontrola

10,9I

NIR
7,49 6,659,67I

:;: •......:;: o.. (Iq i:i
~ ~ e; S ~ ~.~. o m * i:i :;: ..d
,-,-"o •....... ':t o.. C •.••. <::
:;: ~ :5. S O" ~ O
NW~ 'Smcr'
owow~N:::-:
>-t ;;.;-' I :;: ::t..g. (")~(lqw '-< NS *o:;:(")~g

"O o.. (") e; N :;: •.••.

NSS;!a.~e;~
~ 1.."0 :;: (Iq •...•.p-'0..' >-tP>00"O
;!a. CI) N (") (Iq m, >-t

~ 't3 ~. ::r •.......8. ~<; p ~ (Iq ~ ~ ...:::::.•.••.C •...•.•.......o"' <; ~o •.......o~'-<o •...•.
i:iO •.....o"~O"OO:;: P>',-< <;'-<

:;:§8?~:;:~•...•.~ wo :+
~ m ~ O m, te. Ov •...•.VI u (") ~ m,
g.,.(D W _. u••. n
•.••.N' ;;.;-'O ~ g: .....
w~(Iq I <:;~ ~. i:i *0'1 . <:;

p.;' o... o ~ N N

~ Sw;; i:i ~ OO~ O°<;N
••.••.", I ;!l. P> i:i
P> •.•• \O . ....,..(Iq P>
i:i ~ 0'< •....(")O, <; (") O i:i ~
~:;::;: S % P> i:i'

~ e; . O '8. m.....::mn:;:OO
•.......':t •.•..•.•.. i:i s:!•.••. ~ ~ ~ O •.••..
~ P> N· o.. :;: .PO0g.e;8~i:i
~ W O O· N g
N ?s:p a, ;:f

(Iq Ol ~ N N· O
OOOO'li:ii:i
o.. ~ m, VI (i' Oi:i u (") u O ~
•.••.t:l •.••.O <;~PO~ :;:.PO
N •.••. :;: W P> :;:

"O Ol '-< S; 8. O
O O(lq ~o. I ,......_. er
e;~~O~~~ v -.. ~ en

'-< (") '-< W P> P>

SS:;:G:§"g.

w
00

~

~
§
,I:l

~

~
§
,I:l

~
c;J
<:>
c.,

~



Ocena srodowiskowych skutków azotu stosowanego w nawozach min. i w gnojowicy------------------------- 39

Pomiedzy zawartosciami (Tab. l ) azotanów w masie gleby i ich stezeniami w
roztworze glebowym (Tab. 3 ) wystepuja duze podobienstwa co jest oczywiscie
zrozumiale z uwagi na sposób symulowania tych ostatnich i powtórne omawianie stezen
nie wnosi nowych elementów. Z uwagi na przedmiot pracy najbardziej interesujace
jest natomiast porównanie symulowanych stezen azotanów w glebie z ich stezeniami
w wodzie glebowo gruntowej. W tym celu zestawiono symulowane stezenia azotanów
w roztworze glebowym w najglebszej warstwie gleby 60-90 cm i wiosennym terminie
oznaczen (Tabela 4) z ich rzeczywistymi stezeniami w wodzie glebowej na glebokosci
okolo 100 cm. Te ostatnie zamieszczono juz w tabeli 3.

Przecietne, oznaczone stezenia azotanów w wodzie glebowej byly wieksze od
symulcv.'anych stezen w roztworze glebowym w warstwie gleby 60-90 cm. Moze to
wynibs z pewnego przeszacowania wilgotnosci gleby w tej warstwie v.'stanie pelnego
wysycenia jej woda [Fotyma E. i in. 2005]. Tym niemniej ogólne prawidlowosci
dotyczace obydwu rodzajów stezen sa,jak na specyfike doswiadczen mikropoletkowych
wyjatkowo zgodne. Dotyczy to zarówno uszeregowania lat jak i roslin oraz obiektów
nawozowych pod wzgledem rzeczywistych i symulowanych stezen azotanów.

Wycena zawartosci azotanów w glebie i ich stezen w wodzie glebowej

W poprzednich pracach [Fotyma E. i in. 2004, Fotyma E. i in. 2005,
Fotyma,E.,Fotyma,M. 2006] zaproponowano, o raz pierwszy w Polsce wycene
zawartosci i stezen azotanów jako wskazników stanu srodowiska glebowego. Badania
mikropoletkowe wykorzystano równiez pod katem sprawdzenia poprawnosci tej
wyceny. Z uwagi na nowosc i male upowszechnienie tego podejscia zamieszczono
ponizej tabele wyceny z cytowanych prac autorów (Tabele 5,6).

Tabela 5. Klasy zawartosci azotu azotanowego w glebie w okresie jesieni
{Fotyma,E., Fotyma,M.2006] .

Table 5. The classes on N-NOJ content in the soUs in autumn

Kategoria Zawartosc azotanów w warstwie 0-90 cm gleby w k N-N03*ha
agronomiczna gleby

BardzoNiskaSredniaWysokaBardzo
niska

wysoka
Bardzo lekkie

<2727 - 4344 -6263 - 9495 - 178
Lekkie

<3435 - 5354 -7576 - 115116 - 220
Srednie

<3738- 5960 - 8586 -131132- 238
Ciezkie

<4041 - 6162 - 8889 - 134135 - 242
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Tabela 6. Klasy stezen azotanów w roztworze glebowym w warstwie gleby 60-90 cm
w okresie jesieni [ Fotyma E. i in. 2005}.

Tabel 6. The classes oj nitrate concentration in soil solution in soillayer 60-90 cm
at autumn time

Stezenia azotanów w roztworze glebowym mg N-N03*dm,j
Bardzo

NiskieSrednieWysokieBardzo
niskie

wysokie
bardzo lekkie, very

<18,618,7-27,727,8-38,338,4-53,7>53,7

~ht_ <18,0
18,1-25,125,2-34,734,8-50,1lekkie, light >50,1

srednie. medium
<9,79,8-14,714,8-20,420,5-29,6>29,6

ciezkie, heavy
<8,08,1-11,111,2-14,314,4- 19,9>19,9

Dla porównania danych zamieszczonych w tabeli 5 z wynikami badan wlasnych

konieczne bylo przeliczenie zawartosci azotanów wyrazonej w mg N-N03 *kg·1 gleby
(Tab. l) na kg N-N03 *ha'l dla calego profilu glebowego O - 90 cm. Przeliczenia
dokonano uwzgledniajac przyjety ciezar objetosciowy poszczególnych warstw gleby.
Wyniki przedstawiono w tabeli 7.

Z porównania danych w tabelach 5 i 7 wynika, ze w okresie jesieni zasób azotu
azotanowego w glebie byl niewielki i miescil sie w przedzialach zawartosci bardzo
niskich i niskich. W obiektach nawozonych gnojowica stwierdzano istotnie wieksze

Tabela 7. Zasób azotu azotanowego w profilu glebowym do glebokosci 90 cm w
okresie wiosny ijesieni

Table 7 The stock oj nitrate in the soi! profile 0-90cm in the spring and autumn
periods

Kg N-N03*ha' w profilu 0-90 cm,Kg N-N03*ha'l w profilu 0-90 cm,
WIOsna

jesien

Obiekty

Kuku-
Kukury-

Kuku-
Kuku

nawozowe
PszerydzaJecz-dza na

Pszeni-
rydzaJeczmierydza

-mca

namien
silos
cananna

ZIarno
ZIarnosilos

Mineralne
13,233,224,228,914,916,112,79,85

min+sloma
16,132,816,725,713,315,59,610,1

Gnojowica
85,236,536,236,716,042,014,429,9

gnoi+sloma
63,140,431,340,119,839,514,819,9

Kontrola
17,430,219,727,712,211,711,69,28
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zasoby azotu, niz w obiektach z nawozeniem mineralnym i w obiekcie kontrolnym.
W okresie wiosny zasoby azotu azotanowego byly znacznie wieksze i bardziej
zróznicowane pomiedzy obiektami doswiadczenia. W obiektach z nawozeniem

mineralnym i w obiekcie kontrolnym zawartosc N-N03 mozna okreslic jako bardzo
niska na pograniczu niskiej. W obiektach z nawozeniem gnojowica zawartosc azotanów
pozostawala w przedzialach zawartosci niskiej i sredniej, a w polu pszenicy okreslono
jajako wysoka.

Do dosyc podobnych wniosków prowadzi porównanie danych zamieszczonych
w tabelach 4 i 6. Z uwagi na symulowane stezenia azotanów w warstwie gleby 60-90
cm obiekty nawozone nawozami mineralnymi i obiekt kontrolny mozna zaliczyc do
klas:' niskich stezen azotanów. W obiektach nawozonych gnoj~'Nica symulowane
st~z~nia azotanów w roztworze glebowym w warstwie gleby 60-90 cm pozostawaly
w przedziale stezen wysokich. Nalezy jednak podkreslic, ze przedzialy (klasy) stezen
azotanów wyznaczono dla okresu jesieni, natomiast symulowane stezenia azotanów
pochodza z wiosennego terminu pomiaru.

Wnioski

l. Potwierdzono mozliwosc symulacji stezen azotanów w roztworze glebowym na
podstawie ich zawartosci oznaczonej w masie gleby. Symulowane stezenia azotanów
w roztworze glebowym w warstwie gleby 60-90 cm byly nizsze, ale wykazywaly
takie same tendencje jak rzeczywiste stezenia azotanów pomierzone w wodzie
glebowo-gruntowej na glebokosci 100 cm.

2. Stosowanie nawozów mineralnych w zalecanych dawkach nie powoduje zadnych
ujemnych skutków srodowiskowych w postaci wzrostu zawartosci lub stezen
azotanów w glebie i roztworze glebowym, w stosunku do obiektu kontrolnego bez
nawozenia.

3. Gnojowica, stosowana w okresie jesieni pod pszenice ozima powoduje bardzo
znaczny wzrost zawartosci i stezen azotanów w glebie i koniecznosc zakwaliftkowania
gleby do klasy zawartosci (stezen) wysokich.

4. Gnojowica stosowana wiosnapod kukurydze powoduje wyrazny, ale niewielki wzrost
zawartosci i stezen azotanów w glebie i roztworze glebowym zmieniajac klasyftkacje
gleb o jedna klase zawartosci.
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THE ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF NITROGEN APPLIED
IN MINERAL FERTILIZERS AND IN THE SLURRY

Summary

As the measures of ecological consequences of nitrogen the content of nitrate in the
soil profile (0-90 cm) and the concentration of nitrate in the soil solution (in the soil
layer 60-90 cm) and in underground water (at the depth of 100 cm) was considered.
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The hypothesis says that ecological consequences ofthc so-called acting nitrogen applied
either in slurry or in mineral fertilizers we re the same. Acting nitrogen in the slurry
means the nitrogcn in form of ammonium. The base for this research was microplot
experimcnt carried on in the years 2002 - 2005 in Pulawy with winter wheat, maize for
silage, spring barley, maize for grain grown in four-course rotation. Microplots were
provided with the aluminium pipes for soils moisturc mcasurement by means of neutron
probe and sucking tubes (at the depth of 100 cm) for collecting soi l solution (Fot 2 ).

Soil samples for Nmm estimation were taken early in the spring and after crop harvest
using narrow diameter gauge (Fot 1 ) to avoid the microplots vertical amelioration.

The content of nitrate in the soils and the concentration of nitrate in underground
water (at the depth of 100 cm ) were the highcst in the treatrner-ts with slurry ( particularly
the slurry applied in the autumn) and the lowest in thc treatm(';:ts with mineral fertilizers
and in control treatment. The concentration ofnitrate in the soil solution was simulated

using the following formulae.

mg N-N03 *dm-3(in soil solution) = mg N-N03 *kg-1(in the bulk of soil) x R
R= l/(W/D)

where W - the content ofwater in the soi l in dm3*dm3 (v/v)
D - soi l den sity in kg*dm-3

Simulated concentration of nitrate in the soil solution at the depth 60-90 cm coincided
pretty well with the concentration of nitrate in underground water at the depth of 100
cm (Table 3 and 4 versus Table 2). The results of this experiment confirmed the
usability of soil classification both for content and concentration of nitrate proposed in
the former paper of two leading authors (Fotyma,E. at al. 2004, Fotyma,E. at al.
2005).

Prof dr hab. Ewa Fotyma
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG-PIB

Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
Efot@iung.pulawy. pl



NORMATYWY ZAWARTOSCI AZOTU MINERALNEGO W GLEBIE

I STEZEN AZOTANÓW W ROZTWORZE GLEBOWYM
GLEB GRUNTÓW ORNYCH W POLSCE

Ewa Fotyma, Mariusz Fotyma

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa
Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach

Abstrakt

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

zwartoscia azotu mineralnego Nmin w glebach gruntów ornych. W ponad 5000 punk
tach kontrolnych pobierane sa wiosna i jesienia próbki gleby do glebokosci 90 cm
(z warstw co 30 cm) i analizowane na zawartosc N-N03 i N-NH4' Wyniki gromadzone
sa w banku danych w IUNG-PIB. W pracy przedstawiono synteze wyników tych
badan za lata 1997-2003 obejmujaca ponad 100 tysiecy analiz. Czynnikiem naj silniej

róznicujacym zawartosc Nmin okazal sie sklad granulometryczny (kategoria agrono
miczna) gleby. Dla wyróznionych 4 kategorii agronomicznych gleb okreslono przeciet
ne (mediany) zawartosci azotu i okreslono ich rozklad procentylowy wokól wartosci
przecietnej wyrózniajac 5 grup zawartosci azotu mineralnego okreslanych j ako norma
tywy (zawartosc bardzo niska, niska, srednia, wysoka i bardzo wysoka). Zapropono

wano metode przeliczania zawartosci N- N03 w masie gleby na stezenia azotanów
w wodzie glebowej (roztworze glebowym). Dla tak wyliczonych stezen azotanów
w warstwie gleby 60-90 cm z uwzglednieniem kategorii agronomicznych okreslono
równiez zawartosci przecietne (mediany) i wyznaczono rozklady procentylowe (nor
matywy).
Slowa kluczowe: azot mineralny w glebie, N . przedzialy (normatywy) zawartoscimm,

N ., azotany w glebie, J' ony amonowe w glebiemm

Abstract

Since 1997 agrochemicallaboratories carry of the soil monitoring in Poland for the

content of mineral nitrogen Nmin• In 5000 sites soils samples are collected in spring and
autumn from the soil profile 0-90cm and analysed for the content ofN-N03 and N
NH4' The results are stored in date bank at the Institute of Soil Science and Plant
Cultivation - State Research Institute in Pulawy. In the paper the synthesis of this
investigations for the years 1997-2003 covering about 100 thousands analysis is pre

sented. Statistical analysis revealed that the content ofNmin depended mostly on the
soil texture. For soils textural groups officially recognised in Poland (very light, light,
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medium and heavy) the median values and percentiles distribution ofNmin was calcula
ted. The content ofNmin in 5 percentile groups was called the normative (very low,
low, medium, high and very high) . The method for recalculating the content ofN-N03
in bulk of soil for the concentration of nitrates in the soils solution was proposed. The

normative ofsuch ca1culated N-N03 concentration in soil solution at the depth 60-90
cm were calculated as well.

Key words: mineral nitrogen in the soil, N ., normative of N . content, nitrates,mm mm

ammomum lOns

Wstep

Od pionierskich prac Wehrmanna [1979] i Scharpfa [1977] zawartosc azotu mine

ralnego Nmin w glebie oznaczana w okresie wczesnej wiosny uznana jest w wielu
krajach europejskich za najlepszy test potrzeb nawozowych roslin w stosunku do tego
skladnika. W Polsce badania nad tym testem rozpoczeto na szersza skale na poczatku
lat dziewiecdziesiatych [Fotyma E. 1995, 1996] i kontynuowane sa one do chwili
obecnej. Punkt ciezkosci tych badan przesuwa sie teraz na wykorzystanie zawartosci
azotu mineralnego w glebie w okresie jesieni jako wskaznika stanu srodowiska glebo
wego [Fotyma E. I in 2002; Fotyma E. i in. 2005]. Dla celów praktycznych kazdy test
glebowy wymaga kalibracji to znaczy wyznaczenia przedzialów (klas) zawartosci da
nego skladnika. Liczba klas moze byc oczywiscie dowolna, ale w Polsce (jak zreszta
w wiekszosci krajów) przyjmuje sie podzial 5 klasowy z przedzialem srodkowym.
Klasyczna kalibracja testów stosowanych do celów nawozowych dokonywana jest
w odniesieniu do wskazników roslinnych (plon, zwyzka plonu, pobranie skladnika itd.)
na podstawie odpowiedniej reprezentacji wyników doswiadczen polowych. Metody
kalibracji testów stosowanych do celów oceny stanu srodowiska glebowego nie sa
jeszcze powszechnie uzgodnione. Inna metoda wyznaczania przedzialów zawartosci
skladnika polega na analizie wyników, odpowiednio licznych i reprezentatywnych dla
danego obszaru (region, kraj), oznaczen tej zawartosci. Metode te zastosowano
w prezentowanej pracy okreslajac wyznaczone przedzialy zawartosci azotu mineral
nego jako normatywy.

Metoda wyznaczania normatywów Nmin

Poczawszy od 1997 roku, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pro
wadzone sa przez Okregowe Stacje Chemiczno Rolnicze OSChR badania monitorin
gowe zawartosci azotu mineralnego w glebach gruntów ornych wokolo 5000 stalych
punktów pobierania próbek gleby. W kazdym punkcie próbki gleby pobierane sa dwu
krotnie, w okresie wczesnej wiosny i póznej jesieni z 3 glebokosci w profilu glebo
wym, 0-30 cm, 30-60 cm i 60-90 cm. Próbki sa zamrazane i nastepnie oznacza sie

w nich zawartosc jonów amonowych N-NH4 iN-N03 metoda kolorymetrii przeply-
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wowej w ekstrakcie 1 % ~S04' Wyniki podawane sa w mg N-NH4 iN-N03 * kg'l
suchej masy gleby. Wyniki badan monitoringowych gromadzone sa w centralnej bazie

danych w JUNG-PIB i okresowo poddawane analizie statystycznej. Najnowsza anali

za wyników obejmuje lata 1997-2003 i przedstawiona zostala w publikacji zródlowej

autorów [Fotyma E. i in 2004]. Z dokonanej analizy ponad 100 tysiecy wyników (7 lat

x 5000 punktów pomiarowych x 3 warstwy gleby) wyciagnieto trzy zasadnicze wnio
ski :

l . Zawartosc N . J' est zróznicowana pomiedzy okresem wiosny i jesieni,mm

2. Czynnikiem naj silniej wplywaj acym na zawartosc N minjest sklad granulometrycz-
ny (kategoria agronomiczna) gleby,

3. Rozklad zawartosci Nminw gle,bie nie ma charakteru rozkladu normalnego

Z wniosków l i 2 wynika, ze wyznaczenia normatywów zawartosci Nminnalezy
dokonac oddzielnie dla okresu wiosennego i jesiennego oraz oddzielnie dla 4 przyje

tych w Polsce kategorii ,agronomicznych gleby. Z wniosku 3 wynika, ze jako punkt

centralny zjJioru danychkzawartosc przecietna) nalezy przyjac mediane, a nie srednia
arytmetyczna. Z tych samych powodów miara rozkladu wyników wokól wartosci prze

cietnej musi oyc rozklad procentylowy, a nie odchylenie standardowe. Jako normaty

wy przyjeto zatem przedzialy zawartosci Nm;nodpowiadajace kolejnym procenty10m
(0-20 %, 20-40 %, 40-60 %, 60-80 % i 80-95 %) liczebnosci próbek glebowych.

Zawartosci w przedziale powyzej procentyla 95 % (96 - 100 %) uznano za "outliers"

i kazdy taki wynik powinien byc poddany indywidualnej ocenie pod katem poprawno

sci analitycznej i szczególnych warunków naturalnych i agrotechnicznych pola, z któ

rego pochodzi taka próbka gleby. Kolejne przedzialy procentylowe mozna dla celów

praktycznych okreslac jako zawartosc bardzo niska, niska, srednia (miesci sie w niej

mediana), wysoka i bardzo wysoka. Okreslenia te nalezy traktowac umownie i uzyto

ich przez analogie do klas zawartosci innych skladników mineralnych.

Normatywy zawartosci azotu mineralnego w glebach

Zawartosc azotu mineralnego w mg N*kg-I gleby

Analizy gleby na zawartosc azotu mineralnego wykonywano w laboratoriach okre

gowych stacji chemiczno rolniczych i w pierwotnym zapisie wyniki analiz wyrazano w

mg okreslonej formy azotu - azotanowego i amonowego na kilogram gleby. Poniewaz

w wielu pracach, zwlaszcza doswiadczalnych zawartosc azotu mineralnego podawana

jest w tej formie zdecydowano sie podac normatywy tak wyrazonych zawartosci,

chociaz ze wzgledów praktycznych maja one niewielkie znaczenie. Zawartosci azotu

podano oddzielnie dla formy azotanowej N-N03 (Tabela 1,2 ) i amonowej N-NH4
(Tabela 3,4).
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Tabela 1. Zawartosc azotu azotanowego mg N-Naj *kg-1gleby w okresie lViosny
w klasach i przedzialach procentylowych, zaleznie od glebokosci

w profilu glebowym.
Table 1. The content oj nitrates mgN-NOJ *kg-I soil in the spring in the classes

and procentiles depending on the depth in the soil profile

Katego- mg N-N03 *kgO'gleby-
na

Glebo- klasa zawartosci / przedzial procentylowyMedia-

Gleby

koscB. niskaNiskaSredniaWysokaB. wysokana
0-20%

20-40%40-60%60-80%80-95%
0- 30 cm

<1,61,7 - 2,62,7 - 3,83,9 - 5,85,0 - 10,43,1
B.lekka

30-60 cm<0,80,9 - 1,51,6 - 2,42,5 - 4,34,4 - 8,81,9
60-90 cm

<0,70,8 - 1,41,5 - 2,42,5 - 4,34,4 - 9,11,8
0- 30 cm

<2,22,3 - 3,53,6- 5,05,1-7,47,5 -13,44.2
Lekka

30-60 cm<1,41,5 - 2,52,6-4,04,1-6,76,8 - 13,23,2
60-90 cm

<1,21,3 - 2,32,4- 3,73,8 - 6,46,5 -12,62,9
0- 30 cm

<2,82,9 -4,44,5 -6,46,5 -9,79,8 - 18,05,3
Srednia

30-60 cm<2,02,1- 3,53,6 - 5,55,6-9,09,1- 16,74,4
60-90 cm

<1,51,6 - 2,82,9-4,64,7 -7,77,8 -15,23,6
0- 30 cm

<3,73,8 - 5,55,6 - 7,77,8 - 11,711,8 - 22,26,5
Ciezka

30-60 cm<2,72,8 - 4,54,6 - 6,86,9 - 10,810,9 - 20,35,5
60-90 cm

<2,02,1 - 3,43,5 - 5,45,5 - 8,78,8 - 16,84,3

Tabela 2. Zawartosc azotu azotanowego mg N-NOJ *kg-Igleby w okresie jesieni
w klasach iprzedzialach procentylowych, zaleznie od glebokosci w profilu
glebowym.

Table 2. The content oJnitrates mgN-N03*kg-I soi! in the autumn in the classes and
procenti!es depending on the depth in the soi! profile

Katego- mg N-N03 * kg- gleby - klasa zawartosci /
na

Glebo- przedzial procentylowyMedia-
Gleby

koscB.niskaNiskaSredniaWysokaB.wysokana
0-20%

20-40%40-60%60-80%80-95%
0- 30 cm

<2,82,9 - 4,74,8 - 7,08 - 10,610,7 - 20,25,8
B.lekka

30-60 cm<1,21,3 - 2,22,3 - 3,63,7 - 6,06,1 - 12,82,8
60-90 cm

<0,80,9 - 1,61,7 - 2,52,6 - 4,44,5 - 9,31,9
Lekka

0- 30 cm<3,73,8 - 5,96,0- 8,78,8 - 13,213,3 - 25,47,2
30-60 cm

<1,61,7 - 2,82,9 -4,44,5 -7,67,7 - 16,33,5
60-90 cm

<0,9l - 1,71,8 - 2,93,0 - 5,35,4-12,12,2
0- 30 cm

<4,14,1 - 6,66,7 -9,89,9 - 15,215,3 - 26,98,0
Srednia

30-60 cm<1,92,0 - 3,33,4 - 5,35,4 - 9,19,2 - 18,24,2
60-90 cm

<1,11,2 - 2, l2,2 - 3,53,6 - 6,36,4 -13,72,7
0- 30 cm

<4,54,6-7,17,2 - 10,210,3 - 15,815,9 - 29,18,4
Ciezka

30-60 cm<2,32,4 - 4,04,1 - 6,36,4 - 10,510,6 - 20,45,0
60-90 cm

<1,41,5 - 2,52,6 - 4,24,3 - 7,47,5-15,43,2
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Tabela 3. Zawartosc azotu amonowego mg N-NH4 *kg-Igleby w okresie wiosny w
klasach i przedzialach procentylowych, zaleznie od glebokosci w
profilu glebowym

Table 3. The content oj ammonia mgN-NH4 *kg-I soi! in the spring in the classes
and procenti!es depending on the depth in the soi! profile

Katego- mg N-NH4 *kg-1gleby-
na

Glebo- kIasa zawartosci / przedzial procentylowyMedia-

Gleby

koscB.niskaNiskaSredniaWysokaB.wysokana
0-20%

20-40%40-60%60-80%80-95%
0- 30 cm

<1,41,5 - 2,32,4 - 3,23,3 - 4,64,7 - 8,82,7
B.lekka

30-60 cm<0,70,8 - 1,21,3 - 1,71,8 -2,42,5 - 4,71,4
60-90 cm

<0,50,6 - 0,91,0 - 1,41,5 - 2, l2,2 - 3,9l, l
0- 30 cm

<1,31,4-2,22,3 - 3,23,3 - 4,74,8 - 5,02,6
Lekka

30-60 cm<0,70,8-1,21,3 - 1,81,9 - 2,62,7 - 5,01,5
60-90 cm

<0,50,6 - 0,91,0 - 1,41,5 - 2,22,3 - 4,21,2
0- 30 cm

<0,91,0 - 1,92,0 - 2,93,0 - 4,54,6 - 9,82,4
Srednia

30-60 cm<0,60,7 - 1,21,3 - 1,92,0 - 2,72,8 - 5,21,5
60-90 cm

<0,50,6 - 1,0l, l - 1,61,7-2,42,5 - 4,31,3
0- 30 cm

<0,50,6 - 1,51,6 - 2,42,5 - 3,63,7-8,32,0
Ciezka

30-60 cm<0,40,5-1,11,2 - 1,92,0 - 2,72,8 - 4,61,5
60-90 cm

<0,40,5 - 1,01,1 - 1,.81,9- 2,52,6 - 4,51,3

Tabela 4. Zawartosc azotu amonowego mg N-NH4 *kg-1gleby w okresie jesieni
w klasach i przedzialach procentylowych, zaleznie od glebokosci w
profilu glebowym.

Table 4. The content oj ammonia mgN-NH4 *kg-I soi! in the autumn in the classes
and procenti!es depending on the depth in the soil profile

mg N-NH4 *kg- gleby-
Kategoria

klasa zawartosci / przedzial procenty1owyMedia-Gleby
GlebokoscB.niskaNiskaSredniaWysokaB.wysoka

0-20%
20-40%40-60%60-80%80-95%

na

0- 30 cm

<1,21,3 - 2,02,1 - 2,93,0 - 4,24,2 - 4,82,5

B.lekka

30-60 cm
<0,60,6-1,11,2 - 1,61,7 - 2,42,5 - 4,51,3

60-90 cm
<0,50,6 - 0,91,0 - 1,31,4-2,02,1 - 3,91,1

0- 30 cm
<1,11,2 - 1,92,0 - 2,82,9 - 4,24,2 - 7,82,3

Lekka

30-60 cm
<0,70,8 - 1,21,3 - 1,81,9 - 2,62,7 - 5,01,5

60-90 cm
<0,40,5 - 0,80,9 - l ,31,4 -2,12,2 - 4,71,0

0- 30 cm
<0,80,9 - 1,61,7-2,52,6 - 4,04,1 - 8,12,0

Srednia

30-60 cm<0,50,6 - 1,01,1 - 1,71,8 - 2,52,6 - 4,81,3
60-90 cm

<0,40,5 - 0,91,1 - 1,41,5 - 2,22,3 - 4,1l, l
0- 30 cm

<0,40,5-1,11,2 - 2,02,1-3,43,5 - 751,5

Ciezka

30-60 cm
<0,30,4 - 0,80,9 - 1,51,6 - 2,32,4 - 4,41,1

60-90 cm
<0,30,4 - 0,80,9 - 1,41,5 - 2,12,2 - 3,81,0



Normatywy zawartosci azotu min. w glebie i stezen azotanów w roztworze glebowym--------------------------49
Analiza danych zamieszczonych w tabelach 1-4 wykracza poza ramy tej pracy i doko
nano jej w innych opracowaniach zródlowych autorów [Fotyma ,E. I in. 2005]. Trze
ba jednak uwypuklic kilka podstawowych prawidlowosci, które moga ulatwic poslugi
wanie sie zaproponowanymi normatywami zawartosci i stezen azotu mineralnego
w glebach i wodach glebowych:

zawartosci azotanów sa wieksze w okresie jesieni niz wiosny, wzrastaja w kierun
ku od gleb lekkich do ciezkich, a ich rozklad w warstwach gleby jest odmienny
w okresie wiosny ijesieni
zawartosci jonów amonowych sa malo zalezne od okresu oznaczania, nieznacznie
maleja w kierunku od gleb lekkich do ciezkich i ich rozklad w warstwach gleby jest
podobny w okresie wiosny i jesieni
niezaleznie od okresu oznaczania zawartosc jonów azotanowych jest generalnie
wieksza, niz jonów amonowych
Prawidlowosci te mozna podsumowac w ogólnym stwierdzeniu, ze jony azotano

we wykazuja znacznie wieksza ruchliwosc w glebie i dynamike w czasie od jonów
amonowych. Z tego wzgledu w dalszym ciagu pracy nie omawiano oddzielnie zawar
tosci amonowej formy azotu.

Zawartosc azotu mineralnego w kg N*ha-1

Zawartosc azotu mineralnego wyrazona w mg N*kg-I gleby jest na ogól, dla celów
praktycznych przeliczana na kg N na 1 ha. W tym celu konieczna jest znajomosc
gestosci gleby. Gestosc gleby zalezy od jej skladu granulometrycznego, który byl ozna
czany w kazdym punkcie monitoringu. W przeliczeniach przyjmowano standardowa
gestosc gleby dla wyróznionych grup skladu granulometrycznego. Gestosci uogólnio
no dla tzw. kategorii agronomicznych gleby, którymi posluguja sie okregowe stacje
chemiczno rolnicze w badaniach odczynu i zawartosci przyswajalnych form skladni
ków mineralnych. Uogólnione gestosci gleb dla czterech ich kategorii agronomicznych
podano w tabeli 5. W ostatniej kolumnie tabeli zamieszczono wspólczynnik przelicze
niowy pozwalajacy na bezposrednie przeliczenie zawartosci azotu wyrazonej w mg*kgl
gleby na zawartosc wyrazona w kg*ha-1 w warstwie gleby o miazszosci 30 cm
(w objetosci 3000 m3 gleby). Zawartosc azotu podano w kazdej wyróznionej war
stwie gleby, a ponadto zliczono je dla poziomów 0-60 cm i 0-90 cm. Takie sumaryczne
zawartosci azotu w profilu glebowym o miazszosci 60 cm lub 90 cm sa wykorzysty
wane w doradztwie nawozowym i ocenie srodowiskowych skutków nadmiaru azotu

mineralnego. Zawartosci azotu podano dla formy azotanowej N-N03 (Tabele 6,7)
i dla sumy azotu mineralnego (N-N03 + N-NH4) oznaczanej jako Nmin (Tabele 8,9).
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Tabela 5. Gestosc gleb zaliczanych do poszczególnych kategorii agronomicznych
Table 5. Soil density depending on soil category (textural group)

Wspólczynnik
Kategoria agronomIczna Gestosc gleby kg*m

·3

przeliczeniowy *gleby dla 30 cm warstwy gleby W
Bardzo lekkie

15334,6
Lekkie

15004,5
Srednie

14334,3
Ciezkie

13003,9I

kg N*ha-'*O,3 m = mg N*kg-1 gleby x W

Tabela 6. Zawartosc azotu azotanowego kg N-NO] *ha -l w okresie wiosny
w klasach i przedzialach procentylowych, zaleznie od glebokosci
w profilu glebowym.

Table 6. The content oj nitrates kgN-NO] *ha-l in the spring in the classes and
procentiles depending on the depth in the soil profile

Katego- klasa zawartosci / przedzial procentylowy
na

GlebokoscB.niskaNiskaSredniaWysokaB.wysokaMedia-

Gleby

cm0-20%20-40%40-60%60-80%80-95%na
0-30

<78 - 1213-1718-2727 - 4814
B.lekka

30 - 60<44-78 - 1112 - 2021-419
60 - 90

<34-67 - 1111-1920 - 428
0-60

<1213 2021 - 3031-4647-8424
O - 90

<1717 - 2829-4243- 6667- 11834
0-30

<1011 - 1617 - 2223 - 3334 - 6119
Lekka

30-60<67 - 1112 - 1819 - 3031 - 6015
60-90

<56 - 1011-1718 - 2829 - 5613
0-60

<1819 - 2930 __4243- 6364 -- 11235
0-90

<2627-4243 -6061 __9192 - 15850
0-30

<1213 - 1920 - 2829 -4243 -7923
Srednia

30-60<89 - 1516 - 2425 -4041 -7319
60-90

<78 - 1213 - 2021 - 3334 - 6616
0-60

<2324 - 3738 -5354 - 8283-14545
0-90

<3334----5253 -7576 - 114115 - 20063
0-30

<1516 - 2324 - 3233 - 4849 - 9127

Ciezka

30-60<1112-1819 - 2829 - 4445 - 8323
60-90

<89 - 1415 - 2223 - 3536 - 6818
0-60

<2930 - 4445 - 6162 - 9192 - 16452
0-90

<4041 - 6061-8586 - 127128- 22472
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Tabela 7. Zawartosc azotu azotanowego kg N-N03 *ha -l w okresie jesieni
w klasach i przedzialach procentylowych. zaleznie od glebokosci
w profilu glebowym.

Table 7. The content oj nitrates kgN-N03*ha-l in the autumn in the classes and
procentiles depending on the depth in the soil profile

Katego-
Glebo-

kIasa zawartosci / przedzial procentylowy
Media-na kosc

B.niska
NiskaSredniaWysokaB.wysoka

Gleby
0-20%20-40%40-60%60-80%80-95%

na

0-30

<1314-2122 - 3233 - 4950 - 9226
B.lekka

30-60<56 - 1011-1617 - 2829 - 5813
60-90

<45-78 - 1112 - 2021 - 429
0- 60

i<202L-3435-505L-7575 - 142AL
0-90

.<2727_4344-6263- 9495 _ 17852
0-30

<1617 - 2728 - 3940 - 5960 - 11432
Lekka

30-60<78 - 1213 - 2021 - 3435 - 7316
60-90

<45 - 89 - 1314 - 2324 - 5410
0-60.

<2728 A2i43""'6061-"-""9293-17850
0-90

<34355354-7576115116 - 22064
0-30

<1818 - 2930 -4344 - 6667 -11835
Srednia

30-60<89 - 1415 - 2324 -4041 -7918
60-90

<56-910-1516 - 2728 - 6012
0.>60

<2930---4748 - 6869...-J 05106187.57
0.-90

<3738 __5960 - 8586-131132>23871
0-30

<1819 - 2930 - 4243 - 6566 - 11935

Ciezka
30-60<910 - 1617 - 2627 - 4344 - 8320

60-90
<67 - 1011-1718 - 3031 - 6213

0-60
<3131-45>50. -6970\106107-19258

0.-90
<4041- 6162 - 8889-134.135-24274

Dane zawarte w tabeli 8 moga byc wykorzystywane w doradztwie nawozowym
i do interpretacji wyników doswiadczen z nawozeniem azotem. W duzym uproszcze
niu mozna przyjac, ze przy sredniej zawartosci azotu mineralnego w profilu glebowym
(do 60 lub 90 cm) nalezy zastosowac dawke nawozów azotowych wynikajaca
z doradztwa nawozowego (np. System Naw-Sald). Przy zawartosci niskiej, a zwlasz
cza bardzo niskiej dawke wynikajaca z doradztwa nalezy zwiekszyc, z przy zawarto
sci wysokiej i bardzo wysokiej mOZllaja odpowiednio zmniejszyc lub czesc jej zasto
sowac w opóznionym terminie. Zagadnienie wykorzystania testu N . w doradztwiemm

nawozowym wykracza poza ramy tej pracy i mozna sie z nim zapoznac wopracowa-
niach o charakterze praktycznych zalecen [Fotyma, M.2003].
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Tabela 8. Zawartosc azotu mineralnego Nmin kg*ha -1 w okresie wiosny w klasach
i przedzialach procentylawych, zaleznie od gleboko.~ci w profilu
glebowym

Table 8. The content oj mineral nitrogen Nmin kg*ha·I in the spring in the classes
and procentiles depending on the depth in the soil profile

Katego- GleboKg Nmin • ha' I - klasa zawartosci / przedzial procentylowy
na

-koscB.niskaNiskaSredniaWysokaB.wysokaMediana

Gleby

cm0-20%20-40%40-60%60-80%80-95%
0-30

<1920 - 2526 -3334 - 4445 - 7929
B.lekka

30-60<910 - 1415 - 2021 - 3031 - 5517
60-90

<89 - 1213 - 1819 - 2930 - 5315
0-60

<3031- 4142-5455c7575-130AT
0-90

<:4041-5657 -7475-103104 ...17464
,

0-30<2223 - 2930 - 3738 - 5051 - 8832
Lekka

30-60<1213 - 1920 - 2728 -4041 -7322
60-90

<1011-1617 - 2425 - 3738 - 6720
0-60

<:'3T38""-5051-6566- 919215258
0-90

<:5051 7071-9293127l?R?lOi80
0-30

<2324 - 3132 -4142 - 5859 -10546
Srednia

30-60<IQ17 - 2324 - 3334 - 4950 - 8728
60-90

<1314-1920 - 2728 - 4243 -7723
0- 60

<4344 j~T" ..,·587677 10'(108 -182.<66
0-90

<58/59 •••8081105,106-148IdQ . ')d792.•.. ,0-30
<2324 - 3233 - 4243 - 6162 - 11237

Ciezka
30-60<1718 - 2627 - 3536 - 5253 - 9430

60-90
<1415 - 2021 - 2829 - 4344-8124

i060
·<44A(: kI)6iSo81112113 19470

'090
.6164 /8384110'111 156157 - 26097

Dane zawarte w tabeli 9 nalezy wykorzystywac jako instrument kontroli stanu
srodowiska glebowego. W duzym uproszczeniu mozna przyjac, ze w na glebach bar
dzo lekkich i lekkich nie nalezy sie obawiac szkodliwego nadmiaru azotu jezeli jego
zawartosc w glebie pozostaje w granicach bardzo niskiej i niskiej. Na glebach srednich
i ciezkich te "bezpieczna" zawartosc azotu mineralnego mozna przesunac do klasy
zawartosci sredniej .Do celów ochrony srodowiska lepiej jest jednak dysponowac wy
nikami oznaczen azotu azotanowego w warstwie gleby 60-90 cm wyrazonymi w mg
N-NO) *kg-1 gleby i dokonac ich przeliczenia na symulowane stezenia azotanów w
roztworze glebowym (patrz nastepny rozdzial pracy).
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Tabela 9. Zawartosc azotu mineralnego Nmin kg*ha -1 w okresie jesieni w klasach
i przedzialach procentylowych, zaleznie od glebokosci w profilu

glebowym.
Table 9. The content oj mineral nitrogen Nmin kg*ha'l in the autumn in the classes

and procentiles depending on the depth in the soil profile

Katego-
klasa zawartosci / przedzial procentylowy

Glebo-
B.niska

NiskaSredniaWysokaB.wysoka
Media-

na koscGleby
0-20%20-40%40-60%60-80%80-95%

na

cm 0-30
<2425 - 3435 - 4546 - 6465 - 11639

30-60
<1011-1718 - 2526 - 3839 - 7420

B.lekka
60-90<78 - 1213 - 1819 - 2829 - 5515

0-60
<3940 - 5455 - 7172 - 101102 - 17962

0-90
<4950 - 6970 - 9091 - 128129 - 20078

0-30
<2728 - 3940 - 5253 -7576 -13945

Lekka
30-60<1213 - 1920 - 2829 - 4445 - 9023

60-90
<89 -1314 - 2021 - 3233 - 6716

0-60
<4445 - 6162 - 8283 -118119 ...,-21570

0-90
<5657 -7778 -103104- 151152 -27090

0- 30
<2829 - 4041 - 5556 - 8081-13747

Srednia
30-60<1415 - 2122 - 3132 - 4950 - 9326

60-90
<910 - 1516 - 2223 - 3738 - 5218

0-60
<4647 -6566-8889 -128129-21676

0-90
<6061-'-8485-113114-163164- 28097

0-30
<2627 - 3738 - 5253 - 7778 - 13544

Ciezka
30-60<1415-2223 - 3233 - 5051 - 9527

60-90
<1011-1617 - 2324 - 3738 - 7319

0-60
<454$- 6465- 8687- 125126~21573

0-90
<5859- 8384 - 111112-161162 -27596

Symulowane stezenia azotanów w wodzie glebowej w mg N-N03 * dm3

Zawartosc azotu mineralnego, lub azotanowego w masie gleby traktowana jest jako
test glebowy wykorzystywany w doradztwie nawozowym [Fotyma,E.1996]. W ochronie
srodowiska znacznie bardziej przydatna jest znajomosc stezen azotanów w wodach
glebowo - gruntowych. W Dyrektywie Azotanowej Unii Europejskiej [Zbiorowa 200 l]
podstawowym wskaznikiem chemicznym stanu czystosci srodowiska rolniczego jest
stezenie azotanów w wodach. pitnych pozostajacych w zasiegu oddzialywania syste
mów rolniczych. Bezpieczna granica stezenia azotanów w wodzie pitnej przyjeta zo

stala na 50 mg N031ub 11,5 mg N-N03 w l dm3 wody. Oznaczanie stezen azotanów
w wodach glebowo gruntowychjest klopotliwe i nie podlega monitorowaniu na wiek-
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sza skale. Z tego wzgledu interesujaca jest mozliwosc przeliczenia zawartosci azota
nów w masie gleby na ich stezenie w roztworze glebowym, a wlasciwie wodzie glebo
wej. Autorzy proponuja dokonywanie takich przeliczen na podstawie nastepujacych
wzorów:

stezenie mgN-N03 *dm,3= (zawartosc mgN-N03 *kg'I)* R
R= l/(W/D)

Gdzie W - zawartosc wody w glebie w dm3*dm3 (v/v)
D - ciezar objetosciowy gleby w kg*dm'3
Standardowe wartosci W dla gleby wysyconej woda do pelnej pojemnosci

polowej i D dla gleb zaliczanych do poszczególnych kategorii agronomicznych podano
w tabeli 10 [Fotyma, Slusarczyk 1992].

Tabela 10. Dane do przeliczenia zawartosci azotanów w masie gleby na ich
stezenia w roztworze glebowym, przy wysyceniu gleby woda do pel
nej pojemnosci wodnej (Fotyma, Slusarczyk 1992, zmodyfikowane).

Table 10. Soi! parameters for recalculation the content of nitrate in soi! dry
matter to its concentration in soi! solution, assuming soil saturation
to ful! water capacity [Fotyma, Slusarczyk 1992, modified) .

Kategoria Ciezar objeto-PojemnoscPojemnoscWspólczynnik
agronomiczna gleby

sciowy glebywodna glebywodna glebyprzeliczeniowy
.

g*dm'3
v/v ,dm3*dm'3v/w ,dm3*kg'l

Parametry wzoru

DW R
Bardzo lekkie

1,5330,1250,08112,32
Lekkie

1,50,1780,1188,64
Srednie

1,4160,2960,2113,54
Ciezkie

1,30,4330,3333,02

Mozna zalozyc, ze wiekszosc gleb uzytkowanych rolniczo w glebszych warstwach
profilu (60-90 cm) przez wieksza czesc roku, a w kazdym razie w okresie zimy i
wczesnej wiosny jest wysycona woda do pelnej pojemnosci polowej. Dla tej warstwy
gleby dokonano przeliczen normatywnej zawartosci azotanów wyrazonej w mg N

N03 *kg,I gleby na normatywne stezenia azotanów w wodzie glebowej (roztworze
glebowym). Wyniki podano w tabeli 11.
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Tabela 11. Wartosci graniczne penty/i stezen azotanów w roztworze glebowym w
jesiennym terminie pobierania próbek, w warstwie gleby 60 - 90 cm.

Table 11. The limits Jor penti!es oj nitrate concentration in the soi!s solution in
the autumn at the depth 60 - 90 cm in the soi! profile.

Kategoria Przedzialy procentylowe stezen azotaJ;lówMediana

agronomIczna

0-2020 - 4040 - 6060 - 8080 - 99

gleby bardzo lekkie
<18,618,7-27,727,8-38,338,4-53,7>53,739,1

lekkie
<18,018,1-25,125,2-34,734,8-50,1>50,129,5

srednie
<9,79,8-14,714,8-20,420,5-29,6>29,617,3

ciezkie
<8,08,1-11,111,2-14,314,4- 19,9>19,912,8

Okreslenie stezen

b. maleMaleSrednieDuzeb.duze

Warto zauwazyc, ze stezenia azotanów w wodzie glebowej ukladaja sie odwrotnie
do ich zawartosci w masie gleby (por. tab 2). Stezenia maleja od gleb bardzo lekkich
do gleb ciezkich, natomiast zawartosci w tym samym kierunku rosna. Wynika to oczy
wiscie z wiekszej pojemnosci wodnej gleb zwiezlejszych. W przedziale procentylo
wym 0-20 %, w którym stezenia okreslono jako bardzo male mieszcza sie one
w zasadzie w granicach wyznaczonych DyrektywaAzotanowa. Wymagania Dyrekty
wy spelnia jeszcze do 60 % monitorowanych gleb ciezkich i do 40 % gleb srednich.
Z duzym prawdopodobienstwem przekroczenia granicznych stezen azotanów w wo
dzie glebowej na glebokosci 60-90 cm nalezy sie natomiast liczyc na glebach bardzo
lekkich i lekkich o malej pojemnosci wodnej.
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THE NORMATIVE OF THE NM/NCONTENT IN THE SOILAND N-N03
CONCENTRATION IN THE SOIL SOLUTION OF ARAB LE LAND

IN POLAND

Summary

The arabIe soils in Poland are be ing monitored since 1997 by agrochemical1abora
tories for the content ofmineral nitrogen N .. About 5000 sites has been selected allmm

over the country and sampled twice a year in spring and autumn to the depth of90 cm
in 30 cm layers. Soil sampies are frozen and afterwards analysed for the content of

nitrates N-N03 and ammonium ions N-NH4. The results of analysis are collected in
date bank at the Institute ofSoil Science and Plant Cultivation- State Research Institute

in Pulawy. In the years 1997 - 2003 about 75 thousands of analysis were collected and
subj ected to statistical analysis. The preliminary procedure shows that the distribution
of date was not normal and that the main factors influencing the content ofN . is soilmm

texture (soil category). Therefore for 4 soil categories officially used in Poland (very

light, light, medium and heavy) the median values and percentiles distribution ofNmin

contents were ca1culated. Five percentile groups called soil Nmin normative were se1ec
ted for each soillayer, form of nitrogen and time of soil sampling and presented both in
mg N-kg-Isoil (Table 1-4) and in kg N*ha-I(Tables 6-9). The method ofreca1culating

the content ofN-N03 in the soi l bulk into concentration ofnitrates in the soil solution
was proposed using the standard soil parameters showed in Table 10. The normative
of nitrate concentration in the soil solution at the soil depth 60-90 cm were ca1culated
and presented in table 11. These normative can be very useful in fertilizer recommen
dations and in water protection against pollution by the excess of nitrates.

Prof. Ewa Fotyma
Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
efot@iung.pulawy.pl



ZAWARTOSC I UDZIAL RÓZNYCH FORM POTASU
W GLEBACH WYZYNY LUBELSKIEJ

Mariusz Fotymai, Stanislaw Gosek1, Wojciech Lipinski l

IInstytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa
- Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach

2Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Wesolej k. Warszawy

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badan nad zawartoscia 5 form potasu w 700 prób
kach gleb wytworzonych z piasków gliniastych, glin i ilów, pobranych w latach 2003/
2004 z obszaru Wyzyny Lubelskiej. W próbkach oznaczano zawartosc potasu ogólne

go KOg'nie wymiennego KHN03,wymiennego Kc,' przyswajalnego KDI i rozpuszczalne
go w wodzie KH20zgodnie z metodami podanymi w tabeli l. Zawartosc wszystkich
form potasu byla wyzsza w warstwie ornej gleby, niz w podglebiu i wzrastala w kie
runku od gleb lekkich do gleb ciezkich oraz w kierunku od odczynu kwasnego do
alkalicznego. Sredni udzial form potasu w potasie ogólnym wynosil 35,8 % dla potasu
niewymiennego, 11,8 % dla potasu wymiennego i 2,76 % dla potasu rozpuszczalnego
w wodzie. Udzial wymienionych form potasu w potasie ogólnym byl wiekszy w gle
bach lekkich niz ciezkich i wiekszy w warstwie ornej gleb niz w podglebiu. Obliczono
zapas potasu w róznych formach w warstwie gleby O-50 cm i porównano go z potrze
bami pokarmowymi roslin w gospodarstwach, w których pobierano próbki gleb.
Slowa kluczowe: potas ogólny, potas nie wymienny, potas wymienny, potas rozpusz
czalny w wodzie, potas w glebach.

Abstract

In the paper the results of soil survey carried out in 2003/2004 in Southeast Poland
on the content of different forms of potassium are presented. In 700 soil samples
representing aU soil textural groups except the very light ones, coUected from the plo
ugh layer and the subsoil the content of "total" , reserve, exchangeable, "available " and
water soluble potassium was determined according to the methods listed in table l.
The content of aU forms of potassium but water soluble one s depends on soil texture,
soil pH and the soillayer. The average shares of reserve, exchangeable and water
soluble K in the "total" potassium were 35,8 %,11,8% and 2,76% respectively, decre

ascd from the light to heavy soils and were higher in soil plough layer than in the
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subsoil. The content of "available" potassium detennined in Poland acc.to Egner DL
method is closely correlated with the content of exchangeable Kand reflects well the
soil potential for providing crops with potassium in long run (K total, K reserve).
Key words: soi l potassium, total potassium, reserve potassium, exchangeable potas
sium, water soluble potassium

Wstep

W badaniach rolniczych wyróznia sie cztery fonny potasu w glebie: potas w roz
tworze glebowym, potas wymienny (przyswajalny), potas nie wymienny (rezerwowy)
i potas strukturalny (calkowity). Wyróznienia takiego dokonano zarówno pod wzgle
dem sposobu frakcjonowania jak i dostepnosci skladnika dla korzeni roslin [Syers
1998]. Potas strukturalny (calkowity) mozna oznaczyc metoda spieków z weglanem
sodu lub metoda spektroskopii rentgenowskiej i w badaniach rolniczych analizy takie
sa rzadko wykonywane. Czesciej oznaczany jest tzw. potas ogólny to znaczy potas
rozpuszczalny w mieszaninie kwasu azotowego i solnego. Potas ogólny stanmvi 10-20
% potasu strukturalnego (calkowitego) [Reports 1998-2004]. Rosliny pobierajapotas
z roztworu glebowego i tylko ta forma skladnika jest dla nich bezposrednio dostepna
[Barber 1985]. Ilosc potasu w roztworze glebowym jest jednak bardzo niewielka
i musi byc on stale uzupelniany z wymiennej (przyswajalnej) formy skladnika lub
z nawozów. W warunkach dluzszego gospodarowania z ujemnym bilansem potasu
znaczenia nabiera nie wymienna forma skladnika, a nawet jego forma ogólna. Sytu
acja taka ma obecnie miejsce w wiekszosci krajów europejskich w tym i w Polsce
[Kopinski 2005]. W pracach doswiadczalnych i glebowo - rolniczych oznacza sie
z reguly tylko forme potasu wymiennego, a wlasciwie tzw. potasu przyswajalnego.
Wydaje sie to nie wystarczajace dla rozeznania stanu potasowego gleb. Celem badal}
wlasnych bylo oznaczenie wszystkich form potasu w reprezentatywnej próbie gleb
z obszaru Wyzyny Lubelskiej i porównanie ich zawartosci z przecietnymi potrzebami
pokarmowymi roslin w stosunku do tego skladnika. Badania ograniczono do gleb wy
tworzonych z glin i ilów, celowo eliminujac gleby wytworzone z piasków, które zawie
raja bardzo malo potasu.

Material i metody

W latach 2003 i 2004 pracownicy Okregowej Stacji Chemiczno Rolniczej OSChR
w Lublinie pobrali 700 próbek gleby (oddzielnie z warstwy ornej i podglebia) z grun
tów ornych polozonych na Wyzynie Lubelskiej. W próbkach gleby oznaczono 5 form
potasu wedlug metodyki podanej w tabeli l. Oznaczen wszystkich form potasu
z wyjatkiem potasu nie wymiennego (rezerwowego) dokonano w OSChR w Lublinie,
a potas nie wymienny oznaczono w Glównym Laboratorium Analiz Chemicznych
IUNG-PIB w Pulawach.
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Tabela 1. Metody analiz gleby
Table 1. The range and methods oj soi! analysis

Charakterystyka Ozna-
Jednostki Opis metodyNorma, autor

glebowa
czeme

Odczyn gleby

PHKC1pHmol*dm-3 KClPN-ISO

10390:1997Sklad Kategorie
Bouyoucsa,

PN-R-granulome-
zmodyfikowana przez

tryczny

agronomIczne
Prószynskiego

04032:1998

Potas ogólny

KogmgK*kg-1Mieszanina HCI i HN03,PN-ISO-11466:

"aqua regia"

2002

Potas nie

Wedlug Reitemeiera, 5g

KHN03

mgK*kg-1
soil + 50 mI mol*dm-Reitemeier,

wymIenny 3HN03 gotowanie 10(1951 )"rezerwowy" minut, saczenie
5 g gleby +50 mIPotas wymienny

KcxmgK*kg-1mol*dm-3 octanu amonu,

pH 7, odstawiony na noc,saczemePotas KDl
mgK*ki1Egner DL

PN-R-04022

przyswajalny

:1996
Potas

Gleba/woda = 1/5,
rozpuszczalny w

KH20mgK*kg-1wytrzasanie, odstawiony
wodzie

na noc, saczeme
Stezenie potasu w roztworze

KonmgK*dm-3Kon = Kwat*RR patrz tabela
glebowym
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Wszystkie wyniki analiz zostaly zgromadzone w banku danych pozostajacym
w dyspozycji autorów. W analizie statystycznej uproszczono klasyfikacje gleb wedlug
skladu granulometrycznego do 4 kategorii agronomicznych: bardzo lekka, lekka, sred
nia, ciezka a klasyfikacje wedlug odczynu do 5 grup przedzialów pH : bardzo kwasne,
kwasne, lekko kwasne, alkaliczne i zasadowe, zgodnie z zasadami obowiazujacymi
w Stacjach Chemiczno Rolniczych [Lipinski 2005]. Reprezentacja gleb zaliczonych do
kategorii "bardzo lekkie" byla nieliczna z uwagi na zalozenia przyjete w badaniach.
W opracowaniu statystycznym wyników wykorzystano analize wariancji, analize ko
relacji i regresji oraz analize wielozmiennaposlugujac sie pakietem Statgraphic Centu
non.
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Wyniki

Zaleznosci pomiedzy zawartosci potasu wymiennego Kex ipotasu przyswajalne
go KIlI'

Zarówno do wyciagu octanu amonu Kcxjak i zbuforowanego roztworu mleczanu
wapnia KDlprzechodzi przede wszystkim potaswymienny i wybór jednego z tych wy
ciagów podyktowany jest lokalna tradycja testowania gleb na zawmiosc tzw. "przy
swajalnego" potasu. Zgodnie z danymi pismiennictwa [pondel i in., 1973] zawartosc
obydwu f01111 potasu byla scisle skorelowana (Tabela 2).

Tabela 2. Porólvnanie statystyczne zavvarto.~ci Km iKex , w mg K*kg·1 glebv
Table 2. Statistical comparison or KOL and Kex in mg K*kg·1 soil

Characterystyka 1_ Kav

KexItest'1p-wJrtosc

Srednia 130

131(t) -0,220,82Nie istotne
Mediana

91,397,5
(W)I,03E6 I

0,01Istotne
Odch.standard.

133112(F) 1,397,nE-IOIstotne
Skosnosc

5041 --
I Kurtoza 100i76 --

Analiza statystyczna wykazala istotnosc róznic odchylcll standardowych, co lacznie
z wysokimi wartosciami skosnosci ikurtozy swiadczy o braku normalnosci rozkladów

zawartosci K,:x i KIJI'W tej sytuacji wlasciwymi miarami polozenia wartosci przeciet
nych sa mediany. Mediana zawartosci potasu wymiennego ma istotnie wieksza war
tosc od mediany zawartosci potasu przyswajalnego.

100-60 -20 20 60

K(DL)- K(Ex) mgKlkg soi!

Rys. l. Rozklad róznzc zawartosci KDL-KEX

Fig. 1. Dzstrzbutzon or d[fferences between contents of KDL- KLt
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Porównanie par róznic wykazalo jednak, ze 94 % róznic miesci sie w stosunkowo
waskim przedziale +/- 100 mg K*kg-l gleby, a róznice wykraczajace poza ten prze
dzial mialy charakter przypadkowy i nie byly zwiazane ani z kategoria agronomiczna
gleby, ani zjej odczynem. W przeprowadzonej analizie regresji najlepiej dopasowany
do danych doswiadczalnych okazal sie model liniowy:

KDL = -14,6529 + 1,1041 *Kcx'
blad std.: wyraz wolny 1,91,wsp. regresji 0,011, R=0,94
W praktyce nalezy zatem przyjac, ze obydwie metody oznaczen zawartosci "przy

swajalnego" potasu w glebie dajapodobne wyniki i mozna sie nimi poslugiwac zamien

nie. W dalszych analizach uwzgledniano dla uproszczenia tylko forme Kex'gdyz ma
ona uzasadnienie w rozpoznanym mechanizmie sorpcji wymiennej potasu w glebie.

Przecietna zawartosc form potasu w glebach.
Jak wykazala analiza statystyczna zawartosc wszyst.kich form potasu byla istotnie

zróznicowana zaleznie od kategorii agrochemicznej i odczynu gleby. Stwierdzono rów
niez istotne róznice w zawartosci form potasu w poziomie orno próchnicznym gleby
i w podglebiu (Tabela 3).

Tabela 3. Zawartosc Jorm potasu w warstwie ornej i w podglebiu zaleznie od
kategorii agronomicznej gleby, w mg K*kg-1 gleby

Table 3. The content oj potassium Jorms depending on soi/ texture and soi/layer
mg K*kg-I soi/

Forma
Kategoria

Liczba
Warstwa 0-25 cm

Liczba
Warstwa 25-50 cm

potasu

agrono-
próbekSredniaMedianapróbekSredniaMedianamIczna

ogólna
B. lekkie3232128331234226

K,g

Lekkie177563523173503440
Srednie

2531114872218976789

Ciezkie

2382443237227822272256
Nie

B. lekkie321581563110397

wymIenna

Lekkie177266254173216195
KHN03

Srednie2534043822183 Il204

Ciezkie

238685655278511470

wymIenna

B. lekkie3263,559,13134,131, l
Kcx

Lekkie17710391,317371,156,0
Srednie

25314111221894,472,6
Ciezkie

238215166278151104

Rozpu-

B. lekkie3219,517,03111,38,87
szczalna

Lekkie17727.824,317319,014,9
w wodzie

Srednie25330,122,021821,613,8
KH20

Ciezkie23830,621,627820,110,1
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Zawartosc wszystkich form potasu byla wieksza w warstwie ornej gleby, niz w
podglebiu. W podglebiu znajdowano przecietnie 87 % potasu ogólnego, 66 % potasu
nie wymiennego, 60 % potasu wymiennego i 56 % potasu rozpuszczalnego w wodzie
przyjmujac za lOO% ich zawartosc w warstwie ornej. Mozna zatem przyjac, ze war
stwa oma jest zasobniejsza w formy potasu latwiej dostepne dla roslin. Zawartosc
wszystkich form potasu z wyjatkiem rozpuszczalnego w wodzie systematycznie wzra
stala w kierunku od gleb lekkich do gleb ciezkich. Jest rzecza interesujaca i malo
podnoszona w pismiennictwie, ze zawartosc najbardziej labilnej formy jaka stanowi
potas rozpuszczalny w wodzie byla praktycznie nie zalezna od kategorii agronomicz
nej gleby.

Bardziej zlozona jest zaleznosc pomiedzy zawartoscia potasu i odczynem, pH gle
by (Tabela 4). Rozpatrujac te zaleznosc nalezy uwzglednic fakt ,ze odczyn gleby byl
uwiklany z jej skladem granulometrycznym, a przecietna wartosc pH wzrastala w

Tabela 4. Przecietna (mediana) zawartosc Jorm potasu w calym profilu gleby 0
50 cm zaleznie od jej kategorii agronomicznej i odczynu, w mg K*kg·J
gleby

Table 4. The content oj difJerent Jorms oj potassium (medians) in the soil profile
0-5 Ocm depending on soil texture and pH in mg K*kg·J soil

Kategoria
SredniaForma potasu

Przedzial
LiczbaNie

agronomI- odczynu
wartosc

próbekOgólny Kog
Wymienny

czna
pHwymienny

KcxKHNo3
Bardzo

Bardzo kwasny4,4943250 11243,6

lekkie
Kwasny 12286 17052,9

Lekko kwasny

5220 11843,6

Obojetny

2258 12138,4

Zasadowy

l393 16856,0

Lekkie
Bardzo kwasny5,3694428 19666,4

Kwasny

126456 22079,9

Lekko kwasny
71553 26991,3

Obojetny

30549 23488,2

Zasadowy

29683 27887,1

Srednie
Bardzo kwasny5,8573723 27783,0

Kwasny

148688 30487,1

Lekko kwasny
11385934495,4

Oboietny

54861 400109

Zasadowy

831265 388114

Ciezkie
Bardzo kwasny6,45191698 422104

Kwasny

101198145995,4

Lekko kwasny

1402214 528118

Obojetny

792597 598137

Zasadowy
1772481 591170
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kierunku od gleb lekkich do gleb ciezkich. Tym niemniej mozna generalnie stwierdzic,
ze zawartosc wszystkich form potasu w glebie wzrastala w miare wzrostu pH. Nie
dotyczy to jedynie formy potasu rozpuszczalnego w wodzie, której zawartosc byla
praktycznie nie zalezna od odczynu gleby. Dodatni wplyw odczynu gleby na zawar

tosc form potasu ulegal zmniej szeniu w kierunku: KOg> KHN03 > Kcx .Posrednio mozna
zatem sadzic, ze zawartosc ogólnej formy potasu jest silniej ;zwiazana ze skala macie
rzysta gleby, a zawartosc formy wymiennej ze sposobem jej uzytkowania rolniczego.

Zawartosci form potasu saze soba wzajemnie skorelowane (Tabela 5). Analizujac
te korelacje nalezy uwzgledniac fakt, ze czesc zawartosci formy trudniej rozpuszczal
nej stanowi forma latwiej rozpuszczalna. I tak potas ogólny stanowi sume zawartosci
potasu rozpuszczalnego w wodzie, potasu nie wymiennego, potasu wymiennego i "
czystego "potasu ogólnego. Potas nie wymienny stanowi z kolei sume potasu rozpusz
czalnego w wodzie, wymiennego i "czystego" potasu nie wymiennego. Wyróznianie
tzw. "czystych" zawartosci poszczególnych form potasu nie przedstawia jednak zad
nych korzysci poznawczych i autorzy celowo z takiego wyrózniania zrezygnowali.

Tabela 5. Korelacje pomiedzy wyróznionymi formami potasu
Table 5. Correlation between difJerent forms of potassium

KtotKresKcxKDLKwat

Ktot

-0,680,35-0,27-0,33
Kres

0,85-0,180,130,07
Kcx

0,680,65-0,730,19
KDL

0,520,750,94-0,35

Kwat

0,280,550,770,84-

0,85 wsp.korelacji Pearsona, wszystkie wartosci P ponizej 0,01
0,68 wsp.korelacji czastkowej

Przecietny dla wszystkich badanych próbek gleb udzial potasu nie wymiennego
stanowil 35,8 %, udzial potasu wymiennego 11,8 %, a udzial potasu rozpuszczalnego
w wodzie 2,76 % w stosunku do przyjetej za 100 % zawartosci ogólnej formy skladni
ka. Te przecietne udzialy byly jednak w istotnym stopniu modyfikowane przez sklad
granulometryczny gleby (Rys. 1 ) .
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Rys. 2. Udzial potasu nie wymiennego KHN03, wymiennego Kcx i rozpuszczalnego w wodzie

KIl1O' w ogólnej zawarto.§ci potasu Kog' zaleznie od kategorii agronomicznej gleby
Figure 2. The share of different Jorms of potassium in total potassium, depending

on soi! texture.

Jak wynika z rysunku 2 udzial potasu nie wymiennego, wymiennego
i rozpuszczalnego w wodzie w potasie ogólnym znacznie malal w miare
przechodzenia od gleb lekkich do gleb ciezkich. Te prawidlowosc mozna uogólnic
w stwierdzeniu, ze udzial latwiej rozpuszczalnej (lepiej przyswajalnej) formy potasu
w formie trudniej rozpuszczalnej bedzie znacznie wiekszy w glebach lzejszych,
niz w glebach o zwiezlejszym skladzie granulometrycznym. W wyznaczonych
równaniach regresji pozwalajacych na oszacowanie zawartosci jednej formy potasu
na podstawie znanej zawartosci formy innej konieczne bylo uwzglednienie udzialu
czastek splawianych (lub koloidalnych) jako zmiennej towarzyszacej:

KHN03 = 180 + 0,254*KOg -3,994* % cz. splawialnych, R2 = 0,74
Kcx= 76,8 + O,11O*KOg- 3,180*% cz. splawialnych, R2 = 0,51

Kcx= -1,19 +0,427*KHN03 - 1,371 *% cz. splawialnych, R2 = 0,73
KH20 = 16,7 + 0,193*Kex - 0,576*% cz. splawialnych, R2 = 0,68

Zasób potasu w glebach w stosunku do potrzeb pokarmowych roslin

W celu porównania zasobów potasu glebowego (w róznych formach) z potrzebami
pokarmowymi roslin dokonano klasyfikacji krzyzowej próbek gleby z wydzieleniem
3 kategorii agronomicznych i 5 klas zawartosci potasu przyswajalnego wedlug przy
jetych w Polsce liczb granicznych dla tego skladnika [Lipinski 2005]. Kategorie gleb
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bardzo lekkich wlaczono do gleb lekkich z uwagi na bardzo niewielka liczbe próbek.
W kazdym z wydzielonych w ten sposób 15 zbiorów próbek gleb obliczono przecietne
zawartosci potasu ogólnego, potasu nie wymiennego, potasu wymiennego i potasu
rozpuszczalnego w wodzie. Zawartosci te przeliczono na zasoby potasu w warstwie
gleby O-50 cm uwzgledniajac specyficzny dla kazdej kategorii agronomicznej gleby
ciezar objetosciowy. Tak wyliczone zasoby potasu przedstawiono w tabeli 6. Wostat
nim wierszu tabeli zamieszczono przecietne zbiory roslin w jednostkach zbozowych
z ha i przecietne pobranie potasu z tymi plonami w gospodarstwach, w których pobie
rano próbki gleb do analiz na zawartosc form potasu.

Tabela 6. Zasoby Jorm potasu w warstwie O-50 cm gleby w kg K*ha'f
Table 6. The amounts oj difJerent potassium Jorms depending on potassium

avai/ability classes (kg K*ha'f in the soi/layer O-50 cm)

Klasa Gleby bardzo lekkie i
Gleby srednie

Gleby ciezkiezawartos
lekkie

ci potasu

K,gKHNOJKcxKH20K,gKHN03KxKH20Kog I KIIN03KxKH20

B. niska

283996321660546316633476411808259852757

Niska

3231130039710368882281629124147833551890104

Srednia

35941728640176812328519442171593940831330178

Wysoka

465923809492818457335012663271961755761836253

B.wysoka

59213161147338511427421820274582232369133090520

srednio

3355157252014058822391654127150423656877103

Plony i

Liczba gospodarstw - 93Liczba gospodarstw ~ 123Liczba gospodarstw - 117

potrzeby

Plon jedn.zb. z ha~ 35,5Plon jedn. zb. z ha~ 41;2Plon jedn. zb. z ha- 53,9

pokarmo
Pobranie potasu kg K *ha'l-64Pobranie potasu kg K *11<11-74Pobranie potasu kg K *ha,j- 97

we roslin

Jak wynika z porównania danych dotyczacych zasobów potasu i potrzeb pokarmo
wych roslin, na glebach o niskiej zawartosci potasu, zasób potasu rozpuszczalnego
w wodzie w~starcza na zabezpieczenie okolo 1,5 przecietnego plonu roslin, zasób
potasu wymiennego na 7-9 plonów, a zasób potasu nie wymielmego na 22-35 plonów.
Znacznie gorzej przedstawia sie oczywiscie sytuacja na glebach o bardzo niskiej za
wartosci potasu. Uwzgledniajac fakt, ze gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartosci
potasu stanowily ponad 50 % ogólnej badanej populacji mozna stwierdzic, ze gospo
darowanie bez regularnego stosowania nawozów zawierajacych potas na przewazaja
cym terenie Wyzyny Lubelskiej jest praktycznie nie mozliwe. Nalezy przy tym pod
kreslic, ze przedstawione wyliczenia dotycza warstwy gleby o miazszosci do 50 cm, a
wiele plycej korzeniacych sie roslin np. zboza korzysta glównie z zasobu skladników
mineralnych znajdujacego sie w poziomie orno-próchnicznym. Zasoby potasu ogólne
go, a tym bardziej strukturalnego (calkowitego) sa wprawdzie znacznie wieksze, ale
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uruchamianie z nich potasu w wyniku procesów wietrzenia zachodzi bardzo.powoli
i nie ma wiekszego znaczenia dla biezacej produkcji rolnej.

Stezenie potasu w roztworze glebowym

Rosliny pobieraja potas z roztworu glebowego i stezenie (aktywnosc) skladnika ma
zasadnicze znaczenie dla przebiegu tego procesu. W pracy podjeto próbe symulacji
stezenia potasu w roztworze glebowym wykorzystujac dane z badan dotyczace skladu
granulometrycznego gleb i zawartosci potasu rozpuszczalnego w wodzie oraz dane
z pismiennictwa dotyczace ciezaru objetosciowego i pojemnosci wodnej gleb zalicza
nych do poszczególnych kategorii agronomicznych (Tabela 7).
Dokonujac symulacji poczyniono dwa zalozenia:

cala ilosc potasu oznaczonego w wyciagu wodnym znajduje sie w roztworze gle
bowym
glebajest wysycona woda do pelnej pojemnosci wodnej (tabela 7).

Tabela 7. Charakterystyka wlasciwosci fizycznych gleb zaliczanych do poszczególnych
kategorii agronomicznych [Fotyma, Slusarczyk 1992 zmodyfikowanej.

Table 7. Characteristics oj soil textural groups

Ciezar obje-
Pojenmosc
Pojenmosc
WspólczynnikKategoria agronomiczna tosciowy

wodna gleby
wodna gleby
przeliczeniowy •gleby gleby g*dm·3

v/vv/wRdm3*dm-3 dm3*kg'I
Bardzo lekkie

1,5330,1250,08112,32
Lekkie

1,50,1780,1188,64
Srednie

1,4160,2960,2113,54
Ciezkie

1,30,4330,3333,02

* wspólczyrmik do p17Cliczenia zawartosci potasu rozpuszczalnego w wodzie Kmo na stezenie potasu w roztwot7.e

glebowym Kun wglebiewysymntj wodadopelntj pojermosci wg. wzoru: K.m(mgK*dm~ =Kwo(mgK*kg'I)*R

Zalozenie drugie nie jest oczywiscie konieczne gdyz wyliczen mozna dokonac dla
dowolnie przyjetego stopnia wysycenia gleby woda. Symulowane stezenia potasu
w roztworze glebowym gleb zaliczanych do róznych kategorii agronomicznych przed
stawiono w tabeli 8.
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Tabela 8. Symulowane stezenia potasu w roztworze glebowym gleb zaliczanych do
róznych kategorii agronomicznych, mg K*dm-3

Table 8. The concentration oJpotassium in soi!s solution * mgK*dm-3 depending on
soil textural group

Kategoria Liczba
Media-Wartosc Kconponizej której znaleziono procent próbek

agronomI-
próbek

Srednia

do 20 %
do 40 %do 60 %do 80 %do 99 %na czna

B. lekkie
6319015981141195258572

Lekkie

35020316598136196289643

Srednie

471129844771110192701

Ciezkie

51675,446,2243659108437

Gleby
1400

130893868115202584
ogólem

Symulowane stezenia potasu znacznie i istotnie malaly w miare przechodzenia
od gleb lekkich do gleb ciezkich. Wiaze sie to zarówno z wieksza pojemnoscia
sorpcyjna gleb ciezkich w stosunku do potasu jak i wieksza w nich zawartoscia wody

w stanie pelnego nia wysycenia. Pomiedzy zawartoscia potasu przyswajalnego KOI
(czy wymiennego Kex) i symulowanym stezeniem potasu w roztworze istnieje scisla
liniowa zaleznosc. Wartosc wspólczynnika regresji jest jednak istotnie zróznicowana
zaleznie od kategorii agronomicznej gleby (Rys. 3).
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Rysunek 3. Zaleznosc pomiedzy zawartosciqpotasu przyswajalnego KDf
isymulowanym stezeniem potasu w roztworze glebowym Kom

Figure 3. The relationships between the content oj avai!able potassium

KDIand the potassium concentration in soi! solution Kcon
(assuming soi! saturation to ful! water capacity).
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Oznacza to w praktyce, ze dla utrzymania takiego samego sh,(zenia potasu w roz
tworze glebowym gleby ciezkie powinny zawierac znacznie wiecej potasu przyswajal
nego, niz gleby lekkie. Stanowi to mocne uzasadnienie uwzgledniania skladu granulo
metrycznego gleby w systemie ich klasyfikacji wedlug zasobnosci w potas.

Wnioski

l. Zawartosc potasu ogólnego, potasu nie wymiennego i wymiennego jest istotnie
zróznicowana zaleznie od skladu granulometrycznego i odczynu gleby i jest za
wsze wieksza w poziomie orno próchniczmy w porównaniu z podglebiem. Najbar
dziej stala jest w glebach zawartosc potasu rozpuszczalnego w wodzie

2. Sredni udzial form potasu w potasie ogólnym stanowi odpowiednio 2,76 % dla
potasu rozpuszczalnego w wodzie, 11,8% dla potasu wymiennego i 35,8 % dla
potasu nie wymiennego. Udzial tych form jest wiekszy w glebach lekkich niz w
ciezkich i wiekszy w warstwie ornej gleb w porównaniu z podglebiem.

3. Pomiedzy zawartoscia potasu wymiennego i przyswajalnego (Egner DL) wystlpu
j e scisla korelacja i obydwie fonny moga byc traktowane zamiennie. W badaniach
potwierdzono pelna przydatnosc przyjetego w Polsce systemu Egnera DL do oce
ny stanu potasowego gleb.
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POTASSIUM FORMS IN SOILS OF SOUTHEAST POLAND

Summary

The chemistry of soi l potassium is in comparison to other nutrients relatively
simple and in conceptual approach four forms ofthis element are recognized: structu
raI, non exchangeable, exchangeable and ionic in soi l solution. These form are well
defined analytically and differ with respect to availability for crops. Structural potas
sium is practically unavailable and therefore rather occasionally estimated in agronomi c
research. Instead the content of so called "to tal " potassium soluble in aqua regia is
measured and treated as the least available form ofthis element. The literature on the

content of all these forms of potassium in the same soil samples is rather scarce and the
aim of own research was to partly fulfill this gap by surveying the soils in Southeast
Poland (Lublin Region). In the years 2003/2004 over 700 representative soil sampies
were collected from the plough soillayer (0-25 cm) and the subsoil (25-50 cm) and
analyzed for five forms of potassium according to the common methods listed in Table l.

The content of all potassium forms but water soluble one differs significantly be
tween soil textural groups and soillayers (Table 3) as well as between soi l acidity
classes (Table 4). The average share ofmore soluble potassium forms in the total one
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was 35,8 %, 11,8 % and 2,76 % for non exchangeable, exchangeable and water soluble
potassium respectively. However the share of more soluble form of potassium in less
soluble one depends on soil texture and is significantly higher in light soils than in heavy
soils (Fig. l). Soil samples were classified according to 3 soil textural groups (very light
and light soils were combined in one group) and 5 acidity classes into 15 categories.
For each soil category the average amount of each form of potassium in the soil profile
O-50 cm was calculated taking into consideration the specific soil density. The results
were exprcssed in kg K*ha-l and compared with the average potassium uptake by
crops grown on the farms where soi l samples have been collected (Tab.6).

The only source of potassium for crops is soi l solution and therefore the concentra
tion ofthis element in soil solution is very important for plant nutrition. Taking advan
tagc of the known content of water-soluble potassium and the soil water capacity
(from literature) the concentration of potassium in soil solution was simulated (Tab. 7).
The concentration of potassium in soils saturated with water to full water capacity was
significantly higher in light soils with comparison to the heavy ones. Higher cation
exchange capacity and higher water capacity ofheavy soils can explain this regularity.
The slopes oflinear regression describing relationships between "available" potassium
and concentration of potassium in soil solution were strongly dependent on the soil
textural class (Fig. 2).

Prof. dr hab. Mariusz Fotyma
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
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WPLYWWIELOLETNIEGO STOSOWANIA OBORNIKA I NAWOZENIA
AZOTEM NA PLONY I POBRANIE AZOTU PRZEZ ROSLINY UPRAWIANE

W DWÓCH ZMIANOWANIACH

Krystyna Filipiak, Mariusz Fotyma

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa
- Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki czterech, 4-letnich rotacji doswiadczenia plodo
zmiennego nad porównaniem dzialania azotu z obornika, nawozów mineralnych i wia
zanego biologiczne przez rizobia koniczyny na wielkosc plonów i pobranie azotu przez
ziemniak, pszenice ozima, jeczmien jary, kukurydze i koniczyne z trawami. Plony
i pobranie azotu przez rosliny zbozowe i ziemniak uprawiane w zmianowaniu z koni
czyna byly znacznie wieksze, niz w zmianowaniu z kukurydza. Efekt dzialania oborni
ka i nawozów mineralnych byl natomiast wiekszy w zmianowaniu z kukurydza. Azot
z nawozów mineralnych dzialal zawsze istotnie lepiej od azotu obornika. Stwierdzono
wysoce istotna zaleznosc pomiedzy wielkoscia plonu roslin i pobraniem przez nie azo
tu ze wszystkich badanych zródel.
Slowa kluczowe: obornik, nawozy azotowe, wiazanie biologiczne azotu, zmianowania
roslin

Abstract

In the paper the results of four, 4-course rotations of long-term field experiment
with comparison of efficiency of nitrogen from FYM, mineral fertilizers and biological
fixation for potato, winter wheat, spring barley, maize and clover with grasses are
presented. The yield and nitrogen uptake by cereals and potato was significant1y higher
in the rotations with cloverand grasses in comparison to rotation with maize. The
efficiency ofFYM and mineral nitrogen was however higher in rotation with maize.
Nitrogen from mineral fertilizers showed higher efficiency then nitrogen from FYM.
The highly significant relationships between crop yield and nitrogen uptake was found.
Key words: farmyard manure, nitrogen fertilizers, biological nitrogen fixation, crop
rotations

Wprowadzenie

W warunkach glebowo-klimatycznych Polski azot jest czynnikiem, który
w decydujacym stopniu wplywa na wielkosc ijakosc plonów roslin. Glównymi zródlami
azotu w rolnictwie sa nawozy mineralne, nawozy naturalne i azot wiazany biologicznie
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przez symbiotyczne i wolno zyjace mikroorganizmy. Ilosc azotu dostarczanego roslinom
w postaci nawozów mineralnych moze byc dokladnie okreslona, natomiast okreslenie
ilosci i dostepnosci azotu z innych zródel napotyka na duze trudnosci. W IUNG-PIB
powstala koncepcja sprowadzenia ilosci dostepnego dla roslin azotu pochodzacego
z róznych zródel do wspólnego mianownika tzw. azotu dzialaj acego [Mackowiak 1992,
Jadczyszyn 2000]. Azot dzialajacy jest to ta ilosc azotu z danego zródla, która wykazuje
takie samo dzialanie nawozowe jak odpowiednia ilosc azotu w nawozach mineralnych.
Do przeliczania calkowitej ilosci azotu z danego zródla, na przyklad azotu calkowitego
obornika, na azot dzialajacy sluza równowazniki nawozowe azotu. Wartosci tych
równowazników wyznaczanych doswiadczalnie sa z reguly mniejsze od jednosci.
Sprawa równowazników i szerzej porównania wartosci nawozowej azotu pochodzacego
z róznych zródel jest stale otwarta i wymaga zarówno dopracowania metodycznego
jak i parametryzacji. W pracy przedstawiono nowe podejscie metodyczne do
opracowania wyników wieloletniego doswiadczenia plodozmiennego, którego schemat
umozliwia porównanie dzialania nawozowego azotu obornika, nawozów mineralnych i
azotu wiazanego przez rizobia koniczyny uprawianej w mieszance z trawa.

Metodyka badan

Podstawa opracowania byly wyniki wieloletniego, trzyczynnikowego doswiadczenia
prowadzonego od 1980 roku w RZD IUNG-PIB Grabów kolo Pulaw. W doswiadczeniu
porównywano 2 czteroletnie zmianowania roslin: A - ziemniak, pszenica ozima, j eczmien
jary i kukurydza oraz B - ziemniak, pszenica ozima, jeczmien jary i koniczyna czerwona;
5 dawek obornika stosowanego raz w zmianowaniu pod ziemniaki (O, 20, 40, 60 i 80
t*ha·1) i 4 dawki nawoyenia azotem (O, " dawki optymalnej, dawka optymalna, 1 i"
dawki optymalnej dla kolejnych roulin zmianowania). Douwiadczenie prowadzone jest
w dwu cyklach przesunictych o jeden rok, a wicc polami dwóch roulin w kazdym
roku. Dokladniejszy opis doswiadczenia mozna znalezc we wczesniejszych pracach
[Mackowiak 2000]. W obecnym opracowaniu uwzgledniono wyniki czterech ostatnich
rotacji zmianowania. Analizie poddano plonyi pobranie azotu dla ziarna pszenicy i
jeczmienia, bulw ziemniaka oraz suchej masy kukurydzy i koniczyny czerwonej. Dawki
azotu pod poszczególne rosliny i lata zbioru roslin podano w tabelach wynikowych.

Obliczenia analizy wariancji wykonano na podstawie modelu mieszanego
doswiadczenia czteroczynnikowego z powtórzeniami, traktujac lata jako czynnik losowy
i testujac czynniki i wystepujace miedzy nimi wspóldzialania do odpowiadajacych im
interakcji z latami badan. Do oceny róznic miedzy poziomami czynników i porównania
srednich odpowiadajacych efektom interakcji dwuczynnikowych wykorzystano
wielokrotne przedzialy ufnosci Tukey'a przy a = 0,05. Oszacowanie wspólczynników
regresji oparto na dwóch modelach: regresji wielomianowej (najczesciej kwadratowej)
dla zaleznosci plon - pobranie i dwuczynnikowej funkcji kwadratowej ze
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wspóldzialaniem dla oceny wplywu dawek obornika i nawozów mineralnych na plon
roslin i pobranie azotu.

Wyniki badan

Czynnikiem najbardziej róznicujacym zmienne wynikowe byly warunki
pogodowe wystepujace w analizowanym wieloleciu, które rzutowaly równiez na
interakcje lat z obiektami doswiadczalnymi. Mimo to, efekty wplywu badanych
czynników i wystepujacych miedzy nimi wspóldzialan na plony oraz pobranie azotu
przez rosliny okazaly sie podobne we wszystkich latach prowadzenia doswiadczenia.

Ziemniak

Ziemniak plonowal istotnie i znacznie wyzej (o 6,5 t*ha-l) w zmianowaniu B w
stosunku do zmianowania A (tab. 1), a w latach badan róznice w plonach bulw miedzy
zmianowaniami wynosily od 2 do 15 ton z ha. Najwiekszy sredni plon bulw ziemniaka
stanowil 200% obiektu kontrolnego (bez nawozenia) w zmianowaniu A i
odpowiednio 140% w zmianowaniu B. Efektywnosc nawozenia obornikiem i azotem
w zmianowaniu A (bez koniczyny) okazala sie istotna w calym zakresie dawek tych
nawozów, przy czym wzrost plonów ziemniaka byl t proporcjonalny do kolejnych
dawek azotu. W zmianowaniu B (z koniczyna) istotne zwyzki plonów pod wplywem
nawozenia wystepowaly do dawek 60 t ha -Jobornika oraz 90 kg N *ha-1 w nawozach
mineralnych. Wieksze dawki nawozów okazaly sie nieefektywne. W obu zmianowaniach
i srednio dla zmianowan reakcja plonu bulw ziemniaka na nawozenie azotem na tle
dawek obornika byla podobna, chociaz rózny byl poziom plonów. Zaleznosc plonu

bulw ziemniaka (y) od czynników nawozowych (No - nawozenie obornikiem i Nfi
nawozenie azotem) w obrebie kazdego z plodozmianów opisano równaniem regresji:
zmianowanie A - y = 16,74 + 0,172 N - 0,00093 N 2+ 0,051 N , R2= 34,9%o o fi

zmianowanie B - Y= 25,76 + 0,161 N - 0,00101 N 2+ 0,023 N , R2= 12,6%o o fi

Na podstawie równan mozna wnioskowac o podobnej, parabolicznej zaleznosci
miedzy plonem i dawka obornika w obu zmianowaniach oraz o liniowym wplywie
nawozenia azotem na plon bulw w zakresie dawek O- 135 kg N/ha, przy czym efekt
ten ma wieksze znaczenie w zmianowaniu A niz w B.

Rozklad zmiennosci pobrania azotu przez plon ziemniaka wynikajacy z efektów
dzialania czynników doswiadczalnych (zmianowan i nawozenia) oraz interakcji
wystepujacych miedzy tymi czynnikami byl podobny jak dla plonu bulw ziemniaka.
Stwierdzono istotnie wieksze, srednie pobranie azotu w zmianowaniu B (110 kg N*ha
l) w stosunku do zmianowania A (81,2 kg N*ha-I ) (tab. 2). Pobranie azotu z plonem
ziemniaka w zmianowaniu A zwiekszalo sie prawie liniowo pod wplywem wzrastajacych
dawek nawozenia tym skladnikiem, a w zmianowaniu B istotne róznice w pobraniu

azotu miedzy kolejnymi dawkami wystapily do 90 kg N* ha-l. Zróznicowanie ilosci
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azotu pobranej przez plon ziemniaka w zmianowaniu A okazalo sie znacznie wieksze
w skutek dzialania dawek azotu, niz w efekcie nawozenia obornikiem. Róznice w

pobraniu azotu tu wyniosly odpowiednio 37, l kg N *ha,l i 26,2 kg N*ha-1•

W zmianowaniu B wartosci analogicznych róznic w pobraniu azotu wynosily natomiast
25,8 kg N*ha-I oraz 24,7 kg N*/ha-1 , a wiec dzialanie obu czynników nawozowych
bylo podobne. Istotne zróznicowanie pobrania azotu z plonem ziemniaka pod wplywem
nawozenia obornikiem stwierdzono tylko miedzy obiektami bez obornika i 20 t obornika
na ha oraz pozostalymi dawkami, których dzialanie na ceche wynikowa bylo podobne.

Tabela 1. Srednie plony bulw ziemniaka t*ha-I zaleznie od zmianowania, nawozenia
obornikiem i nawozami mineralnymi, lata uprawy 1988, 1989, 1992,
1993, 1996, 1997,2000, 2001.

Table 1. The average yield oj potato tubers t*ha-I depending on rotation, FYM
and mineral Jertilization, harvest years as above.

Zmianowanie
Obornik t*ha'lNawozenie azotem kg N*ha-I

O

4590135srednio
A

O15,718,922,023,620,Oa
20

19,422,324,927,123,4 b
40

22,524,626,628,325,5 c
60

23,126,028,329,926,8 d
80

24,827,528,930,728,Od
srednio

21,la23,9b26,le27,9dBIl
B

O25,126,328,729,027,3 a
20

28,429,731,231,530,2 b
40

29,832,133,333,232,1 c
60

31,633,634,433,933,4 cd
80

32,333,734,234,733,7 d
srednio

29,4a31,1 b32,4e32,5elIii
srednio

O18,421,424,125,822,4 a
20

22,224,326,828,025,3 b
40

25,427,128,929,927,8 be
60

26,429,030,831,529,5 c
80

28,230,531,632,330,7e
srednio

26,7a28,8b30,2e31,3e

*plony oznaczone tymi samymi literami nie
yield marked with the same number does not differ significantly

róznia SIe istotnie,

Zaleznosc miedzy pobraniem azotu w plonie ziemniaka (y) od czynników nawozowych

(No- nawozenie obornikiem i Nm - nawozenie azotem) w obrebie kazdego ze zmianowan
opisano równaniami regresji:
zmianowanie A - y = 47,69 + 0,589 N - 0,00345 N 2+ 0,270 N , R2= 39,8%o o m

zmianowanie B - y = 80,36 + 0,764 N - 0,00585 N 2+ 0,193 N , R2= 19,7%o o m
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Jak widac, zaleznosci te majapodobny charakterjak zaleznosci miedzy plonem oraz dawka
obornika i azotu, a zwiazek miedzy pobraniem N w plonie bulw ziemniaka i nawozeniem
jest silniejszy i ma wieksze znaczenie w zmianowaniu A niz w zmianowaniu B.

Miedzy plonem bulw ziemniaka i pobraniem azotu w obu zmianowaniach wystepuje
zaleznosc liniowa (tab. 11) z tym, ze sila zwiazku miedzy tymi zmiennymi, mierzona
wspólczynnikiem determinacji, jest o ponad 20% wieksza w zmianowaniu A niz w B.
Wyznaczone na podstawie wyników z obu zmianowan równanie regresji przedstawiono
na rys. 1. Obserwacje lezace poza przedzialem dwóch odchylen standardowych od
prostej, stanowiajedynie 3,7% wszystkich danych.

Tabela 2. Srednie pobranie azotu z plonem bulw ziemniaka kg N*ha-I zaleznie od
zmianowania, nawozenia obornikiem i nawozami mineralnymi. lata
uprawy 1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997,2000,2001.

Tobie 2. The average nitrogen uptake with the yield ol potato tubers kg N*ha-l
depending on rotation, FYM and minerallertilization , harvest years as
above.

Zmianowanie Obornik t*ha-1 O
Nawozenie azotem kg N*ha-1

45

90135srednio
A

O46,259,472,483,465,3a
20

57,072,583,996,477,4b
40

68,078,788,4100,884,Oc
60

68,184,091,6106,987,6cd
80

73,485,996,1110,791,5d
srednio

62,5a76,lb86,5c99,6d~lll'. -'~ ::;a">

B
O77,189,6100,7105,193,la

20
91,399,3116,4120,5106,9b

40
97,7113,9120,4125,9114,5c

60
103,9117,2122,6127,5117,8c

80
106,8114,3120,9127,1-=srednio
95,4a106,9b116,2c121,2c

srednio
O54,467,779,491,573,3a

20
67,081,092,3100,785,3b

40
79,689,0102,4110,695,4bc

60
82,998,9106,0116,4101,lc

80
88,6101,5109,3119,1104,7c

srednio
84,7a95,2b103,7c113,4d

*objasnienia pod tabela l, explanations under table l
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Plon bulw t*ha,1

60
5040302010O

O

4080120160200

Pobranie azotu kg N*ha-I

Rys. 1. Zaleznosc miedzy pobraniem azotu i plonem bulw ziemniaka
Fig. 1. The relation between nitrogen uptake and the yield oj potato tubers

Pszenica ozima

Na przestrzeni lat pszenica ozima plonowala od 1,66 t*ha-1 do 8,21 t*ha-I w
zmianowaniu A i od 3,45 t*ha-I do 8,38 t*ha w zmianowaniu B. Istotnie mniejsze
plony (o 0,5 - 0,7 t*ha-I ) uzyskiwano w zmianowaniu A w stosunku do zmianowania
B dla wszystkich poziomów nawozenia obornikiem, jak równiez dla kolejnych dawek
azotu z tym, ze dla tego czynnika róznice w plonach ziarna miedzy zmianowaniami
zmniej szaly sie proporcjonalnie az do dawki 120 kg N, przy której poziom plonowania
w obu zmianowaniach nie rózni sie istotnie (tab.3). Plon ziarna pszenicy ozimej w
zmianowaniu A z obiektu plonujacego najwyzej (120 kg N*ha-I i 20 t*ha-I obornika)
byl dwa razy wiekszy od plonu w obiekcie bez nawozenia, a w zmianowaniu B
maksymalna róznica w plonach wyniosla 128% plonu obiektu zerowego. O wiekszej
stabilnosci plonowania pszenicy w zmianowaniu B w stosunku do zmianowania A
swiadcza tez wartosci wspólczynników zmiennosci, odpowiednio 18,4% i 24,4%.

Istotny wplyw kolejnych dawek obornika na plonowanie pszenicy wystepuje tylko
w obiektach bez nawozenia azotem (od 3,9 t*ha'l do 5,1 t*ha-1 ), dla dawki 40 kg
N*ha-I obserwowano istotny wzrost plonów ziarna pszenicy ozimej do dawki 40 ton
obornika na hektar, natomiast w obrebie dawek 80 kg N*ha-I i 120 kg N*ha-I reakcji
na nawozenie obornikiem nie uzyskiwano (rys. 2).
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Zmianowanie A Zmianowanie B

-+-- N=O - .•... - N=40

- -...- - N=OO - - .)(-- - N=120

--+-- N=O - -II- - N=40

- •...•.• - N=80 -. -x- -- N=120

20 40 60 80 o 20 40

R2 = 65,6%

R2 = 30,3%

Rys. 2. Reakcja plonów pszenicy ozimej na wzrastajace dawki nawozenia
obornikiem i azotem w zmianowaniach A (czesc lewa) i B (czesc prawa).

Fig. 2. The yield oj winter wheat grain depending on jertilization with FYM and
mineral jertilizers in rotation A (leJtpart) and B (right part).

Zaleznosc plonu ziarna pszenicy ozimej (y) od czynników nawozowych (No 
nawozenie obornikiem i Nm - nawozenie azotem) w obrebie kazdego z plodozmianów
opisano równaniem regresj i:

zmianowanieA- y=3,6l + 0,008 N +0,041 N -0,00019 N 2, R2=47,3%o m m

zmianowanie B - Y= 4,92 + 0,015 N - 0,00012 N 2+ 0,026 N - 0,00015 N 2,o o m m

R2 =17,5%

Zmiennosc plonów w zmianowaniu Ajest silniej skorelowana z dawkami nawozów
niz w zmianowaniu B, odmienny jest tez wplyw nastepczy nawozenia obornikiem na
plon ziarna, liniowy w zmianowaniu A i paraboliczny w B.

Wplyw czynników doswiadczenia na pobranie azotu przez plon ziarna pszenicy
ozimej jest podobny do wplywu na plon. Stwierdzono istotna interakcje miedzy
czynnikami nawozowymi, wynikajaca z odmiennego sposobu przyrostu pobrania azotu
miedzy dawkami obornika w obrebie kolejnych dawek azotu. Najwieksza róznice miedzy
skrajnymi dawkami obornika - 24 kg N/ha zaobserwowano w obiektach bez azotu,
zas najrnniejsza, równa 10 kg N/ha w obiektach z dawka 120 kg N/ha. Dzialanie
dawek azotu jest tez istotnie rózne w zmianowaniach. Róznice w pobraniu azotu miedzy
zmianowaniem A i B zmniejszaja sie wraz ze wzrostem dawek N, dla obiektu bez
azotu róznica ta wynosi 27 kg N/ha, a dla dawki 120 kg N/ha - 10 kg.

Zaleznosc miedzy pobraniem azotu przez plon ziarna pszenicy (y) od czynników

nawozowych (No- nawozenie obornikiem i Nm - nawozenie azotem) w obrebie kazdego
z plodozmianów opisuja równania regresji:
zmianowanieA- y=52,53+0,02lN +0,603 N -0,00117N 2,o m m

zmianowanie B - Y= 78,22 + 0,421 N - 0,00286 N 2 + 0,326 N ,o o m
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Tabela 3.

Tablej.

K. Filipiak, M Fotyma

Srednie plony ziarna pszenicy t*ha"J zaleznie od zmianowania,
nawozenia obornikiem i nawozami mineralnymi, lata uprawy 1991,
1992, 1993, 1994, 1997, 1998,2001,2002.
The average yield oj winter wheat grain t*ha"l depending on
rotation, FYM and mineral Jertilization , harvest years as above.

Zmianowanie
Obornik t*ha"lnawozenie azotem kg N*ha"l

N=O

N=40N=80N=120srednio
A

O3,084,725,835,994,90a
20

3,715,215,916,185,25b
40

4,035,286,006,135,36bc
60

4,305,536,056,145,51cd
80

5,525,566,126,115,58d
srednio

3,93a5,26b5,98c6,llc-=
B

O4,645,706,156,095,64a
20

5,005,956,486,145,89b
40

5,436,206,376,286,07c
60

5,526,146,496,266,10c
80

5,616,186,306,246,08c
srednio

5,24a6,03b6,36c6,20c-=
srednio

O3,865,215,996,045,27a
20

4,365,586,206,165,57b
40

4,735,746,186,215,71bc
60

4,915,846,276,205,80c
80

5,075,876,216,175,83c
srednio

4,58a5,65b6,17c6,16c

* objasnienia pod tabela l, explanations under table l

Jak widac, zaleznosci te sa odmienne, w zmianowaniu A nawozenie obornikiem
wplywa liniowo, a azotem kwadratowo, natomiast w plodozmianie B odwrotnie.
Zmiennosc pobrania azotu w plonie ziarna pszenicy ozimej jest lepiej objasniona przez
nawozenie w zmianowaniu A niz w B.

Zaleznosc miedzy plonem ziarna pszenicy ozimej i pobraniem azotu z plonem dobrze
opisuje równanie regresji kwadratowej (tab. 11), a korelacja miedzy zmiennymi jest
wyzsza w zmianowaniu A niz w B. Z wykresu równania regresji wyliczonego na
podstawie wyników z obu stanowisk (rys. 3) mozna wnioskowac, ze rosnaca zaleznosc
miedzy plonem pszenicy ozimej i pobraniem azotu wystepuje do wartosci okolo 120
kg N pobranego z plonem, powyzej tej wartosci obserwuje sie stabilizacje plonu.
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Tabela 4. Srednie pobranie azotu z plonem ziarna pszenicy kg N*ha-l zaleznie od
zmianowania, nawozenia obornikiem i nawozami mineralnymi. lata
uprawy 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998,2001,2002 ..

Table 4. The average nitrogerl uptake with the yield oj winter wheat grain kg
N*ha-l depending on rotation, FYM and mineral Jertilization, harvest
years as above.

Zmianowanie Obornik t*ha-Inawozenie azotem kg N*ha-'

N=O
N=40N=80N=120srednio

A
O46,569,497,1108,680,4a

20
57,883,096,4116,688,5b

40
60,480,8101,4117,990,lb

60
69,390,3104,0118,595,5c

80
70,688,4111,7118,997,4c

srednio
60,9a82,4b102,lc116,ld9Q;~

B
O73,692,4104,3120,0097,6a

20
79,596,6122,5122,9105,4b

40
92,3105,3113,8129,0110, l c

60
93,4106,7122,1126,9112,3cd

80
97,5107,0118,4130,5113,3d

srednio
87,3a101,6b116,2cd125,8d~O2;~~

srednio

O60,080,9100,7114,389,Oa
20

68,789,8109,4119,896,9b
40

76,493,0107,6123,5100,lbc
60

81,398,5113,1122,7103,9c
80

84,197,7115,0124,7105,4c
srednio

74,la92,Ob109,2c121,Oc

* objasnienia pod tabela I, explanations under table 1

Plon ziarna pszenicy ozimej (t/ha)
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Rys. 3. Zaleznosc miedzy pobraniem azotu i plonem ziarna pszenicy ozimej

Fig. 3. The relation between nitrogen uptake and the yield oj winter wheat grain
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Jeczmien jary.

K. Filipiak, M. Fotyma

Plon ziarna jeczmienia jarego, trzeciej rosliny rotacji, w zmianowaniu A zwiekszal
sie istotnie pod wplywem wzrastajacych dawek azotu do dawki 80 kg N na ha (tabela
5). Najwiekszy przyrost plonu ziarna (ca 1,6 Uha) zaobserwowano w obiektach bez
nawozenia obornikiem, tu przyrost ziarna jeczmienia jest prawie liniowy do 80 kg
azotu, natomiast w obrebie obiektów z dzialaniem nastepczym kolejnych dawek obornika
zaleznosc miedzy plonem ziarnajeczmienia i dawka azotu ma ksztah klasycznej paraboli.
Efektywnosc wzrastajacych dawek azotu w zmianowaniu B stwierdzono do 80 kg N
w obiektach bez obornika i przy dawce 20 t obornika na ha, dla wiekszych dawek
obornika istotne okazaly sie tylko róznice miedzy obiektami nawozonymi azotem i
obiektem bez nawozenia. Reakcja plonu ziarnajeczmieniajarego na wzrastajace dawki
azotu i obornika byla podobna w obu zmianowaniach z tym, ze jeczmien plonowal
istotnie wyzej w zmianowaniu B (4,3 t*ha-1 ) niz w zmianowaniu A (3,6 t*ha-I).

Tabela 5. Srednie plony ziarna jeczmienia t*ha-I zaleznie od zmianowania,
nawozenia obornikiem i nawozami mineralnymi, lata uprawy 1989, 1990,
1994, 1995, 1998, 1999,2002,2003.

Table 5. The average yield oj spring barley grain t*ha-I depending on rotation,
FYM and mineral Jertilization , harvest years as above.

Zmianowanie Obornik t*ha-nawozenie azotem kg N*ha-1I N=ON=40N=80N=120srednio
A

O2,333,143,803,943,30a
20

2,783,463,874,073,54b
40

2,943,503,954,073,62b
60

3,023,573,854,063,62b
80

3,143,653,934,073,70b
srednio

2,84a3,46ab3,88b4,08ba;~p
B

N=ON=30N=60N=90
O

3,223,924,344,413,97a
20

3,454,194,574,594,20ab
40

3,724,424,614,744,37bc
60

3,754,474,774,734,43bc
80

3,894,544,804,794,51c
srednio

3,61a4,31b4,62b4,65b~;aQ
srednio

O2,783,534,074,183,64a
20

3,123,834,224,333,87b
40

3,333,964,284,414,00c
60

3,394,024,314,404,03cd
80

3,524,104,374,434,lld
srednio

3,23a3,89b4,25c4,37c

* objasnienia pod tabela l, explanations under table I
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Zaleznosc plonu ziarna pszenicy ozimej (y) od czynników nawozowych (No 
nawozenie obornikiem i Nm - nawozenie azotem) w obrebie kazdego z plodozmianów
opisano równaniami regresji:

zmianowanie A - y = 2,67 + 0,004 N + 0,019 N - 0,00007 N 2, R2 = 12,0%o m m

zmianówanie B - Y= 3,35 + 0,006 N + 0,028 N - 0,00018 N 2, R2 = 23,0%o m m

W uprawie jeczmienia jarego, odwrotnie jak w ziemniaku i pszenicy, wyzsza korelacja
miedzy czynnikami nawozowymi i plonem wystepuje w zmianowaniu B, natomiast w
obu zmianowaniach równanie powierzchni reakcjijest podobne. Dzialanie nastepcze
wzrastajacych dawek obornika powoduje niewielki, liniowy wzrost plonów,
a wzrastajace dawki azotu powoduja krzywoliniowy przyrost plonów w calym zakresie
dawek w zmiancwaniuA i do okolo 80 kg N*ha-I w zmianowaniu B.

Tabela 6. Srednie pobranie azotu z plonem ziarna jeczmienia kg N*ha-l zaleznie od
zmianowania, nawozenia obornikiem i nawozami mineralnymi, lata
uprawy 1989, 1990, 1994, 1995, 1998, 1999,2002,2003.

Table 6. The average nitrogen uptake with the yield ol spring barley grain kg
N*ha-l depending on rotation, FYM and minerallertilization, harvest
years as above.

Zmianowanie Obornik t*ha-Inawozenie azotem kg N*ha-I

N=O

N=40N=80N=120srednio
A

O37,050,367,278,658,3a
20

47,258,172,086,565,9b
40

47,062,175,584,867,3b
60

51,964,772,984,368,4b
80

54,763,679,285,670,8b
srednio

47,6a59,8a73,4b84,Ob-==
B

N=ON=30N=60N=90
O

53,169,584,389,674,la
20

60,275,290,995,580,4ab
40

64,479,692,8100,084,2bc
60

66,386,497,6101,688,Obc
80

69,484,899,1104,089,3c
srednio

62,7a79,lb92,9b98,lb-==
srednio

O42,355~070,381,362,2a
20

50,163,878,188,070,Ob
40

53,668,683,290,173,9bc
60

58,172,182,892,176,3cd
80

60,575,088,493,679,4d
srednio

58,5a72,3b86,2c94,Od

* objasnienia pod tabela I, explanations under table l

Analizujac pobranie azotu z plonem jeczmienia jarego (tab. 6) mozna stwierdzic,

ze czynniki doswiadczenia wplywaly w podobny sposób na pobranie N jak na plon
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ziarna jeczmienia. W obrebie zmianowania A stwierdzono istotna interakcje miedzy
nawozeniem obornikiem i azotem, wynikajaca glównie z odmiennej reakcji pobrania
azotu na nawozenie mineralne w obiektach bez obornika w stosunku do obiektów

nawozonych obornikiem, natomiast w zmianowaniu B nie stwierdzono istotnej interakcji.
Pobranie azotu z ziarnem jeczmienia bylo istotnie nizsze w zmianowaniu A.

Równania powierzchni reakcji przedstawiajace zaleznosc pobrania azotu z plonem

ziarna jeczmieniajarego (y) od czynników nawozowych (No- nawozenie obornikiem
i Nfi - nawozenie azotem) w obrebie kazdego z plodozmianów sa nastepujace:

zmianowanie A - Y= 42,25 + 0,137 N + 0,307 N , R2= 24,0%o fi

zmianowanie B - Y= 54,80 + 0,190 N + 0,682 N - 0,00313 N 2, R2 = 40,9%o fi fi
Podobnie jak dla plonu ziarna, pobranie azotu w zmianowaniu B jest silniej

skorelowane z dawkami nawozów niz w zmianowaniu A, odmiennajest tez reakcja na
nawozenie azotem -liniowa w zmianowaniu A i paraboliczna w B.

Zaleznosc miedzy plonem ziarna jeczmienia jarego i pobraniem azotu z plonem w
obu zmianowaniach ma ksztalt paraboli (tab. 11) z tym, w zmianowaniu A jest ona
bardziej plaska niz w B, zas korelacja miedzy zmiennymi jest wyzsza w zmianowaniu
A. Na podstawie wykresu równania regresji dla obu stanowisk lacznie (rys. 4) wynika,
ze rosnaca zaleznosc miedzy plonem ziarna jeczmienia jarego i pobraniem azotu
wystepuje do wartosci okolo 100 kg N pobranego z plonem, powyzej tej wartosci
obserwuje siejuz stabilizacje plonu ziarna jeczmienia.

Plon ziarna jeczmienia jarego (t/ha)
8

6

4

2

o

o 30 60 90 120 150

Pobranie azotu (kg N/ha)

Rys. 4. Zaleznosc miedzy pobraniem azotu i plonem ziarna jeczmienia jarego
Fig. 4. The re/ation between nitrogen uptake and the yield oj spring barley grain
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Kukurydza

83

Reakcja plonów suchej masy kukurydzy, uprawianej w zmianowaniu A, na
nawozenie azotem na tle dzialania nastepczego dawek obornika byla podobna (brak
istotnej interakcji miedzy czynnikami nawozowymi). Stwierdzono istotnie mniejsze
plony suchej masy kukurydzy w obiekcie bez nawozenia azotem w stosunku do
pozostalych obiektów nawozonych tym skladnikiem i istotnie wieksze plony poczawszy
od dawki 40 t obornika na hektar w stosunku do obiektu bez nawozenia (tab. 7).

Równanie regresji wielokrotnej opisujace powierzchnie reakcji plonu suchej masy
kukurydzy (y) w zaleznosci od nawozenia obornikiem (N) i azotem (Nm)ma postac
y = 9,86 + O, 015 No + 0,023 Nm, a R2 = 7,6%. Niska wartosc wspólczynnika
determinacji nie pozwala na wykorzystanie tego równania do celów prognostycznych.

Istotny wzrost w pobraniu azotu pod wplywem nawozenia tym skladnikiem
wystepowal do dawki 90 kg N/ha, a znaczace statystycznie róznice w pobraniu N w
skutek dzialania nastepczego obornika stwierdzono tylko miedzy najwyzszymi dawkami
tego nawozu (60 i 80 t /ha) i obiektem bez obornika (tab.8). Maksymalna róznica w
pobraniu azotu z plonem suchej masy kukurydzy miedzy obiektem bez nawozenia i z
najwyzszymi dawkami nawozów wyniosla ponad 70 kg NI ha, co stanowi ponad
l 00% wartosci uzyskanej na obiekcie kontrolnym.

Tabela 7. Srednie plony suchej masy kukurydzy t*ha'l zaleznie od nawozenia
obornikiem i nawozami mineralnymi, lata uprawy 1990, 1991, 1995,
1996, 1999, 2000, 2003.

Tobie 7. The average yield oj maize dry matter t*ha'J depending on FYM and
mineral Jertilization , harvest years as above.

Obornik t*ha'l
Nawozenia azotem kg N*ha'l

O

4590135srednio
O

9,0310,7311,7811,7810,83 a
20

9,8511,5511,8012,7111,48ab
40

10,3711,5212,1912,3311,60 b
60

10,6811,7612,3012,8911,91 b
80

11,2211,8912,7412,7612,15 b
srednio

10,23 a11,49 b12,16 b12,50 b

*objasnienia pod tabela I, explanations under table l

Pobranie azotu z plonem suchej masy kukurydzy (y) w zaleznosci od nawozenia

obornikiem (N) i azotem (Nm)oszacowano równaniem regresji:
y = 73,42 + 0,211 N + 0,435 N , R2 = 35,0%.o m

Podobnie jak dla plonu suchej masy kukurydzy istotne sa tu tylko efekty liniowe
obu czynników nawozowych, jednak zaleznosc ta moze byc wykorzystywana w
praktyce (R2> 30%) do oszacowania wartosci pobrania azotu z plonem s. m. kukurydzy

na podstawie nawozenia w rozpatrywanym zakresie dawek.
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Table 8.

K. Filipiak, M. Fotyma

Srednie pobranie azotu z plonem suchej masy kukurydzy kg N*ha-J

zaleznie od nawozenia obornikiem i nawozami mineralnymi, lata uprawy
1990, 1991, 1995, 1996, 1999,2000,2003.

The average nitrogen uptake with the yield ol maize dry matter kg N*ha-I
depending on FYM and mineral lertilization , harvest years as above.

Obomuik t*ha- nawozenie azotem kg N*ha-l
O

4590135srednio
O

67,088,3120,1130,0101,4 a
20

82,399,6119, l144,2111,3 abc
40

83,8100,3113,4135,5108,3 ab
60

81,4112,5125,7138,1114,4 be
80

90,2108,2137,4147,9120,9 c
srednio

81,0 a101,8 b123,2 c139, l c

*objasnienia pod tabela I, explanations under table I
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Rys. 5. Zaleznosc miedzy pobraniem azotu i plonem suchej masy kukurydzy
Fig. 5. The relation between nitrogen uptake and the yield ol maize dry matter

Plon suchej masy kukurydzy rosnie liniowo w calym zakresie zmiennosci pobrania
azotu z plonem (tab. 11, rys. 5).
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Koniczyna czerwona nie reagowala istotnym zróznicowaniem plonów s. m. oraz
pobrania azotu z plonem w kolejnych pokosach i sumie pokosów w skutek dzialania
nastepczego nawozenia obornikiem, chociaz zawsze w obiektach bez obornika obie
zmienne wynikowe przyjmowaly nizsze wartosci (tab. 9 i 10). Srednie plony i pobranie
azotu z plonem koniczyny róznily sie istotnie tylko miedzy obiektem bez azotu i
dawka 80 kg N!ha, jedynie w II pokosie byla to dawka 120 kg Nlha: Maksymalna
rozpietosc plonów koniczyny czerwonej miedzy obiektami w pokosach II i III nie
przekraczala 0,8 tony s.m. koniczyny z hektara.

Tabela 9. Srednie plony suchej masy koniczyny z trawami t*ha-I zaleznie od
nawozenia obornikiem i nawozami mineralnymi, lata uprawy 1990, 1991,
1995,1996,1999,2000,2003.

Table 9. The average yield oj clower dry matter t*ha-I depending on FYM and
mineral Jertilization , harvest years as above.

Pokos Obornik t*ha-J nawozenie azotem h!N*ha-

O

4080120srednio
I

O3,834,715,285,534,84a
20

3,924,755,636,115,06ab
40

3,764,865,675,975,1Oab
60

3,944,975,886,095,17ab
80

3,945,005,736,005,22b
srednio

3,89a4,86ab5,64bc5,94c
II

O3,043,213,573,473,32a
20

3,093,333,833,533,45a
40

3,253,533,583,653,50a
60

3,353,463,783,733,58a
80

3,043,423,583,703,43a
srednio

3,15a3,39ab3,67ab3,62b
III

O2,943,313,593,543,34a
20

2,933,273,693,653,38a
40

3,123,393,603,783,47a
60

3,023,263,663,743,42a
80

2,993,313,743,733,44a
srednio

3,00a3,31ab3,66b3,69b
Suma

O10,3611,8113,1413,2212,13 a
pokosów

2010,4711,9613,7813,9712,54 ab
40

10,7212,4313,5214,1112,69 ab
60

10,9012,3013,9914,2912,87 b
80

10,5712,3713,6914,1112,69 ab
srednio

10,60 a12,17ab13,62 b13,94 b

*objasnienia pod tabela I, explanations under table l
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W funkcjach reakcji przedstawiajacych zaleznosci miedzy plonem oraz pobraniem
N z plonem s. m. koniczyny czerwonej i dawkami nawozów w kolejnych pokosach i

dla sumy pokosów istotny wplyw mialo tylko nawozenie azotem (Nm)'Poniewaz wartosci
wspólczynników determinacji dla funkcji w II i III pokosie byly mniejsze od 5%,
odpowiadajacych im równan nie zamieszczono w pracy.

Pokos J: - y (plon) = 3,863+ 0,030 l Nm- 0,000 II Nm2 , R2 = 18,5%
- Y(pobranie N) = 91,994+ 0,3426 Nm, R2 = 7,5%

Suma pokosów: - y (plon) = 10,867+ 0,0286 Nm' R2 = 8,8%
- y (pobranie N) = 262,842+ 0,00518 Nm2, R2 = 6,3%

Chociaz powyzsze równania sa statystycznie istotne, to jednak wplyw dawek azotu
na zmienne wynikowe mozna uznac za nieznaczny, o czym swiadcza niskie wartosci
wspólczynników determinacj i.

Istnieje scisla zaleznosc miedzy plonem suchej masy koniczyny i pobraniem azotu
z plonem w kazdym pokosie oraz sUIniepokosów (tab. J l). Zwiazek miedzy zmiennymi
wynikowymi najlepiej opisuje równanie kwadratowe, oprócz III pokosu, gdzie zaleznosc
ta jest liniowa, cecha charakterystyczna sa tu bardzo wysokie wartosci wspólczynników
determinacji (84% - 94%). Ponizej zamieszczono wykres równania regresji kwadratowej
dla sumy pokosów.

Plon s. m koniczyny czerwonej (Uha)

24

20

16

12

8

4

o
o 100 200 300 400 500 600

Pobranie azotu (kg N/ha)

Rys. 6. Zalezno.~c miedzy pobraniem azotu iplonem suchej masy kukurydzy
Fig. 6. The relation between nitrogen uptake and the yield oj maize dry matter
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Tabela 10. Srednie pobranie azotu z plonem suchej masy koniczyny z trawami kg
N*ha-1 zaleznie od nawozenia obornikiem i nawozami mineralnymi,
lata uprawy 1990,1991,1995, 1996, 1999,2000,2003.

Table 10. The average nitrogen uptake with the yield oj c/over kg N*ha-1
depending on FYM and mineral Jertilization , harvest years as above.

Pokos Obornik t*ha-1nawozenie azotem kI{ N*ha-
O

4080120srednio
I

O 97,8107,4113,2124,311O,7a
20

95,4101,7124,7138,0114,9a
40

90,099,1112,4132,6108,5a
60

89,1106,0120,3139,6113,7a
80

93,5107,6122,2136,0114,8a
srednio

93,16a107,6ab122,2bc136,Oc
II

O 73,871,678,579,975,9a
20

74,875,183,287,080,Oa
40

83,977,177,087,581,4a
60

71,674,585,390,580,5a
80

70,275,383,690,980,Oa
srednio

74,9a75,Oa84,5ab89,7b
III

O 74,375,084,589,780,9a
20

72,877,584,791,881,7a
40

76,380,783,394,583,7a
60

73,072,183,296,781,2a
80

71,775,089,797,783,5a
srednio

73,6a76,la85,lb94,lc
Suma

O 262,6269,2295,1312,5284,8a
pokosów

20 257,8270,2309,6335,6293,3a
40

267,6274,0290,3333,3291,3a
60

250,8269,2306,6345,9293,la
80

253,3276,5312,5344,1296,6a
srednio

258,4a271,8a302,8b334,3c

*objasnienia pod tabela l, explanations under table l
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Tabela 11. Parametry równania regresji opisujacej zaleznosc plonu roslin od
pobrania azotu

Table 11. The coejJicients oj regression equations Jor the relation between crop
yield and nitrogen uptake

Wspólczynniki równania regresiiWspólczynnik
Roslina

ZmianowanieStalaEfektEfektdeterminacji
równania

liniowvkwadratowy(%)
A

8,29770,2028-67,5

Ziemniak
B 13,05190,1663-46,3

razem

9,7350,1917-62,7

Pszenica
A -0,46240,0888-0,0002578,8

OZIma

B 0,71190,0674-0,0001661,7
razem

- 0,0740,081-0,0002273,4
Jeczmien

A 0,41890,0541-0,0000885,4
Jary

B 0,56710,0588-0,0001665,9
razem

0,3170,0607-0,0001480,3
Kukurydza

A 3,73330,0707-65,5

Koniczyna

B
Ipokos

0,66710,0486-0,0000783,9
IIpokos

-0,11130,0531-0,0000894,2
IIIpokos

0,32210,0376-88,6
Suma

-0,67120,0592-0,0000494,4
I pokosów

Wnioski

l . Plon i pobranie azotu z plonem bulw ziemniaka, ziarna pszenicy ozimej ijeczmienia
jarego zaleza od zmianowania roslin i sa istotnie wieksze w zmianowaniu z koniczyna.

2. Wzgledne, procentowe róznice zmiennych wynikowych miedzy obiektami bez
nawozenia i nawozonymi obornikiem i nawozami mineralnymi sa wieksze w
zmianowaniu bez koniczyny.

3. Na wielkosc plonu i pobrania azotu z plonem silniej wplywa nawozenie azotem niz
obornikiem.

4. Wystepuje silniej szy zwiazek miedzy dawkami nawozenia azotem i obornikiem oraz
pobraniem azotu niz z plonem roslin. Swiadcza o tym wyzsze wspólczynniki
determinacji równan powierzchni reakcji dla pobrania N.

5. Miedzy plonem i pobraniem azotu z plonem roslin istnieje scisla funkcyjna zaleznosc.

Pismiennictwo
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Krystyna Filipiak, Mariusz Fotyma

THE INFLUENCE OF LON G TERM APPLICATION OF FYM AND NITROGEN
FERTILIZERS ON THE YIELD AND UPTAKE OF NITROGEN BY CROPS

GROWN IN TWO ROTATIONS.

Summary

In contemporary agriculture the main sources of nitrogen for the crops are manure,
mineral fertilizers and biological fixation by rizobia .The amount of mineral nitrogen is
easily to quantifY though its utilization coefficient is very variable depending on natural
and management conditions. The amount of nitrogen available for the crops provided
in FYM and/or left in soil after leguminous crops is difficult to assess quantitatively.
According to the IUNG-PIB approach all forms of nitrogen could be brought to so
called working form i.e. form which shows the same efficiency as nitrogen from mineral
fertilizer. To recalculate the amount oftotal nitrogen in FYM and/or left after leguminous
crops into mineral form nitrogen equivalents NE are proposed. NE it is a number,
usually less than 1, by which the total nitrogen is multiply and the results is working
nitrogen. Nitrogen equivalents are calculated on the base of field experiments comparing
different sources of nitrogen. In the paper the preliminary results of such long-term
experiment carried on at Exp. Sta. Grabów close to Pulawy are described. Crops are
grown in two, four-course rotation, with and without leguminous crop (clover with grasses)
fertilized with 5 increasing rates of FYM (applied for potato) and 4 increasing rates of
mineral nitrogen (applied for each crop). Crop yields and nitrogen uptake depending on
rotation and fertilizers rates are presented in corresponding tables. The very close relation
between the amount of nitrogen taken up by crop and the yield of crop main product has
been found (Table 11).The results will be further processed to fmd the quantitative relation
between efficiency of different forms of nitrogen and eventually to asses the nitrogen
equivalents ofFYM and nitrogen left after leguminous crop.

Dr Krystyna Filipiak
Instytut Uprawy Nawozenia I Gleboznawstwa-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy

filipiak@iung.pulawy.pl



STEZENIA SKLADNIKÓWMINERALNYCH
W WODACH GLEBOWO-GRUNTOWYCH W POLSCE

Janusz [gras

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy
w Pulawach

Abstrakt

W pracy zaproponowano nowa metode wyznaczania przecietnych i przewidywa
nych stezen skladników mineralnych w oparciu o analize rozkladu ich zawartosci
w wodzie. Jako obiektywna miare przecietnych stezen przyjeto mediane a jako prze
widywane stezenie 90 % prawdopodobienstwo wystapienia takiego stezenia. Wyzna
czono przecietne i przewidywane stezenia podstawowych skladników mineralnych azotu

azotanowego - N-N03, amonowego - N-NH4' fosforanów-P04, potasu - K, wapnia
Ca, magnezu - Mg, sodu - Na, chlorków - CI i siarczanów - sa4w wodach glebowo
gruntowych pobranych z uzytków rolnych z obszaru calego kraju. Ww. normatywy
wyznaczono na podstawie wyników badan monitoringowych, w których w ciagu 5 lat
pobrano i przeanalizowano ponad 14 tysiecy próbek wody pobranej z drenów i rowów
melioracyjnych. Wyznaczono takze klasy jakosci wód glebowo-gruntowych w oparciu
o pentylowy rozklad stezen poszczególnych pierwiastków.
Slowa kluczowe: wody glebowo-gruntowe, stezenia skladników mineralnych, jakosc
wód glebowo-gruntowych

Abstract

In the paper the new method of calculation of mean and expected concentrations of
mineral elements on the base of scatter analysis of their contents in water were propo
sed. The mean concentration values was accepted as objective measure of average
concentrations and 90 % probability ofpronouncement such expected concentration.

The average and expected concentrations of nitrate nitrogen - N-N03, ammonium
nitrogen - N-NH4' phosphates - P04, potassium - K, calcium - Ca, magnesium- Mg,
sodium - Na, chlorites - CI and sulphates - sa4 in the groundwaters coUected from
agriculturalland of aU country area were estimated. Those standards have be en assu
med on the basis of monitoring results, in which over 14 thousands of sampIes of water
were coUected and analysed from drain-pipes and drainage - ditches in the course of5
years. The classes of ground water using the fractal distribution were also presented.
Key-words: groul1dwater, COl1cel1tratiol1ofl1utriel1ts, quality of groul1dwater
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Wody glebowo-gruntowe nie podlegaja w Polsce regularnemu monitoringowi, Ba

dania nad skladem chemicznym tych wÓd prowadzono dotychczas w Polsce w sposÓb

fragmentaryczny w scislych doswiadczeniach polowych oraz w wybranych punktach

ekosystemów lesnych, lakowych i gruntów o111ych r Czerwi1'1ska i Czerwiilski 1984,

Mlsztal i Smal 1991, Koc 1996]. Na podstawi c wyników wczesniejszych badaI1 przyj

muje siC(,ze sklad chemiczny wÓd glebowo-gruntowych polmll1ych z piezometrów jest

bardzo zblizony do skladu wody odprow<1dzanej systemem drenarskim [lgras 200 l

i 2002] Wody z drenów odprowadzane sa z reguly do rowów otwartych i dalej do

ciekÓw wodnych zaliczanych do v"Ód pO\vicrzcbniowych. Wody drenarskie, rozumia

ne lacznic jako wody z drenów l wody z rowów melioraCYJnych, znajduja SIC(na

poczatku szlaku migracJl skladnikÓw mineralnych w ziewni. Wody te zasilane sa glów

nie z opadÓw at111osferycznych. Przenosza one skladniki mineralne przede \.vszystkim

do wÓd powierzchniowych, ale ró\vnicz do wÓd wgh;bnycb i nawet glebinowych. Wy

daje siC(zatem logiczne i uzasadnione traktowanie badal1 nad skladem chemicznym

wód drenarskich jako waznego c1emcnhl badan nad tak zwanymi zanieczyszczeniami

obszarowymi wód, pochodzacymi z dzialalnosci rolniczej.

Celem badaI1 bylo wyznaczenie przecietnych i przewidywanych stC(zel1azotu azo

tanowego - N-NO" amonowego - N-NH4, fosforanów- POr potasu - K, wapnia 

Ca, magnezu - Mg, sodu - Na, chlorków -- CI i siarczanów- S04 w wodach drenar
skich z uzytków rolnych w Polsce. Na podstawie ww. wskaznikÓw dokonano takze

klasyfikacji jakosciowej wód glebowo-gruntowych.

Metodyka badan

Przedstawione w pracy wyniki pochodza z badaI1 monitoringowych przeprowa

dzonych na terenie calego kraju w latach 199~-2002 \.\ sieci gospodarstw kontrolnych,

Monitoring gospodarstw \\']'konywany byl przez Krajowa Stacj(( Chemiczno-Rolnicza

w Warszawie i jej oddzialy terenowe, Metodyczny nadzór nad badaniami sprawowal

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa ---PaI1stwowy Instytut Badawczy w

Pulawach. Jednym z zasadniczych elementÓw monitoringu byly badania zawartosci

skladników mineralnych w wodach drenarskich.

W gospodarstwach objC(tych badaniami wytypowano pola produkCyjne na gnm

tach ornych i trwalych uzytkach zielonych z bezposrednim dost~pem do wód drenar

skich. Wody drenarskie pobierano wiosna (przed ruszeniem wegetacji) ijesienia (po

zbiorach roslin) w tych samych ustalonych punktach, przewaznie na kilku polach go

spodarstwa. PrÓbki wody pobierano z wylotów drenów oraz z rowów melioracyjnych,

w pewnym oddaleniu od wylotu drenu. Przy pobieraniu próbek starano siC(zapewnic

ten sam przedzial czasowy w kazdym roku badai1. Liczb~ próbek wód pobranych na
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obszarze calej Polski w poszczególnych latach badan podano na rysunku 1. Próbki
wody zabezpieczano i przewozono do laboratoriów lokalnych oddzialów Krajowej

Stacji Chemiczno-Rolniczej, gdzie wykonano analizy stezen N-N03, N-NH4' P04, K,
Ca, Mg, Na, CI i S04 przy pomocy znormalizowanych metod.

Przed podjeciem wlasciwych analiz statystycznych wyniki wstepnie oczyszczono
z ewidentnie blednych obserwacji. Oczyszczony zbiór danych poddano weryfikacji za
pomoca testu Chi-kwadrat, w celu oceny zgodnosci ich rozkladu z rozkladem normal
nym. Stezenia wszystkich analizowanych pierwiastków mialy rozklad lewostronnie
skosny (srednia arytmetyczna nie pokrywala sie z mediana), w zwiazku z tym
w pierwszym etapie analizy poddano je zlogarytrnowaniu w celu uzyskania rozkladu
normalnego i zapewnienia poprawnosci obliczen statystycznych. Procedura ta nie do
prowadzila jednak do uzyskania rozkladu normalnego wyników. W zwiazku z tym
jako najlepsza miare polozenia wartosci przecietnej stezen, przyjeto mediane. Dalsza
ocena statystyczna wyników opierala sie na analizach median stezen badanych sklad
ników w wodach drenarskich.

Skosnosc rozkladu zmiennych uniemozliwila przeprowadzenie analizy wariancji
w latach badan i pomiedzy obiektami badawczymi. W zwiazku z tym ocene istotnosci
róznic w latach, wewnatrz poszczególnych obiektów badawczych, wykonano w opar
ciu o test Kruskall- Wallis polegajacy na porównywaniu median badanych zmiennych.
Do dalszych analiz przyjeto mediany z calego okresu badan jako miary przecietnej
zawartosci pierwiastków w wodach, gdyz nie stwierdzono istotnych róznic pomiedzy
latami badan.

Ocene istotnosci róznic pomiedzy poszczególnymi obiektami badawczymi dokona
no w oparciu o test Mann- Witneya (Wilcoxona) polegajacy na porównywaniu median
par zmiennych z poszczególnych obiektów badawczych. W celu uzyskania pelniejszej
informacji o polozeniu i rozproszeniu badanych zmiennych wyliczono fraktyle zawar
tosci badanych pierwiastków w wodach. Na podstawie analizy fraktyli wyodrebniono
przewidywane zakresy stezen badanych skladników mineralnych w wodach, przyjmu
jac jako przewidywany zakres stezenie w granicach od l do 90 %. Klasy stezen bada
nych skladników w wodach drenarskich wyznaczono w oparciu o fraktylowy rozklad
wartosci stezen z obydwu terminów poboru próbek. Granice klas stanowily odpowied
nio fraktyle do 20 %, 40 %, 60 %, 80 % i 100 %. Na tej podstawie wydzielono 5 klas
jakosci wód drenarskich. Arbitralnie przyporzadkowano tym klasom okreslenia jako
sci: I - wody bardzo dobrej jakosci, II - wody dobrej jakosci, III - wody sredniej
jakosci, IV - wody niskiej jakosci i V - wody bardzo niskiej jakosci.
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Rys. 1. Liczba próbek pobranych na obszarze calej Polski
w poszczególnych latach badan

Fig. 1. Number oj sampies col!ected al! over Poland in the years 1998-2002

Wyniki badan i dyskusja

Wiekszosc autorów zajmujacych sie dotychczas badaniem skladu wód drenarskich
podaje srednia arytmetycznajako miare przecietnych stezen skladników, a jako miare
ich rozproszenia, przedzial zawartosci od minimalnej do maksymalnej lub niekiedy
wartosc odchylenia standardowego. Jednak z teorii i praktyki opracowan statystycz
nych wynika, ze wiekszosc zmiennych dotyczacych ekosystemów rolniczych wyka
zuje skosny rozklad, znacznie odbiegajacy od rozkladu normalnego. Przy rozkladach
skosnych poslugiwanie sie srednia arytmetycznajako miara przecietnych wartosci jest
nieuprawnione. Srednia wartosc zmiennej moze bowiem calkowicie wypaczyc obraz
reprezentacji centralnego skupienia gdyz jej wartosci róznia sie zawsze od wartosci
przecietnej [Wagner i Blazczak 1986]. Dlatego tez w badaniach wlasnych przyjeto
medianejako miare przecietnego stezenia skladników pokarmowych a fraktylowy roz
klad stezenjako miare rozproszenia wyników wokól wartosci przecietnej.
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Zakres przewidywany okresla sie przewaznie w zaleznosci od wlasciwosci badanej
cechy, przyjmujac okreslone prawdopodobienstwo wystapienia wartosci przecietnej
(przewaznie 90, 95 lub 99%). Podejscie takie stosowano dotychczas przewaznie do
okreslania zakresów zawartosci pierwiastków sladowych w róznych typach gleb [Ber
row i Reaves 1984, Dudka 1992]. W stosunku do wód, ocene oparta na analizie
rozkladu i medianie jako wartosci przecietnej zastosowano po raz pierwszy w Stanach
Zjednoczonych [Burkart i Stoner 2001]. W Europie metodyka badan w zakresie
statystycznej oceny wyników monitoringu wód nie jest jeszcze ujednolicona a podej
scie takie przebija sie dopiero w badaniach naukowych [Nyegaard 1999, Pipp 1997].

W badaniach wlasnych jako przewidywany zakres stezen badanych skladników
przyjeto przedzial stezen w granicach od 1 do 90 %. Zatem zakres przewidywany
oznacza 90 % prawdopodobienstwo wystapienia danego stezenia. Podejscie takie jest
jednak stosunkowo nowe i dotychczas bardzo rzadko wykorzystywane w badaniach
rolniczych. Z analizy stezen skladników mineralnych w wodach z drenów i w wodach
z rowów melioracyjnych wynika, ze stezenia wszystkich badanych skladników mialy
lewostronnie skosny rozklad. Mediany stezen skladników, w obrebie tych samych
obiektów badawczych, nie róznily sie istotnie pomiedzy latami badan, co umozliwilo
generalizacje uzyskanych wyników. Z tabeli l wynika, ze róznice wartosci median
stezen pomiedzy wodami z drenów i wodami z rowów melioracyjnych byly dla wszyst
kich skladników istotne. Wody z rowów melioracyjnych wykazywaly istotnie mniejsze

stezenia N-N03, Ca, Mg, Na, K, CI i S04 niz wody z drenów. Przecietne stezenia Ca,
Mg, i CI w wodach drenarskich w próbkach pobranych wiosna nie róznily sie istotnie
od stezen tych pierwiastków w próbkach wód pobranych jesienia. Stezenia pozosta
lych skladników mineralnych, z wyjatkiem azotanów byly wieksze w próbkach wód
pobranych w okresie jesieni niz w próbkach wód pobranych wiosna. Stezenia wszyst
kich analizowanych skladników mineralnych mozna uszeregowac w nastepujacy ma

lejacy ciag: Ca> S04 > CI > Mg> Na > K > N-N03 > N-NH4 > P04. W wodach z
drenów stezenie wiekszosci analizowanych skladników w okresie jesiennym bylo sci
sle uzaleznione od ich stezenia wiosna. W wodach z rowów melioracyjnych zaleznosc
pomiedzy tymi zmiennymi byla o wiele slabsza. Przewidywane zakresy stezen bada
nych skladników, obejmujace 90 % próbek byly kilkakrotnie wezsze w stosunku do
zakresów stwierdzanych, obejmujacych stezenia od minimalnego do maksymalnego
(100 % próbek). Wody z rowów melioracyjnych odznaczaly sie zdecydowanie lepsza
jakoscia ze wzgledu na stezenia wiekszosci badanych skladników niz wody z drenów,
z wylaczeniem azotu amonowego i fosforanów. Skladnikami przesadzajacymi o jako
sci wód drenarskich byly azotany, azot amonowy i fosforany.
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Tabela 1. Przecietne stezenia i przewidywane zakresy skladników mineralnych w
wodach drenarskich

Table 1. Average concentrations and expected ranges oj mineral components
in drainage waters

Przecietne stezenie
Przewidywany zakres stezenskladnika d -3d -3

mg' m
Obiekt mg' mExpected concentrationObject

Average element
rangeconcentration

N-N03Dreny wiosna
7,04a*0,01-25,5Drains spring

Dreny jesien
3,60b

0,01-19,0Drains autumn
Rowy melioracyjne wiosna

2,73c
0,01-21,1

Drainage ditches spring
Rowy melioracyjne jesien

1,00d
0,01-14,0

Drainage ditches autumn
N-NH4Dreny wiosna
0,17a

0,01-1,97
Drains spring

Dreny jesien
0,28b

0,01-2,26Drains autumn
Rowy melioracyjne wiosna

0,24c
0,01-1,70

Drainage ditches spring
Rowy melioracyjne jesien

0,37d
0,01-2,56

Drainage ditches autumn
P04Dreny wiosna

0,12a
0,01-1,88

Drains spring
Dreny jesien

0,15b
0,01-1,35Drains autumn

Rowy melioracyjne wiosna
0,27c

0,01-2,70
Drainage ditches spring

Rowy melioracyjne jesien I
0,29d 0,01-2,11

Drainage ditches autumn
CaDreny wiosna

84,2a
8,60-167

Drains spring
Dreny jesien

85,Oa
2,65-170Drains autumn

Rowy melioracyjne wiosna
69,4b

2,80-148
Drainage ditches spring

Rowy melioracyjne jesien
71,Ob

1,93-144
Drainage ditches autumn
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Mg

Dreny wiosna
13,7.

1,10-30,0Drains spring
Dreny jesien

13,7•
0,97-28,0Drains autumn

Rowy melioracyjne wiosna
8,95b

0,45-24,1Drainage ditches spring
Rowy melioracyjne jesien

9,40c
0,10-23,7Drainage ditches autumn

KDreny wiosna
4,00.

0,30-19,8Drains spring
Dreny jesien

4,70b
0,30-22,3Drains autumn

Rowy melioracyjne wiosna
3,lOc

0,30-16,7
Drainage ditches spring

Rowy melioracyjne jesien
3,50d

0,25-16,5Drainage ditches autumn
NaDreny wiosna

10,3.
0,90-26,6Drains spring

Dreny jesien
11, l b

1,80-31,7Drains autumn
Rowy melioracyjne wiosna

8,58c
0,80-21,5Drainage ditches spring

Rowy melioracyjne jesien
9,40d

1,30-28,5Drainage ditches autumn
CIDreny wiosna

27,5.
2,20-74,6

Drains spring
Dreny jesien

26,9.
1,74-74,4Drains autumn

Rowy melioracyjne wiosna
19,6b

1,72-59,0Drainage ditches spring
Rowy melioracyjne jesien

21,4b
1,96-66,3Drainage ditches autumn

S04Dreny wiosna
52,0.

2,60-142
Drains spring

Dreny jesien
54,4b

2,10-134Drains autumn
Rowy melioracyjne wiosna

41,Oc
3,00-133Drainage ditches spring

Rowy melioracyjne jesien
46,5d

1,60-139Drainage ditches autumn

"mediany dla obiektów oznaczone róznymi literami róznia sie istotnie wg testu Mann-Witney (Wilcoxon) dla a =
0,05; róznice wartosci median pomiedzy latami badan byly nieistotne,
medians for the objects marked with various letters differ significantly using the Mann- Witney (Wilcoxon) test at a
= 0,05; differences in median values throughout the research years were not significant
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Jakosc wód podziemnych zaliczanych do wód gruntowych, a przede wszystkim do
zw. wód glebowo-gruntowych nie podlega regularnemu monitoringowi i dla tych wód
lie opracowano jednolitych kryteriów jakosciowych. Dlatego tez podjeto próbe klasy
fikacji wód glebowo-gruntowych w zaleznosci od zawartosci skladników mineralnych.
K.lasyjakosci wód drenarskich wyznaczono w oparciu o fraktylowy rozklad wartosci
:;tezen skladników mineralnych lacznie z obydwu terminów poboru próbek. Z analizy
fraktyli wynikalo jednak, ze stezenia wiekszosci analizowanych skladników mineral
tlych, poza azotem amonowym i fosforanami, w wodach z rowów melioracyjnych
byly istotnie mniejsze niz w wodach z drenów.

Tabela 2. Granice klas jakosci wód drenarskich w Polsce, wszystkie wartosci
wmg" dm-3

Table 2. Limitsfor the classes of drainage water quality, aU values in mg" dm-3

Skladnik
Obiekt Klasy jakosci wód drenarskich w Polsce

Element

Object
Drainage water qualitv classes in Poland

I
II IIIIVV

N-N03
Dreny Drains <0,90,9 - 3,23,3 -7,57,6-15,5> 15,5

Rowy melioracyjne

< 0,20,2 - 0,91,0 - 2,82,9 - 9,0> 9,0
Drainage ditches N-NH4

Dreny Drains < 0,10,1 - 0,20,3 - 0,40,5 - 1,1> 1,1

Rowy melioracyjne

< 0,10,1 - 0,20,3 - 0,50,6 - 1,3> 1,3
Drainage ditches P04

Drenv Drains < 0,10,1 - 0,20,3 - 0,40,5 - 3,3> 3,3
Rowy melioracyjne

< 0,10,1 - 0,50,6 - 2,02,1 - 6,4> 6,4
Drainage ditches Ca

Drenv Drains< 50,050,0 -75,075,1-100100,1 - 135> 135

Rowy melioracyjne
<35,035,0 - 60,060,1 - 80,080,1 - 115> 115

Drainage ditches Mg
Dreny Drains < 7,07,0 - 10,010,1 - 15,015,1 - 22,5>22,5

Rowy melioracyjne
<3,53,5 - 7,07,1 - 12,012,1 - 18,0> 18,0

Drainage ditches K
Dreny Drains < 1,61,6 - 3,03,1 - 6,06,1 - 10,0> 10,0

Rowy melioracyjne
< 1,31,3 - 2,52,6 - 4,54,6 - 9,0> 9,0

Drainage ditches Na
Drenv Drains < 6,06,0 - 9,09,1 -13,013,1 ~20,0> 20,0

Rowy melioracyjne
< 5,05,0 - 7,57,6 - 10,010,1 - 17,5> 17,5

Drainage ditches CI
Drenv Drains< 12,012,0 - 22,022,1 - 33,033,1 - 55,0> 55,0

Rowy melioracyjne
< 8,58,5 - 16,016,1 - 25,025,1 - 45,0>45,0

Drainage ditches S04
Dreny Drains<20,020,0 - 40,040,1 - 65,065,1 - 100> 100

Rowy melioracyjne
< 15,015,0 - 30,030,1 - 55,055,1 - 95,0>95,0

Drainage ditches
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Dlatego tez zdecydowano sie na wydzielenie osobnych klas jakosci dla wód z
drenów i wód z rowów. Jak wynika z tabeli 2 tym samym klasom jakosci wód zarów
no z drenów jak i z rowów melioracyjnych odpowiadaja inne stezenia poszczególnych
skladników mineralnych.

Wykorzystujac fraktylo\Vy rozklad wartosci stezen skladników mineralnych zapro
ponowano podzial wód drenarskich na 5 klas jakosci. Granice klas wyznaczono w
oparciu o fraktyle do 20 %, 40 %, 60 %, 80 % i 100 %. Arbitralnie przyporzadkowano
tym klasom okresleniajakosci: klasa I - wody bardzo dobrej jakosci, II - wody dobrej
jakosci, III - wody sredniej jakosci, IV - wody niskiej jakosci i V - wody bardzo
niskiej jakosci. W kazdej klasie miesci sie po 20 % ogólnej liczby wyników. Granice
przedzialów w klasach, dla obydwu rodzajów wód drenarskich i wszystkich oznacza
nych skladników mineralnych podano w (tabeli 2).

Wnioski

1. Na podstawie badan monitoringowych wyznaczono przecietne i przewidywane
zakresy stezen skladników mineralnych w wodach glebowo-gruntowych pobra
nych z uzytków rolnych.

2. Zaproponowano medianejako miare przecietnej zawartosci skladników mineral
nych w wodach oraz przedzial stezen w granicach od l do 90 % jako przewidy
wana wartosc stezenia.

3. W oparciu o frakty10wy rozklad stezen poszczególnych pierwiastków dokonano
klasyfikacji wód glebowo-gruntowych. Przyjeto podzial na 5 klas dla ujednolice
nia z klasami jakosci wód powierzchniowych, a przedzialy stezen skladników w
poszczególnych klasach podano w (tabeli 2).
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Janusz Igras

MINERAL ELEMENT CONCENTRATIONS IN GROUNDWATER
IN POLAND

Summary

The aim of the studies was to determine the concentration standards for nitrate

nitrogen - N-N03, arnmonium nitrogen - N-NH4, phosphates - P04, potassium - K,
calcium - Ca, magnesium- Mg, sodium - Na, chlorites - CI and sulphates - S04 in
drainage waters collected at agricultural areas in Poland. Those standards have been
assumed as mean concentration values, a scatter of results' range around the mean and
class ranges of element concentrations. The paper presents the results of the monito
ring studies carried out in Poland over the years (1998-2002) in a net of722 control
farms. The farms were being monitored by the National Agrochemical Station in War
saw and its local branches and methodically supervised by the Institute ofSoil Science
and Plant Cultivation - State Research Institute in Pulawy. There were some produc
tion fields selected on the arabIe lands and permanent grasslands, which are presently
used that had a direct access to drainage water. Drainage water was collected each year

at the same points, in the spring (before vegetation started to grow) and in the autumn
(after crop harvest) at drain outlets and from drainage ditches.



100 J. Jgras

The sampies were analysed with the unified, standard methods at the laboratories
of the Agrochemical Station's branches. The results of water sample analyses were
then transferred to the main database placed at the Institute of Soil Science and Plant
Cultivation. A number of water sampies coUected from the drains and drainage ditches
was almost 14000.

To get better information on location and the scattering of variabies the concentra
tion fractals were calculated. Fractal analysis was used to select the expected element
ranges with a bottom limit of a fractal value < 1%, and an upper limit - a range up to
90%.

The concentrations of aU mineral elements were characterized by left skew corre
lation. The medians of element concentrations, within the same survey objects, did not
differ significant1y between the research years. The differences between the medians
of concentrations between water from drains and drainage ditches were significant for
aUmineral elements. Water from drainage ditches contained significantly lower amo

unts of N-NO], Ca, Mg, Na, K, CI and S04 than water from drains. There was no
significant difference between average concentrations of Ca, Mg and CI in thc water
sampies coUected during the spring and in the autumn. AlI remaining mineral elements,
exeluding nitrates, were found in greater quantities in water sampies coUected during
the autumn. The concentrations of aUmineral elements may be arranged in a foUowing

decreasing sequence: Ca> S04 > CI > Mg > Na > K > N-NO] > N-NH4 > P04. As
regards water from drains it has been recorded that there is, for the majority of ele
ments, a elear correlation between their concentrations in the autumn and in the spring.
For water from drainage ditches the correlation was much weaker. The expected con
centration ranges of mineral element s that referred to 90 % of sampies were several
times narrower than the ranges observed that comprised minimum to maximum con
centrations (100 % ofsamples).

Using the fractal distribution ofmineral element concentrations it was suggested
that drainage waters should be divided into 5 elasses. The limits for the elasses were
based on the fractals up to 20 %, 40 %, 60 %, 80 % and 100 %. The elasses were
defined according to water quality: elass 1-water of a very good quality, II - water of
good quality, III - water of average quality, IV - water of poor quality and V - water of
a very poor quality.

Doc. dr hab. Janusz Igras
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
ij@iung.pulawy.pl



EFE~OSCFOTOSYNTETYCZNAPSZENICY
W WARUNKACH STRESU WODNEGO

Anna Kocon

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy
w Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki doswiadczen wazonowych,.dotyczace fotosynte
tycznej efektywnosci wybranych odmian pszenicy jarej i ozimej rosnacej w warun
kach stresu wodnego. Efektywnosc fotosyntetyczna odmian oceniano na podstawie
intensywnosci fotosyntezy netto lisci flagowych pszenicy oraz jako fotosynteze calko
witaroslin, okreslana przez plon biomasy, w tym plon ziarna. W pracy przedstawiono
w sposób syntetyczny natezenie intensywnosci fotosyntezy netto lisci flagowych psze
nicy, w przeliczeniu na caly okres pomiarowy, jako srednia arytmetyczna z 4 faz
rozwojowych roslin w danym roku.
Slowa kluczowe: pszenica j ara i ozima, odmiany, stres wodny, intensywnosc fotosyn 
tezy, plon biomasy i ziarna.

Abstract

In the paper the results ofthe photosynthetic efficiency of chosen winter and spring
wheat cultivars grown ofwater stress condition were presented. The pot experiments
with four varieties of winter and three of spring wheat were carried on. Photosynthetic
efficiency of investigated varieties was estimated on the grounds of photosynthesis rate
of flag leaves of wheat and wholc plants photosynthesis estimated at biomass yie1d,
inc1uding also yield of organs of agricultural- utilization, grain yield. In this paper net
photosynthesis rate of flag leaves of wheat was presented the synthetic way, in count
on the whole season of vegetation, as arithmetic mean from four measurement phases
of plant development in this year.

Key words: spring and winter wheat, varieties, water stress, photosynthesis rate,
biomass and grain yield.

Wprowadzenie

Reakcje roslin na niedobór wody w podlozu i z tym zwiazany stres wodny sa
bardzo zlozone. Mozna je badac i analizowac na róznych poziomach np. komórki czy
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rosliny, w procesach zmian biochemicznych i fizjologicznych podstawowych proce
sów zachodzacych w roslinach m.in. na podstawie zmian intensywnosci fotosyntezy
netto oraz plonu biomasy, który jest suma efektywnosci fotosyntezy w calym okresie
wzrostu i rozwoju roslin [Carlson 1985, Dziadczyk 2002, Starck 1995, 2002].

Proces fotosyntezy zachodzi we wszystkich zielonych czesciach roslin, lecz naj in
tensywniej w lisciach. Liscie flagowe pojawiaja siejuz w poczatkowym okresie wzro
stu i rozwoju pszenicy i pozostaja fotosyntetycznie aktywne przez caly okres formo
wania ziarna az do jego dojrzalosci i sa glównym zródlem asymilatów dla klosa i
rozwijajacych sie ziarniaków [Garczynski 2004, Lu i in. 1998, Richards 2000]. Stad
oparcie oceny efektywnosci fotosyntetycznej pszenicy na pomiarach wymiany gazo
wej lisci flagowych wydaje siejak najbardziej zasadne.

Potencjal fotosyntetyczny (plonotwórczy) roslin, zdefiniowany jako maksymalna
zdetern1inowana genetycznie zdolnosc roslin do fotosyntezy w danych warunkach sro
dowiskowych wykorzystywany jest róznie [Malik i in 1999, Loboda i in 1993]. To
stwierdzenie dotyczy równiez róznic w wykorzystaniu promieniowania fotosyntetycz
nie czynnego i wody przez rózne odmiany pszenicy, zboza dominujacego w uprawach
rolniczych w Polsce. Poniewaz okresowe susze w warunkach klimatycznych Polski sa
jednym z wazniejszych czynników stresowych i obnizajacych poziom plonowania ro
slin stad waznosc tego zagadnienia. Celowe wydaje sie wskazanie odmian bardziej
tolerancyjnych na niedobór wody i efektywniej wykorzystujacych w takich warun
kach promieniowanie sloneczne oraz produkty fotosyntezy, gdyz w praktyce rolniczej
takie odmiany powinny byc preferowane [Dziadczyk 2002, Malik i in. 1999, Starck
2002].

Celem prowadzonych badan byla ocena miedzyodmianowej zmiennosci genetycz
nej pszenicy jarej i ozimej w efektywnosci fotosyntetycznej wybranych odmian psze
nicy uprawianej w warunkach okresowego niedoboru wody w podlozu - w warunkach
stresu wodnego.

Material i metody

Doswiadczenia wazonowe prowadzono na dwu formach pszenicy jarej i ozimej, w
hali wegetacyjnej IUNG w Pulawach, w latach 2002 - 2004, jako dwuczynnikowe,
gdzie I czynnikiem byly odmiany, a II poziom wilgotnosci podloza. Badaniami objeto 4
odmiany pszenicy ozimej: Begra, Jurna, Mikula i Kobra oraz 3 odmiany pszenicy jarej:
Napola, Jasna i Kosma. Poziomy wilgotnosci podloza to 40 i 60 % p.p.w. Pszenice
wysiewano do wazonów Mitscherlicha wypelnionych 7 kg gleby (piasek slabo glinia
sty) jesienia badz na wiosne, w optymalnych terminach wysiewu, po 15 ziaren na
wazon. Wschody oraz wzrost i rozwój roslin przebiegaly prawidlowo. Przerywke ro
slin wykonywano w fazie 2 - 3 go liscia, pozostawiajac w wazonie docelowo po 10
roslin.
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Nawozenie roslin bylo optymalne i jednakowe we wszystkich obiektach. Wszyst
kie makro i mikroelementy, za wyjatkiem N podano w calosci do gleby, przy zaklada
niu doswiadczenia. Azot w ilosci 2,4 g N na wazon rosliny otrzymaly doglebowo, w 4
dzielonych dawkach, stosownie do potrzeb roslin, zgodnie z zasadami nawozenia psze
nIcy.

Wilgotnosc podloza w poczatkowym okresie wzrostu roslin utrzymywano na opty
malnym, ujednoliconym poziomie, podlewajac rosliny we wszystkich obiektach do
60% polowej pojemnosci wodnej. Dopiero w fazie poczatku strzelania w zdzblo wil
gotnosc podloza zróznicowano, wprowadzajac w polowie obiektów wszystkich od
mian podlewanie do 40% polowej pojemnosci wodnej. Tak, wiec czesc roslin przez

caly okres wegetacji podlewana byla optymalnie - do 60% (kontrola - Wz), a druga
czesc roslin, w trakcie wegetacji miala zmniejszone podlewanie - zadany stres wodny i
byla podlewana od fazy strzelania w zdzblo do konca dojrzalosci roslin do 40% p.p.w.

( obiekty - W1). Do podlewania roslin uzywano wody zdemineralizowanej. Wszystkie
kombinacje prowadzono w 3 powtórzeniach - 3 wazonach.

W okresie wzrostu i rozwoju roslin, w wybranych fazach rozwojowych, na w pelni
rozwinietych lisciach flagowych pszenicy, wykonywano aparatem Li-6400 (firmy Li
COR) we wszystkich obiektach, pomiary parametrów wymiany gazowej, w tym m.in.
intensywnosc fotosyntezy netto. Pomiary wykonywano w porównywalnych warun
kach srodowiska, godzinach, przy stalym - zadanym natezeniu napromieniowania PAR
- 1200 /lmol x mZx S-l, w trzech powtórzeniach.

Rosliny zbierano w fazie pelnej dojrzalosci zniwnej, po czym dzielono je na: slome,
ziarno oraz korzenie. Nastepnie material roslinny suszono, wazono i oznaczano sucha
mase·

Wyniki dotycza 3 letniego okresu badan nad odmianami pszenicy ozimej oraz 2
letniego pszenicy jarej i sa fragmentem szerszych badan fizjologicznych. W pracy tej
ograniczono sie do podania wyników pomiarów intensywnosci fotosyntezy netto oraz
plonów roslin w sposób syntetyczny, przedstawiajac je jako srednie arytmetyczne dla
odmiany i roku badan. Calosciowe i szczególowe wyniki badan fizjologicznych nad
wykorzystaniem energii swietlnej, wody i azotu wybranych odmian pszenicy maja byc
w przyszlosci przedmiotem obszerniejszej pracy.

Wyniki opracowano statystycznie z wykorzystaniem analizy wariancji, oceniajac
istotnosc róznic testem Tukeya na poziomie istotnosci a = 0,05.

Wyniki badan

Intensywnosc fotosyntezy netto lisci pszenicy rosnacej przy niedoborze wody w
podlozu byla zawsze nizsza we wszystkich fazach [Kocon i Podlesna 2004, Kocon
2005], odmianach i latach badan w porównaniu z analogicznymi obiektami roslin kon

trolnych, optymalnie uwodnionymi (tab. 1 i 2).
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Tabela 1. Srednie wartosci intensywnoscijotosyntezy netto (Jlmol CO2 x m-2 x S·I)

lisci flagowych badanych odmian pszenicy ozimej, w poszczególnych
obiektach i latach badan

Table 1. Average value net photosynthesis rate (Jlmol CO2 x m·2 x S·I) oj flag leaves
investigated varieties oj winter wheat, in particular oj objects and study
years

Wilgotnosc podloza; Level of soil moisture
Odmiana

Wj (40%) W2 (60%)
Variety

Lata badan; study years
2002

20032004Srednia200220032004Srednia
Mean

Mean

Begra
13,615,812,514,016,523,019,219,5

Juma
14,317,712,714,917,424,219,120,3

Mikula
15,416,715,315,818,625,419,621,2

Kobra
15,816,717,416,619,725,721,822,4

Srednia;

14,816,714,515,318,124,619,921,0
Mean NIR 0,05 dla; LSD 0,05 for:odmian;varieties (I)

0,790,880,750,84
wilgotnosci; moisture (II)

0,460,570,610,56
interakcja; interaction lxII

0,650,720,700,69

Spadek intensywnosci fotosyntezy w warunkach stresu wodnego to przyklad ogra
niczenia waznych procesów zyciowych rosliny w niekorzystnych warunkach. Jest to
znane zjawisko, zwiazane najczesciej z zaklóceniami w funkcjonowaniu aparatu foto
syntetycznego roslin, a przede wszystkim spadkiem aktywnosci RuBisCO (karboksy
laza/oksygenaza rybulozo-l ,5- bisfosforanowa). Ponadto, obserwowane zmiany nate
zenia procesów fizjologicznych w niekorzystnych warunkach moga byc zarówno skut
kiem wywolanym stresem jak i wynikiem mechanizmów naprawczych.
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Tabela 2. Srednie wartosci intensywnosci fotosyntezy netto ( J1mol CO2 x m-2 x S-I)

lisci flagowych, badanych odmian pszenicy jarej, w poszczególnych
obiektach i latach badan

Table 2. Average value net photosynthesis rate (J1mol CO2 x m-2 x S-I) of flag leaves
investigated varieties of spring wheat, in particular of objects and study
years

Wilgotnosc podloza; Level of soil moisture
Odmiana

W1(40%)lWz (60%)
Variety

Lata badan; study years
2002

2003Srednia20022003Srednia
Mean

Mean

Napola
U,810,812,319,817,317,9

Jasna
13,013,213,120,517,918,4

Kosma
17,816,617,224,025,323,4

Srednia; Mean

15,213,514,421,420,219,9

NIR 0,05 dla; LSD 0,05 for: odmian;varieties (I)
0,730,470,55

wilgotnosci; moisture (II)
0,480,350,44

interakcja; interaction lxII
0,560,410,49

Badane odmiany pszenicy jarej i ozimej róznily sie intensywnoscia fotosyntezy
netto lisci flagowych (tab. l i 2). Najmniejszy spadek natezenia tego procesu w warun
kach niedoboru wody w podlozu, w przypadku pszenicy ozimej stwierdzono dla odm.
Kobra a nastepnie Mikula a najwiekszy dla odm Begra. Sposród analizowanych od
mian pszenicy jarej najwyzsza intensywnoscia fotosyntezy netto w warunkach stresu
wodnego cechowala sie Kosma a najnizsza Napola. Wystapily pewne róznice w nate
zeniu intensywnosci fotosyntezy netto pomiedzy poszczególnymi sezonami wegeta
cyjnymi. Róznice w wynikaja przede wszystkim, z wahan temperatury powietrza w
analizowanych fazach rozwojowych i latach badan, w których wykonywano pomiary
a wiadomo, ze natezenie tego procesu w duzym stopniu uzaleznione jest od tempera
tury powietrza i liscia. Stwierdzony spadek natezenia intensywnosci fotosyntezy netto
lisci pszenicy w warunkach niedoboru wody w podlozu zawsze byl znaczny i istotny i
srednio dla badanych odmian wynosil okolo 28%.
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Tolerancje roslin czy odmian danego gatunku na stres mozna naj ogólniej zdefinio
wac jako zdolnosc rosliny do utrzymania procesów zyciowych na jak najmniej zmie
nionym poziomie, w warunkach odbiegajacych znacznie od optymalnych. W praktyce
rolniczej najlepszym wskaznikiem tolerancji jest redukcja plonu wywolana okreslo
nym czynnikiem stresowym. Stad najlepsza ocena efektywnosci fotosyntetycznej ba
danych odmian pszenicy z biologicznego punktu widzenia jest uzyskany calkowity
plon roslin - plon biomasy, a z rolniczego plon organów rolniczo uzytecznych, czyli
plon ziarna. Wytworzony plon jest koncowym efektem wydajnosci fotosyntezy, w
calym okresie wegetacji roslin, a takze sprawnosci transportu wytworzonych asymila
tów oraz ich rozdzialu w roslinie, czyli dystrybucji wytworzonych produktów.

Pszenica rosnaca w warunkach niedoboru wody w podlozu wydawala zawsze,
niezaleznie od roku badan, formy pszenicy i odmiany, istotnie mniejszy plon biomasy
i ziarna w porównaniu z analogicznymi obiektami optymalnie nawodnionymi (tabela 3
i4).

Niedobór wody w podlozu w istotny sposób obnizal wszystkie skladowe plonu
biologicznego, srednio dla odmian i lat badan o okolo 26%, w porównaniu z obiektami
kontrolnymi (tabela 3 i 4). Spadki plonu ziarna i calej biomasy ksztaltowaly sie róznie
w poszczególnych latach. Testowane odmiany pszenicy, w warunkach niedoboru wody,
mino ogólnego spadkowego trendu w plonowaniu roslin, róznie reagowaly na jej nie
dobór. Najlepiej w takich warunkach, sposród badanych odmian pszenicy jarej plono
wala Kosma a najgorzej Napola, a w przypadku ozimej najlepiej Mikula i Kobra a
najslabiej Begra.

Z uzyskanych danych wynika takze, iz odmiany z wyzsza wydajnoscia fotosynte
tyczna lisci flagowych pszenicy zawsze, niezaleznie od wilgotnosci podloza, lepiej plo
nowaly, a ograniczenia intensywnosci tego procesu, na ogól, odpowiadaly poziomowi
spadku plonu ziarna a czesto i calej biomasy. Wyliczone wspólczynniki korelacji mie
dzy srednia intensywnoscia fotosyntezy netto lisci flagowych a plonem ziarna bada
nych odmian pszenicy ozimej i jarej prawie zawsze sa wysokie, szczególnie dla sred
nich z lat badan (tab. 5), co swiadczy o duzej zaleznosci tych cech. Nalezy dodac, ze
nie zawsze takie proste zaleznosci udawalo sie stwierdzic, w tych badaniach miedzy
srednia intensywnoscia fotosyntezy netto lisci flagowych pszenicy a plonem calej bio
masy, szczególnie jesli chodzi o pszenice ozima.
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Tabela 3. Wplyw wilgotnosci podloza na plon pszenicy ozimej w fazie dojrzalosci pelnej, w
poszczególnych latach badan (masa w g na wazon)

Table 3. The ejJect of soil moisture on the yield of win ter wheat at fulI ripeness, in particular
study years (mass in gper pot)

Wilgotnosc podloza; Level of soil rnoisture
Odmiana

Wj (40%) W2 (60%) ,
Variety

Lata badan; study years
2002

20032004Srednia;200220032004Srednia;
Mean

Mean

ziarno; grainBegra
43,937,363,248,154,354,777,162,0

Jurna
45,043,162,650,267,457,088,971,1

Mikula
49,653,569,057,467,175,187,776,6

Kobra
52,348,675,658,872,560,188,373,6

NIR 0,05 dla; LSD 0,05 for: odrnian;varieties (I)
5,575,277,102,80

wilgotnosci; rnoisture (II)
1,622,993,721,47

interakcja; interaction lxII
5,11Ln.7,442,93

IIxl
8,4510,053,96

slorna;strawBegra
47,139,765,750,860,750,680,764,0

Jurna
51,247,772,557,175,360,397,077,5

Mikula
56,751,670,759,774,570,197,280,6

Kobra
47,037,964,549,862,346,884,264,4

NIR 0,05 dla ; LSD 0,05 for: odrnian;varieties (I)
2,733,305,482,62

wilgotnosci; rnoisture (II)
1,131,732,871,37

interakcja; interaction lxII
2,533,465,742,75

IIxl
4,667,743,71

korzenie; rootsBegra
3,03,44,13,53,14,36,04,5

Jurna
2,93,25,03,74,33,96,64,8

Mikula
3,6 •4,65,44,54,34,66,05,0

Kobra
3,33,96,14,44,04,16,44,8

NIR 0,05 dla ; LSD 0,05 for:
odrnian;varieties (I)

1,150,841,000,42
wilgotnosci; rnoisture (II)

0,310,440,530,23
interakcja; interaction lxII

0,98Ln.r.nLn

cala roslina; whole plantBegra
94,080,4133,0102,4118,1109,6163,8130,5

Jurna
99,194,0140,1111,1147,0121,2192,0153,4

Mikula
109,9109,7145,1121,6145,9149,8190,9162,2

Kobra
102,690,4146,2113,1138,8111,0178,9142,9

NIR 0,05 dla; LSD 0,05 for: odrnian;varieties (I)
7,988,3811,134,96

wilgotnosci; rnoisture (II)
2,164,395,632,60

interakcja; interaction lxII
6,83Ln.11,665,20

IIxl
11,2115,747,01
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Tabela 4. Wplyw wilgotnosci podloza na plon pszenicy jarej w Jazie dojrzalosci
pelnej, w poszczególnych latach badan

Table 4. The effect oj soi! moisture on the yield oj spring wheat at fUl! ripeness, in
particular study years

Poziom wilgotnosci podloza; Level of soil moisture

Odmiana

w] (40%)
W2 (60%)

Variety

Lata badan; study years

2002

2003Srednia;
2002

2003Srednia;

Mean
Mean.. ZIarno; gram

Napola
35,142,038,645,949,247,6

Jasna
35,146,240,751,057,154,1

Kosma
39,745,842,854,062,158,1

NIR 0,05 dla ; LSD 0,05 for: odmian; varieties (I)
4,483,722,14

wilgotnosci; moisture (II)
2,982,481,43

interakcja; interaction lxII

r.n.4,292,48
IIxI

5,263,03
sloma; strawNapola

38,238,138,254,751,953,3
Jasna

37,136,736,951,851,351,6
Kosma

38,739,739,256,656,156,4

NIR 0,05 dla; LSD 0,05 for: odmian;varieties (I)
3,002,612,42

wilgotnosci; moisture (II)

2,011,741,62
interakcja; interaction lxII

r.n.Ln.Ln.

korzenie; rootsNapala

2,12,32,22,73,93,3
Jasna

2,62,52,62,74,63,7
Kosma

3,03,53,33,44,54,0

NIR 0,05 dla; LSD 0,05 for: odmian;varieties (1)
0,50Ln.0,46

wilgotnosci; moisture (II)
0,340,670,30

interakcja; interaction lxII

Ln.r.nr.n

cala roslina; whole plantNapola

75,482,478,9103,3105,0104,2
Jasna

74,885,480,1105,5113,0109,3
Kosma

81,589,085,3114,0122,7118,4

NIR 0,05 dla; LSD 0,05 for: odmian;varieties (1)

6,184,523,63
wilgotnosci; moisture (II)

4,123,012,42

interakcja; interaction lxII

r.n.5,224,19
IIxI

6,395,13
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Tabela 5. Wspólczynniki korelacji miedzy srednia intensywnoscia fotosyntezy lisci
flagowych a plonem ziarna pszenicy ozimej i jarej dla dwu poziomów
wilgotnosci podloza

Table 5. Correlation coe.fficient between mean of photosynthesis rate of flag
leaves and grain yield winter and spring wheat for two levels soil
moisture

Intensywnosc fotosyntezy Plon ziarna pszenicy ozimejPlon ziarna pszenicy jarej
lisci flagowych pszenicy

Grain vield ofwinter wheatGrain vield of spring wheat
w roku badan

Poziom wil!wtnosci; Level of moisture
Photosynthesis rate of flag leaves of wheat in

W1W2W1W2
investigation vear 2002

0,980,880,980,87
2003

0,570,650,750,83-- ...2004 0,990,37--i

Srednia; Mean
0,970,770,930,84-1

_.J

Podsumowanie i wnioski

Efektywnosc fotosyntetyczna pszenicy w warunkach stresu wodnego byla zawsze
mniejsza w porównaniu z obiektami kontrolnymi, optymalnie uwodnionymi. Badane
odmiany pszenicy jarej i ozimej w warunkach stresu wodnego istotnie ograniczaly
intensywnosc fotosyntezy netto lisci flagowych i wydawaly znacznie mniejszy plon
ziarna i calej biomasy.

Testowane odmiany, mimo ogólnego spadkowego trendu w analizowanych para
metrach, róznie reagowaly na niekorzystne warunki srodowiska. Najwyzsza intensyw
noscia fotosyntezy netto lisci i najwiekszym plonem ziarna i calej biomasy w warun
kach deficytu wody w podlozu cechowaly sie, z badanych odmian pszenicy ozimej
Kobra i Mikula a jarej Kosma.

Z uzyskanych danych wynika, ze efektywnosc fotosyntetyczna (produkcyjna) psze
nicy, moze byc oceniana na podstawie pomiarów intensywnosci fotosyntezy lisci fla
gowych roslin a parametr ten moze byc dobrym wskaznikiem oceny poziomu ich
plonowania.

Publikacje wlasne zwiazane z przedmiotem pracy

l. Kocon A., Podlesna A. 2004. Wstepna ocena efektywnosci fotosyntetycznej wy
branych odmian pszenicy ozimej w warunkach stresu wodnego. Zesz. Prob. Post.
Nauk Rol., 496, I, 259-266.

2. Kocon A. 2006. Wplyw stresu wodnego na fotosynteze wybranych odmian psze
nicy jarej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 509, 133-139,
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Anna Kocon

PHOTOSYNTHETIC EFFICIENCY OF WHEAT UNDER WATER STRESS
CONDITION

Summary

The effect ofwater stress condition on the photosynthesis rate and biomass yield
including aIso grain yield chosen winter and spring wheat varieties were investigated.
The pot experiments were conducted out in 2002-2004 in green house, with differen
tiated (from the shooting phase) moisture level (40 or 60 % of full water capacity).
Four varieties ofwinter wheat: Begra, Jurna, Mikula, Kobra and three spring wheat:
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Napola, Jasna and Kosma were tested. The mineral nutrient components were given in
appropriate amounts to assure the normal growth ofwinter wheat plants. At successive
stages of plant development (in 4 stages) the net photosynthesis rate were measured on
flag leaves ofwheat using gas exchange system Li-6400 (Li-COR). In this paper net
photosynthesis rate of flag leaves of wheat was presented the synthetic way, in count
on the whole season ofvegetation, as arithmetic mean from four measurement phases
of plant development in this year. Plant were harvested at fuUy ripeness.

Il was shown that water deficiency in soil decrease net photosynthesis rate of flag
leaves and seed and biomas s yield of aU varieties in comparison with the controi ones
(optimal water condition). The investigated wheat cultivars differed in the photosyn
thetic efficiency under water stress condition. The most tolerant were of Kobra and
Mikula with winter wheat varieties and of Kosma with spring wheat, which had the
biggest intensity of photosynthesis rate and seed and biomass yield in the condition of
water deficiency.

Dr Anna Kocon

Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG-PIB
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
e-mail: akocon@iung.pulawy.pl



BILANS AZOTU BRUTTO W ROLNICTWIE POLSKI NA TLE KRAJÓW

NALEZACYCH DO OECD

Jerzy Kopinski

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy
w Pulawach

Abstrakt.

W pracy przedstawiono wyniki bilansu azotu brutto dla Polski na tle krajów naleza
cych do OECD. Wielkosc obliczonej nadwyzki bilansowej azotu jest jednym
z glównych wskazników agro-srodowiskowych. Prezentowane wyniki badan z ostat
nich lat wskazuja na znaczne zróznicowanie sald bilansów azotu na poziomie miedzy
narodowym i krajowym, wynikajace z róznic w poziomach intensywnosci produkcji w
rolnictwie.

Slowa kluczowe: bilans azotu brutto na powierzchni pola, wskaznik agrosrodowisko
wy

Abstract

This publication presents soil surfaces nitrogen gross balances for Poland against
the background ofOECD countries. Nitrogen balance is a widely recognised tool for
implementing sustainable nutrient management policy on alllevels from single field,
through farm to catchments, regions and the whole country. The presented results
from last years showed ofthe considerable differentiation ofnitrogen balance on natio
nal and country level, as a effect of different intensity and output agriculture produc
tion.

Key words: soil surface nitrogen gross balance, agricultural indicator.

Wstep

Polskie rolnictwo, obok róznorodnej struktury obszarowej i intensywnosci pro
dukcji [Krasowicz 1996], charakteryzuje sie takze róznym·stopniem wykorzystania
mozliwosci produkcyjnych. Zróznicowanie to dotyczy takze oceny gospodarki sklad
nikami nawozowymi [Igras i in. 2003]. Rolnicza dzialalnosc powoduj e znaczaca inge
rencje w naturalny obieg skladników pokarmowych, glównie poprzez intensyfikacje
produkcji mierzona czesto poziomem zuzycia kg NPK-ha-J UR. Za najpowazniejsze
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zagrozenia generowane przez rolnictwo uznaje sie zwiazki azotu i fosforu, które moga
sie przemieszczac do wód gruntowych i otwartych (rzeki, jeziora) oraz w przypadku
azotu ulatniac do atmosfery. Ich deficyt prowadzi natomiast do degradacj i gleb.

Wiele krajów w swojej polityce rolnej coraz czesciej uwzglednia cele dotyczace
ograniczenia zagrozen srodowiskowych powodowanych przez rolnictwo. Dla krajów
czlonkowskich Unii Europejskiej (UE) obowiazujaca jest w tym wzgledzie Dyrektywa
676/91 [Zbiorowa 1997]. Takze w krajach nalezacych do Organizacji Wspólpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) od 1991 roku bilanse azotu wykonywane sa obliga
toryjnie. Sa one zatem jednym z elementów systemów informacji o czynnikach agro
srodowiskowych [Faber 2001] i wspierania decyzji w rolnictwie, rzutujac na ksztalt
polityki rolnej i srodowiskowej [Fotyma i in. 2001].

Bilanse azotu dla Polski (soi! surJace nutrient grass balance),jako czlonka OECD
od 1996 roku, sa sporzadzane corocznie w IUNG-PIB i dostarczane do Sekretariatu
OECD. Od 2002 roku wykonywany jest bilans azotu w ukladzie regionalnym (podob
nie jak bilans fosforu).

Metodyka badan

W IUNG - PIB bilans azotu i fosforu dla Polski i województw, podobnie jak i w
krajach Unii Europejskiej, wykonywany jest corocznie wedlug metody zaaprobowa
nej przez OECD [1999] "na powierzchni pola" (soi! suiface nutrient balance), od
2003 dla azotu okreslany jako "bilanse azotu brutto" (gross nitrogen balances) [OECD
2004)] Celem tej metody jest ocena stopnia obciazenia gleby skladnikami mineralnymi
[Fotyma i in. 2000]. W wyniku sporzadzonych bilansów okresla sie róznice pomiedzy
iloscia skladników mineralnych wnoszonych a wynoszonych z pola plodozmiennego
rozumianego jako calosc uzytków rolnych, a zatem wchodzacych i wychodzacych z
systemu produkcji rolnej (tab. 1). Po stronie przychodów uwzglednia sie ilosci skladni
ków doplywajacych w formie nawozów mineralnych i naturalnych oraz w przypadku
azotu opad z atmosfery i jego biologiczne wiazanie przez bakterie symbiotyczne i
wolnozyjace, a takze skladniki dostarczane w materiale siewnym i innych czesciach
roslin. Ta ostatnia pozycjajest czesto pomijana w bilansach 15-tki krajów UE wyko
nywanych przez Eurostat [Hansen 2000]. Po stronie rozchodowej bilansu uwzglednia
sie natomiast ilosci skladników w plonach glównych roslin zbieranych z gruntów or
nych i uzytków zielonych oraz w dajacych sie okreslic zbieranych plonach ubocznych.
N iekiedy rozchodowa strona bilansu jest korygowana o straty gazowe amoniaku (tzw.
"bilans netto").

Dodatnie saldo jest na ogól utozsamiane ze stratami danego skladnika (niewyko
rzystaniem). Wówczas przy dawkach nawozów przewyzszajacych potrzeby pokar
mowe roslin nadmiar skladników nagromadza sie w glebie lub ulega przemieszczeniu
do wód gruntowych. Natomiast ujemne saldo swiadczy, ze dawki nawozów sa zbyt

male w stosunku do potrzeb roslin i w dluzszym okresie czasu moze prowadzic do



J. Kopinski
114

degradacji gleb [Gosek 1997]. Dotyczy to jednak glównie fosforu ipotasu, gdyz w
przypadku azotu jest ono bardzo rzadko spotykane.

Bilanse azotu dla Polski oraz województw sa sporzadzane w oparciu o dane staty
styczne Glównego Urzedu Statystycznego (GUS) w Warszawie.

Tabela 1. Elementy bilansu skladników mineralnych
Table 1. Elements oj nutrient balance

Oznaczenie
Mark

... m.riSYl11 ...

N.tm

s

SNB

Skladowe elementy bilansu azotu
Element of nitrogen balance

.!ii:l~l:)!X.IP.:iI?:~~i:l!I?:~;R~!!i.li:i:~E....m

!ii:l~():i:Y.I?:i:l~alI?:~;.MaI?:~~

Mi:ltl?~a!~il?~Yi. ..~i:l~l?I?:i.a!9;...~~~.~~...aI?:~.~?~~~...

Azot wiazany symbiotycznie; Symbiotic fixation
mmlmm ..··.mm ... m .····.·.·.·.....·mmm .. mmm

Azot w opadzie z atmosfery; Atrnosferic deposits

Pobranie z plonami roslin; Crop outtake

Saldo bilansu brutto azotu (N); Nitrogen gross balance

SNB = Som+ Smin+ Smsi+ Nsvm+ N.tm- S

Ilosc azotu w nawozach mineralnych okreslona zostala na podstawie zuzycia
azotu w czystym skladniku w nawozach jedno i wieloskladnikowych oraz ich miesza
ninach. Dane GUS: "Srodki produkcji w rolnictwie".

Ilosci azotu w nawozach naturalnych obliczono na podstawie danych GUS:
"Uzytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów ipoglowie zwierzat gospodarskich",
dotyczacych poglowia zwierzat w poszczególnych kategoriach (stan sztuk srednio w
roku) oraz wspólczynników dostarczania azotu w nawozach naturalnych przez po
szczególne grupy zwierzat srednio w roku, skorygowane i zaakceptowane przez Se
kretariat OECD.

Ilosc azotu wnoszonego w materiale siewnym i sadzeniakach zostala okreslo
na na podstawie powierzchni zasiewów glównych ziemioplodów oraz srednich norm
wysiewu (sadzenia) przeliczonych przez wspólczynnik zawartosci azotu w materiale
roslinnym.

Ilosc azotu wiazanego biologicznie przez bakterie symbiotyczne oraz organi
zmy wolnozyjace obliczono wedlug standardowych wspólczynników wiazania [Ker
schberger i in. 1997]z powierzchni roslin motylkowatych. Przyjeto, ze na kazdym ha
uzytkowanej rolniczo powierzchni nastepuje zwiazanie przez organizmy wolnozyjace
4kgN.

Ilosc azotu dostarczanego w opadzie atmosferycznym przyjeto, wg danych
PIOS [Szponar i in. 1996] na poziomie 17 kg'N ha-l uzytków rolnych (UR) w ciagu
roku.
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Ilosc wynoszonego azotu obliczono wedlug zbiorów glównych plonów roslin to
warowych oraz roslin pastewnych, lak i pastwisk, a takze zbieranych z pól oszaco
wanych plonów ubocznych oraz poplonów. Dane GUS: Produkcja upraw rolnych i
ogrodniczych. Wielkosci te zostaly przeliczone w oparciu o wspólczynniki standar
dowej zawartosci skladników w plonach [Fotyma i in. 1995, Karklins 2001] skory
gowane w JUNG - PIB i zaakceptowane przez Sekretariat OECD.

Wyniki badan

Na rysunku l przedstawiono wyniki bilansów azotu (N) oraz ich strony przycho
dowej i rozchodowej w krajach nalezacych do OECD, z lat 2000-2002.
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Zródlo: Sekretariat OECD (2005)

Rysunek 1. Glówne zródla wnoszenia iwynoszenia azotu w rolnictwie
(lata 2000-2002)

Figure l. Principal sources oj nitrogen outputs and inputs
(years 2000-2002)
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Analizujac wyniki bilansu azotu nalezy stwierdzic, ze najwyzsze salda przekra
czajace ponad ,100kg N·hal UR wystepuja w krajach intensywnego rolnictwa (o wy
sokim poziomie nawozenia mineralnego oraz obsadzie zwierzat). Sa to Korea Pd.,
Japonia oraz z krajów europejskich Holandia, Belgia, Dania i Niemcy. Uwage zwra
caja bardzo duze róznice w produktywnosci uzytków rolnych w poszczególnych kra
jach. Wynikaja one, jak twierdza Fotyma [1998] oraz Kopinski i in. [200 l], zarówno
z uwarunkowan srodowiskowych jak i osiagnietego poziomu techniczno-organiza
cyjnego rolnictwa. Relacja strony rozchodowej do przychodowej decyduje w konse
kwencji o efektywnosci wykorzystania azotu. Do krajów majacych najnizsze saldo
bilansu azotu naleza Francja, Wielka Brytania, Wegry oraz Portugalia, wyrózniajace
sie jednoczesnie najwyzsza efektywnoscia (ponad 70%). Polska z nadwyzka 43 kg
N·ha-l UR, obok Austrii i Wloch, plasuje sie bezposrednio za tymi krajami.

W Polsce, podobnie jak w "starych" krajach Unii Europejskiej [Hansen 2000]
najwazniejsza pozycje w strukturze wnoszenia azotu do gleb uzytkowanych rolni
czo stanowi nawozenie mineralne (rys. 2). Udzial ten w ostatnich latach wynosil ok.
48%, bedac potwierdzeniem duzego wplywu stosowanych nawozów mineralnych,
zarówno na efektywnosc ekonomiczna jak i na sfere ekologiczna.

47,8

• Nawozy mineralne

III Biologiczne wiazanie

II Nawozy naturalne

fi Opad atmosferyczny

D Material siewny

Rysunek 2. Struktura (%) przychodowej strony bilansu azotu w Polsce (2000
2004)

Figure 2. The share oj nitrogen Jrom d?/Jerent sources in the total input in Poland
(2000-2004)
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Nastepna znaczaca pozycje po przychodowej stronie bilansu stanowi ilosc azotu

dostarczanego w nawozach naturalnych. Mniej znaczace pozycje po przychodowej

stronie bilansu stanowia zwiazki azotu zawarte w opadzie atmosferycznym i azot cza

steczkowy wiazany biologicznie. Tylko ok. 2% azotu wnoszonego jest w materiale

siewnym i sadzeniowym.

Dla wiekszosci krajów OECD dominujaca pozycj e w strukturze wynoszenia azotu

zajmuje zbiór roslin pastewnych na gruntach ornych oraz z lak i pastwisk. Natomiast

w Polsce od roku 1989 glówna pozycje w odplywie azotu stanowia zbiory plonów

glównych roslin towarowych. W ciagu lat 2000-2004 wskaznik efektywnosci wyko

rzystania azotu (N) ze wszystkich zródel przez rosliny w Polsce wynosil srednio ok.

58% (tab. 2), znajdujac sie na poziomie nieco powyzej przecietnej dla krajów OECD

oraz UE-15 [Kopinski i in. 200 l ]. Wahania tego wskaznika wynikaly glównie ze zmian

w produkcyjnosci uzytków rolnych (powodowane w znacznym stopniu warunkami

pogodowymi). Jednak w latach bezposrednio poprzedzajacych wejscie Polski do UE

widoczny jest wzrastajacy trend intensywnosci produkcji mierzony zuzyciem nawo

zów mineralnych (od 47 do 55 kg N·ha-l UR). Wahaniom ulega produkcja nawozów

naturalnych. Wyraznie zmniejsza sie na polach ilosc azotu wiazanego symbiotycznie.

Tabela 2. Bilansu azotu brutto dla Polski w kg·ha-! UR (lata 2000-2004)

Table 2. Grass nitrogen balancejor Poland in kg·ha-! AL. (2000-2004 years)

Skladowe elementy
bilansu azotu brutto

2000
2001200220032004

Srednio

Element of nitrogen

Average
gross balance Smin

46,848,751,051,454,850,5

Sorg

27,426,730,832,030,229,4

Smsi

2,52,42,42,52,52,4

Nsym

7,67,35,06,35,66,4

Natm

17,017,017,017,017,017,0

Swvn

57,763,1.61,056;870,461,8

SgNB

43,539,045,252,439,844,0

Efektywnosc (%) (odplyw/doplyw) 57,0
61,857,452,063,958,4Efficiency (%)

(output!input)

Zródlo: Opracowanie wlasne
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Przedstawione srednic wartosci liczbowe elementów bilansu azotu (N) dla po
szczególnych województw Polski (z lat 2002-2004), wykazuja znaczne zróznicowanie
regionalne (rys. 3). Jednym z przejawów poglebiajacego sie w ostatnich latach zrózni
cowania regionalnego polskiego rolnictwa sa róznice w intensywnosci produkcji [Kus i
in. 2001] majace swoje podloze zarówno w warunkach srodowiskowych (gleby, kli
mat) jak i w osiagnietym poziomie techniczno-organizacyjnym rolnictwa.

kg N·ha-I UR

( < 17)

(17 -- 34)

(34 - 50)

( > 50)

Zródlo: Opracowanie wlasne

Rysunek 3. Nadwyzki bilansowe azotu w 16 województwach Polski,
w latach 2002-2004

Figure 3. Nitrogen gross balance in 16 voivodeships or Poland,
in years 2002-2004

W skali calego kraju bilans azotu na powierzchni pola wykazuje saldo dodatnie
rzedu ok. 46 kg N·ha-I uzytków rolnych. Najwyzsze nadwyzki azotu notowane sa w
regionach pólnocno-zachodnich, a szczególnie w Wielkopolsce i w województwach
kujawsko-pomorskim oraz lódzkim (ponad 60 kg N ha-I). Dostarczane sa tam na pola
uprawne znaczne ilosci azotu zarówno w nawozach naturalnych jak i mineralnych,
które pomimo wysokiej intensywnosci produkcji roslinnej nie sa w wystarczajaco wy
sokim stopniu wykorzystane. Z kolei najmniejszy nadmiar azotu, nie przekraczajacy
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34 kg N·ha-' UR - czyli wielkosci przyjetej jako opad atmosferyczny - wystepuje w
ostatnich latach w pasmie województw poludniowych: dolnoslaskim, slaskim, malo
polskim i podkarpackim.

WNIOSKI

l. Bilanse azotu w Polsce i w innych krajach nalezacych do OECD wykazuja saldo
dodatnie w zakresie od ok. 25 do ponad 250 kg N ·ha-I. W przychodowej stronie
bilansu decydujace znaczenie ma azot w nawozach mineralnych i w nawozach
naturalnych.

2. Najwyzsze salda tego skladnika stwierdza sie w krajach intensywnego rolnictwa
(Holandia, Korea Pd., Japonia, Belgia, Dania oraz Niemcy).

3. Srednie saldo bilansu azotu brutto (N) dla Polski z lat 2000-2004 wynosi 44 kg
N'ha-l UR i w grupie panstw OECD okreslane jest jako niskie, ze wskaznikiem
efektywnosci j ego wykorzystania rzedu 58%

4. Najwieksze nadwyzki bilansowe tego skladnika w Polsce (ponad 50 kg N'ha-l),
stwierdza sie w regionach pólnocno-zachodnich, a szczególnie w Wielkopolsce i w
województwach kujawsko-pomorskim oraz lódzkim.

5. Najrnniejsze saldo azotu, nie przekraczajace 34 kg N'ha-1 UR- wystepuje w ostat
nich latach w pasmie województw poludniowych: dolnoslaskim, slaskim, malopol
skim i podkarpackim.
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THE GROSS NITROGEN (N) BALANCE IN AGRICULTURE OF POLAND
ON THE BACKGROUND OF OECD COUNTRIES

Summary

Polish agriculture is characterised differentiation of area structure and level intensi
ty production. Nutrient management system is the relatively tools for sustainable acti
vities in agriculture. The nutrient balance is the basic element describing the sustainabi
lity and the main agri-environmental indicators. Surplus or deficit is a very important
indicator for developing nutrient management strategie s by national or regional scale.
One ofthese methods, proposed by international organisations, such as OECD, is the
soil surface gross nitrogen and phosphorus balance. This balance measures the diffe
rence between the nutrient inputs to an agricultural system (mainly from livestock
manure and chemical fertilizers) and the outputs ofnutrients trom agricultural (mainly
uptake by crops and forage). This indicator provides information on the potentialloss
of nitrogen to the soil, surface or ground water (eutrophication), particularly for the
pollution of rivers and lakes and also air quality (acidification).

This publication presents soil surfaces nitrogen gross balances for Poland against
the background of OECD countries (Fig. 1). The presented results from last years
showed of the considerable differentiation ofnitrogen balance on national and country
level, as a effect of different intensity and output agriculture production. The most
cases where nitrogen surpluses have been declining, they still have the highest intensity
ofnitrogen surpluses across OECD, notably Belgium, Japan, Korea, Netherlands, and
Denmark and Germany. The high nitrogen surpluses are the mainly results intensifica
tion of animal production in confined operations. Improvements in crop management
has resulted in the rate of growth in fertilizer use considerably below growth in the
volume of crop production for many countries.

The soil surface nitrogen gross balance in Poland in the years 2000-2004 was
sustainable, and rather present low level with 44 kg N ha-I of agriculturalland (Tab. 2).
The average efficiency of nitrogen use in this years, measured as the percentage ratio
of total nitrogen output to input was given 58%. In Poland, and the same other EU
countries [Hansen 2000], mineral (commercial) fertilisers are the largest source of
nitrogen applied to agricultural soils (48%) (Fig. 2).

The last part publication presents nitrogen balance on the Polish regionallevel (Fig.
3). Regional balances from last years (2002-2004) provide a better picture for policy
makers, enabling them to identify areas ofhigh surplus or with possible deficit. The
main criteria separation of regions was the quantity of nitrogen balances surplus (kg
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N·ha-l AL). The regional differentiation ofnutrient balance is affected by animai and
crop production intensity. Nitrogen balance was positive in the whole ofPoland and
the greatest surplus was found in Kujawsko-Pomorskie and Wielkopolskie provinces.
These regions characterised very intensive animaI production and high level mineral
fertilizers. The least surplus nitrogen was found in Dolnoslaskie, Malopolskie and Pod
karpackie voivodeships. The mainly ofthis reason was the reduction in inorganic and
organie fertiliser use (nitrogen input). The regional differentiation of nutrient balance is
effected by animaI and crop production intensity that is mainly determined by organi
sation and natural conditions.

Dr Jerzy Kopinski
Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa- Panstwowy Instytut Badawczy w
Pulawach

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy, Polska
E-mail: jkop@iung.pulawy.pl



BILANS WODY I AZOTU ZALEZNIE OD NAWOZENIA ROSLIN

GNOJOWICA LUB AZOTEM MINERALNYM

Pawel Mikolowicz, Mariusz Fotyma

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa
- Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono elementy i salda bilansu wody i azotu w doswiadczeniu
mikropoletkowym, w którym uprawiano rosliny zbozowe i kukurydze nawozone na
wozami mineralnymi lub gnojowica. Miara wykorzystania wody i azotu przez rosliny
bylo ichjednostkowe pobranie na l kg ziarna lub l kg suchej masy kukurydzy na silos.
Znacznie wieksza efektywnoscia wykorzystania obydwu czynników plonotwórczych
odznaczala sie kukurydza, niz rosliny zbozowe. Efektywnosc wody i azotu w obiekcie
bez nawozenia (kontrolnym) byla znacznie i istotnie mniejsza w porównaniu z obiekta
mi nawozonymi azotem mineralnym lub gnojowica. Potwierdzono zalozenie badan, ze
azotem dzialajacym w gnojowicy jest azot w formie amonowej.

Slowa klu~zowe: bilans wody, bilans azotu, jednostkowe pobranie wody, jednostko
we pobranie azotu, azot dzialajacy.

Abstract

In the paper the water and nitrogen balance in the microplot experiment with cere
aIs and maize fertilized either with mineral ferilizers or slurry is presented. As the
measure of water and nitrogen use efficiency the unit uptake ofboth elements per I kg
of grain and/or I kg DM of maize for siIage was considered. The use efficiency ofboth
water and nitrogen by maize grown for siIage and for the grain was much higher than
this by spring barIey and winter wheat. In the controI treatment (without nitrogen) the
use efficiency ofwater and nitrogen dramatically decreased in comparison to treat
ments with mineral and/or slurry fertilization. The concept of regarding ammonia nitro
gen in the slurry as so called working nitrogen (comparable with mineral fertilizers) was
fully confirmed.
Key words: nitrogen balance, water balance, water use efficiency, nitrogen use effi
ciency, working nitrogen.

Wprowadzenie

Bilans wody i azotu w doswiadczeniach polowych i, jak w tej pracy, mikropoletko

." mozna sporzadzac tylko w sposób uproszczony uwzgledniajac stany poczatko-
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we i koncowe oraz doplyw wody i azotu w opadach i w nawozach [Fotyma i
in.1996, 1996a]. Wedlug przyjetego dla bilansu azotu slownictwa sa to raczej bilanse
na powierzchni pola, a nie bilanse systemowe [Oenema, 1999]. Znacznie dokladniej
sze sa bilanse wody sporzadzane na podstawie wyników doswiadczen lizymetrycz
nych, w których uwzglednia sie równiez odplyw wody z profilu glebowego [Czyz,
2000]. Pomiedzy bilansem wodnym i azotowym roslin wystepuja scisle zaleznosci
polegajace naj ogólniej na oszczedniejszej gospodarce woda przez rosliny dobrze za
opatrzone w azot i vice versa [Igras ,1988, 1997, Jankowiak 1982]. Jako syntetyczne
wskazniki gospodarki wodnej i azotowej roslin przyjmuje sie najczesciej jednostkowe
zuzycie wody [Czyz 2000] i azotu [Fotyma,E.,1997] najednostkeproduktu glównego
danej rosliny. Celem badan, których wstepne wyniki przedstawiono w pracy, bylo
sporzadzenie bilansów wody i azotu dla wybranych roslin uprawianych na mikropolet
kach i nawozonych gnojowica lub azotem mineralnym.

Metody badan

Bilans wody i azotu sporzadzono na podstawie wyników uzyskanych w doswiad
czeniu mikropoletkowym, które zostalo opisane w innej pracy [Fotyma,E.,Foty
ma,M.2006] zamieszczonej w tym zeszycie. Przedstawione w cytowanej pracy plony
roslin i pobranie azotu pochodza z lat badan 2002 - 2005, z wyjatkiem pszenicy ozi
mej, która w roku 2003 wypadla na skutek szkód mrozowych. Bilanse wody i azotu
sporzadzono natomiast dla lat 2003 - 2005 uwzgledniajac równiez pszenice jara, upra
wiana w 2003 r. po przekopanej pszenicy ozimej. Wyniki dotyczace pobrania azotu
przez uprawiane rosliny sa w zwiazku z tym w obydwu pracach nieco inne.

Podstawe do wykonania bilansu wody stanowily pomiary wilgotnosci gleby, prze
prowadzone za pomoca sondy neutronowej CPN 503. (Fot.1.). Pomiary \\-)'konane
zostaly na 7 poziomach: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 cm w profilu glebowym. Zapas
wody liczono jako sume zapasu wody z poszczególnych warstw i wyrazano w mm.
Dla kazdego roku, rosliny, oraz obiektu nawozowego przedstawiono dane usrednione
z trzech powtórzen. Oznaczenia zawartosci wody wykonywano poczawszy od okresu
wczesnej wiosny i nastepnie w odstepach 7 - 10 dniowych. Ewapotranspiracje rzeczy
wista odpowiadajaca polowemu zuzyciu wody przez rosliny wyliczano z uproszczone
go wzoru Baca [1974] na bilans wody:

E=Z .+O-Z
rz WYJ kan

w którym:

Erz oznacza ewapotranspiracje rzeczywista (zuzycie wody przez rosliny), w mm,
Z .oznacza zapas wody w profilu glebowym 0-90 cm w okresie wczesnej wiosny w mm,WYJ

O oznacza sume opadu atmosferycznego i dawek polewowych w mm,

Zkonoznacza zapas wody w profilu glebowym O - 90 cm w okresie po zbiorze roslin
(jesienia), w mm.
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Fot. 1. Sonda neutronowa do oznaczania zawartoa?ci wody w glebie
Fot. 1. Neutron probeJor estimation oJwater content in the soi!

Opad zliczano z dziennych sum opadów w okresie wegetacji roslin (od siewu
do zbioru a w pszenicy ozimej od momentu ruszenia wegetacji do zbioru). Zgodnie
z metodyka badan, w okresach niedoboru opadów rosliny podlewano w celu
wyrównania dekadowych sum opadów do sredniej wieloletniej.

Saldo bilansu azotu wyliczano z nastepujacego wzoru:

N =N. +N +N -N-N
sald mmw naw opd mm] \vyn

w którym:

Nsa1d

N.mmw

N
naw

NOrd

N ..
mm]

N
v..ryl1

oznacza wartosc salda bilansu

oznacza zawartosc azotu mineralnego w profilu glebowym 0-90 cm w okresie
wczesnej wlOsny
oznacza ilosc azotu dzialajacego dostarczonego w formie nawozów
mineralnych lubli gnojowicy. Jako azot dzialajacy w gnojowicy uwzgledniano
przy tym azot w formie amonowej
oznacza ilosc azotu w opadzie suchym i mokrym w okresie wegetacyjnym
roslin

oznacza zawartosc azotu mineralnego w profilu glebowym 0-90 cm w okresie

po zbiorze roslin Uesienia)
oznacza pobranie azotu z plonem roslin zabieranym z mikropoletka
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Wszystkie wartosci w tym wzorze wyrazono w kg N*ha1• Zawartosc azotu
mineralnego oznaczano w próbkach gleby pobieranych specjalnym próbnikiem
o bardzo malej srednicy w sposób opisany w innej pracy [Fotyma E., Fotyma M.
2006a] i przeliczano na kg N*ha1 w profilu glebowym 0-90 cm. Azot w suchym i

mokrym opadzie atmosferycznym (suma N-NH4 i N-N03) chwytano w specjalnym
deszczomierzu (Fot. 2) i oznaczano metoda kolorymetrii przeplywowej. Dla
kukurydzy uprawianej na ziarno pobranie azotu liczono tylko dla plonu ziarna, gdyz
lodygi przekopywano na poletkach. Równiez dla pszenicy i jeczmienia w obiektach
ze sloma pobranie azotu liczono tylko dla plonu ziarna. Mialo to oczywiscie
znaczacy wplyw na ten element bilansu azotu.

Fot. 2. Dwukomorowy deszczomierz do chwytania suchego i mokrego opadu
atmosferycznego produkcji [MUZ

Fot. 2. Two-chamber pluviometer for collection of dry and wet atmospheric
deposits, made by [MUZ
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Wyniki badan

Bilans wody
Srednie dla lat badan wartosci elementów bilansu wody dla poszczególnych roslin i

obiektów nawozowych podano w tabeli l. W ostatniej kolumnie tabeli zamieszczono

jednostkowe zuzycie wody na jednostke plonu uzytkowego WjCdn W dm3/kg (ziarno,
sucha masa kukurydzy na silos). Wszystkie pozostale wartosci wyrazono w mm wody
( dm3*m'2).

Tabela 1. Elementy bilansu wody w mm dla obiektów do.fwiadczalnych wody, lata
2003-2005

Table 1. Elements oj water balance in mm Jor the treatments in the experiment,
years 2003-2005

Roslina ObiektZwviOZkonErzW'cdn

Pszenica
NPK290289224354681

oZIma

NPK+sloma293289219363730

Gnojowica

289289220358641

Gnojowica+sloma

288289222354644

Kontrola
2942892523311390

Jeczmien jary

NPK278271227322577

NPK+sloma
273271227317568

Gnojowica

274271221324561

Gnojowica+sloma

274271222323532

Kontrola
2772712512971070

Kukurydza na

NPK270245191323173

silos
NPK+sloma276245186334188

Gnoiowica

272245175341175

Gnojowica+sloma

275245179341173

Kontrola
277245219302269

Kukurydza na

NPK276316181411334

zIarno
NPK+sloma273316179410331

Gnojowica

273316174415295

Gnojowica+sloma

274316170420294

Kontrola
281316200396622

Zwy{ Rosliny róznice istotne, Obiekty -- r.n., Wspóldzialanie -- r.n.
O: Rosliny- róznice istotne, Obiekty -- r.n., Wspóldzialanie -- r.n.
Zkon: Rosliny -- róznice istotne, Obiekty -- r.n., Wspóldzialanie - r.n.
Erz: Rosliny -- róznice istotne, Obiekty -- r.n., Wspóldzialanie -- Ln.
Wjcdn: Rosliny -- róznice istotne, Obiekty -- róznice istotne, Wspóldzialanie - Ln.
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Jednostkowe zuzycie wody przez rosliny roslo w kierunku: kukurydza na silos
<kukurydza na ziarno< jeczmien jary< pszenica ozima. Zuzycie wody na jednostke
plonu ziarna pszenicy bylo niemal dwukrotnie wieksze, niz na jednostke plonu ziarna
kukurydzy i niemal 3 krotnie wieksze od zuzycia na jednostke plonu suchej masy
kukurydzy na silos. Bardzo znaczne róznice w jednostkowym zuzyciu wody stwier
dzono pomiedzy obiektami nawozowymi. W obiekcie kontrolnym, bez nawozenia,
zuzycie wody na jednostke plonu przez pszenice, jeczmien i kukurydze na ziarno bylo
niemal dwukrotnie wieksze niz w obiektach nawozonych azotem mineralnym lub azo
tem gnojowicy. Mniejsza, ale wysoce istotna byla róznica w zuzyciu wody przez ku
kurydze na silos w obiekcie kontrolnym i obiektach nawozonych. Jednostkowe zuzy
cie wody przez wszystkie rosliny bylo nieznacznie i nie istotnie mniejsze w obiektach
nawozonych gnojowica w porównaniu do nawozonych azotem mineralnym.

Bilans azotu

Srednie dla lat badan wartosci elementów bilansu azotu i salda skladnika, dla po
szczególnych uprawianych roslin i obiektów nawozowych podano w tabeli 2. Wostat
niej kolumnie tabeli zamieszczono pobranie azotu na jednostke plonu uzytkowego

Njcdn (ziarno, sucha masa kukurydzy na silos). Jednostkowe pobranie azotu przez upra
wiane w doswiadczeniu rosliny ukladalo sie podobnie do zuzycia wody i roslo w kie
runku: kukurydza na silos< kukurydza na ziarno<jeczmienjary < pszenica ozima. Nie
stwierdzono istotnego zróznicowania jednostkowego zuzycia wody przez wszystkie
rosliny pomiedzy obiektami nawozowymi, lacznie z obiektem kontrolnym.

W bilansie azotu decydujaca role po stronie przychodów odgrywal azot z nawozów
mineralnych i gnojowicy, a po stronie rozchodów pobranie azotu z plonem roslin. Ilosc
azotu w opadzie atmosferycznym byla praktycznie nie znaczaca, ale nalezy podkre
slic, ze uwzgledniono tylko ilosc skladnika dostarczanego na tej drodze w okresie
wegetacyjnym roslin. W skali czasowej calego roku ilosc azotu w opadzie atmosfe
rycznym bylaby najprawdopodobniej okolo 3 krotnie wieksza. Niewielki byl równiez
ubytek zawartosci azotu mineralnego w glebie liczony]' ako róznica N. - N .. Saldommw mm]

azotu w obiekcie kontrolnym bylo dla wszystkich roslin ujemne, a jedynym zródlem
skladnika nie liczac nie doszacowanej w skali roku ilosci azotu z atmosfery, byla w tym
obiekcie gleba. Równiez w obiektach z gnojowica (bez slomy) saldo bilansu azotu bylo
zawsze ujemne. Brakujaca do bilansu ilosc azotu rosliny mogly pobrac z innej, niz
amonowa jego formy w gnojowicy, ale równiez z gleby jak w obiekcie kontrolnym.
Najbardziej zrównowazony byl bilans azotu w obiektach z nawozeniem mineralnym,
zwlaszcza jezeli slome roslin zbozowych i kukurydzy na ziarno pozostawiano na polet
ku i nie uwzgledniano w bilansie zawartego w niej azotu.
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Tabela 2. Elementy bilansu isalda azotu dla badanych obiektów doswiadczalnych,
lata 2003-2005

Table 2. Balance elements oj nitrogen Jor treatments in the experiment, years
2003-2005

Roslina ObiektNminwNnawNondNmin,NwvnNsaldNiedn

Pszenica
NPK36,81405,5433,9181-32,534,8

oZIma

NPK+sloma34,01405,5431,51435,0137,1

Gnojowica
55,71405,5442,2195-35,534,9

Gnoj.+sloma
63,01405,5433,315916,236,6

Kontrola
35,2O5,5432,481,4-73,034,8

Jeczmien

NPK42,9805,1337,6111-20,919,8
Jary

NPK+sloma35,3805,1337,988,2-5,6119,5
Gnojowica

49,7805,1343,1127-35,121,9
Gnoj. +sloma

54,5805,1339,498,51,6620,4
Kontrola

38,8O5,1341,754,4-52, I19,4
Kukurydza

NPK51, I1604,7241,5193-18,48,31
na silos

NPK+sloma49,81604,7237,9211-34,48,85

Gnojowica

58,21604,7270,5248-96,09,70
Gnoj. +sloma

60,81604,7265,0261-99,99,88
Kontrola

50,2O4,7237,089,7-71,86,83
Kukurydza

NPK45,01605,8929,61738,7218,7
na ZIarno

NPK+sloma43,71605,8940,4172-3,0819,0
Gnojowica

51,91605,8949,2212-43,720,1
Gnoj.+sloma

62,91605,8954,0215-40,419,9
Kontrola

50,2O5,8928,464,1-36,416,0

Nminw: Rosliny - Ln., Obiekty - róznice istotne, Wspóldzialanie - Ln.
Nmin{ Rosliny - Ln., Obiekty - Ln., Wspóldzialanie - Ln ..
Nwyn: Rosliny - róznice istotne, Obiekty - róznice istotne, Wspóldzialanie - róznice istotne
Nsaid: Rosliny - róznice istotne, Obiekty - róznice istotne, Wspóldzialanie - Ln.
Njedn: Rosliny - róznice istotne, Obiekty - Ln., Wspóldzialanie - Ln.

Wnioski

l. Kukurydza gospodaruje woda i azotem znacznie oszczedniej, niz jeczmIen, a
zwlaszcza pszenica. Wyraza sie to znacznie mniejszym zuzyciem wody i azotu na
jednostke plonu (ziarna lub calej biomasy) kukurydzy, niz na jednostke plonu
ziarna roslin zbozowych.

2. Pobranie wody i azotu na jednostke plonu jest znacznie wieksze w obiekcie bez
nawozenia, niz w obiektach nawozonych azotem mineralnym lub azotem gnojo
WICY.

3. Zuzycie jednostkowe wody i azotu przez wszystkie uprawiane rosliny nie zalezalo
w sposób istotny od formy w jakiej stosowano azot (gnojowica lub nawozy mine

ralne). Swiadczy to posrednio o poprawnosci zalozenia, ze azotem dzialajacym W

gnojowicy jest azot amonowy.
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BALANCE OF WATERAND NITROGEN DEPENDING ON FORM

OF FERTILIZERS, MINERALAND/OR SLURRY

Summary

The paper supplements the source-papers conceming productive and environmen
tal consequences of nitrogen applied either in form of mineral fertilizers or in slurry in
microplot experiments [Fotyma,E. at a1l2006, 2006a]. The balance of water includes
the water store in the soil profile 0-90 cm in the spring and autumn and the rainfall plus
irrigation in this period of time. The balance of nitrogen includes the amount of this
element in fertilizers, difference in the stock of mineral nitrogen in the soil (0-90 cm) at
the beginning and at the end ofvegetation period, atmospheric deposit ofN and nitro
gen uptake by crops. The measures of water and nitrogen use efficiency were water
and nitrogen uptake per unit of main crop product (grain, DM of maize for silage). The
use efficiency ofboth elements was much higher for maize in comparison to cereals
and for the treatments with nitrogen in comparison to the control treatment. There was
no significance difference in water and use efficiency between the treatments with
equal amounts of so called working nitrogen applied either in mineral fertilisers or in
the slurry. This provides and indirect proof that ammonia nitrogen in the slurry can be
considered as the acting nitrogen (equal to nitrogen from mineral fertilizers).

Pawel Mikolowicz

Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG-PIB
Czartoryskich 8,
24-100 Pulawy

Pmikolowicz@iung.pulawy.pl



MOZLIWOSC STEROWANIA WIELKOSCIA I .JAKOSCIA PLONU
JECZMIENIABROWARNEGO POPRZEZ NAWOZENIE AZOTEM

Alicja Pecio

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa
- Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach

Abstrakt

Celem badan bylo okreslenie wplywu nawozenia azotem na plon, elementy struk
tury plonu ijakosc ziarna wybranych odmian jeczmienia browarnego oraz ocena zróz
nicowania tych odmian pod wzgledem wykorzystania azotu nagromadzonego w orga
nach wegetatywnych do realizacji plonu ziarna i jego jakosci. Stwierdzono istotny
zwiazek pomiedzy dawka nawozenia azotem i plonem ziarna jeczmienia oraz jego
jakoscia browarna. Sredni przyrost plonu ziarna odmian: Brenda, Rudzik, Scarlett i
Sezam przy zwiekszaniu dawki nawozenia azotem od O do 80 kg'hal wynosil ok. 1,4
t ha-l, tj. niemal 40% i nastepowal glównie na skutek zwiekszenia liczby klosów na
jednostce powierzchni i liczby ziaren w klosie. Wraz ze wzrostem dawki nawozenia
azotem zawartosc bialka w ziarnie jeczmienia ulegala zwiekszeniu ijednoczesnie po
garszala sie celnosc ziarna, ekstraktywnosc slodu i stopien ostatecznego odfennetowa
nia brzeczki. Obserwowano natomiast korzystne zwiekszenie wartosci sily diastarycz
nej oraz zmniejszenie liczby Kolbacha na skutek zwiekszonej ilosci bialek rozpusz
czalnych.

W fazie kwitnienia wszystkie odmiany osiagaly optymalny stan odzywienia azotem
(NNlbialko =l) z punktu widzenia przydatnosci technologicznej, ale przy róznym
zaopatrzeniu w ten skladnik. Odmiana Searlett wyrózniala sie tendencja do wyzszego
plonowania i najmniejsza zawartoscia bialka w ziarnic. Lepiej tez niz pozostale odmia
ny wykorzystywala azot do zaspokojenia potrzeb zywieniowych w okresie rozwoju
wegetatywnego. Odmiana ta jako jedyna uzyskiwala optymalny stan odzywienia azo
tem w fazie kwitnienia przy nawozeniu w dawce 60 kg Nha-I. Pozostale odmiany stan
taki osiagaly dopiero na dawce 80 kg N·ha-I.
Slowa kluczowe: jeczmien jary, plon ziarna, jakosc browarna, stan odzywienia azo
tem, aktywnosc fotosyntetyczna

Abstract

The purpose ofthe study was to determine the relation between nitrogen fertiliza
tion and grain yield, yield components and quality offour spring malting barley culti
vars: Brenda, Rudzik, Scarlett and Sezam and to estimate the ability ofthis cultivars
for utilization of nitrogen accumulated in vegetative organ s for grain yield realization.
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Increasing nitrogen fertilization dos e up to 80 kg N'ha-Isignificantly increased bar

ley grain yield by 1,4 t ha-I, i.e. almost 40% mainly in the result of increase of spike
number per area unit and number of grains per spike. The highest grain yield increase
showed Rudzik cultivar. According to nitrogen dose increase also grain protein content
increased. The smalIest protein content was found in grain ofScarlett cultivar. Nitro
gen dose increase negatively influenced grain filIing, malt extractivity and fermentability
and positively diastatic power and Kolbach index in resuIt of increase of soluble protein
content.

During anthesis aU studied cultivars achieved optimal nitrogen nutrition status
NNlprotein= l but under different nitrogen supply conditions. After that the cultivars
coUected in grain different amount of nitrogen. Among studied cultivars Scarlett culti
var signalized the biggest grain yield, the smalIest grain protein content and the best
ability of nitrogen utilization during vegetative growth. Scarlett cultivar, as the only
among studied ones, the status of optimal nitrogen nutrition in anthesis accomplished
on the nitrogen dose of 60 kg Nha l. The other cultivars gained the status on the dose
of 80 kg Nha-I.
Key words: spring barley, malting quality, nitrogen nutrition status, photosynthetical
activity

Wprowadzenie

Specyfika uprawy jeczmienia browarnego polega na dazeniu do osiagniecia dwóch
pozornie sprzecznych celów [Bertholdsson 1998, Eagles i in. 1995]. Pierwszym celem
jest uzyskanie mozliwie duzego plonu dobrze wyksztalconego ziarna. Celem drugim
jest wyprodukowanie ziarna o wlasciwych parametrach jakosciowych, zapewniajacych
produkcje duzej ilosci ekstraktu slodowego i wysoka sile diastatyczna. Maksymalizacja
plonowania zwiazana jest przede wszystkim ze stosowaniem duzych dawek azotu, co
powoduje wzrost zawartosci bialka w ziarnie. Realizacja celu drugiego jest natomiast
mozliwa pod warunkiem uzyskania ziarna o odpowiednio niskiej zawartosci bialka
[Baca 1998J.

W procesie ksztahowania ziarna o pozadanych cechach, w rozwoju roslin jeczmienia
szczególne znaczenie maja faza kwitnienia i okres realizacji plonu, gdyz odbywa sie
wtedy zawiazywanie ziarna oraz jego wypelnianie w wyniku procesów fotosyntezy i
remobilizacji zgromadzonych materialów zapasowych w organach wegetatywnych
[Bindraban 1997, Shatilov i in. 1994J. Z tego wzgledu istotne jest zapewnienie roslinom
warunków wzrostu i rozwoju, gwarantujacych osiagniecie w fazie kwitnienia stanu
odzywienia, który umozliwi wlasciwe wyksztalcenie ziarna [Ruiter 1996]. Specjalnego
znaczenia nabiera tu zaopatrzenie w azot i nawozenie tym skladnikiem, stosowane we
wczesnych fazach rozwojowych [Ruiter i Haslemore 1996]. Jezeli w fazie kwitnienia

rosliny maja do dyspozycji zbyt duzo azotu, moze to spowodowac nadmierna jego
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akumulacje w ziarnie, co wplywa na zmniejszcnie wartosci browarnej. Jesli natomiast
rosliny sa niedozywione azotem, nie maja mozliwosci prawidlowego wyksztalcenia
ziarna i uzyskania oplacalnego plonu. Wplywa to równiez na zwiekszenie procentowej
zawartosci bialka, a przez to równiez i innych parametrów wartosci browarnej. Dlatego
tez uzyskanie optymalnego stanu odzywienia azotem w fazie kwitnienia jest krytycznym
punktem w nawozeniu j eczmienia browarnego.

Poszukujac zatem mozliwosci zwiekszenia plonu ziarna jeczmienia bez pogorszenia
jego wartosci browarnej w pierwszym etapie badan podjeto próbe okreslenia wplywu
nawozenia azotem na plon ziarna jeczmienia browarnego odmiany Rudzik, elementy
struktury plonu ziarna i jego jakosc. Celem badan podjetych w drugim etapie bylo
okreslenie zróznicowania browarnych odmian jeczmienia jarego pod wzgledem pobrania
i dystrybucji azotu nagromadzonego w organach wegetatywnych do realizacji plonu
ziarna ijego jakosci. Chodzilo zatem o sprawdzenie czy odmiany jeczmienia browarnego,
charakteryzujace sie rózna wartoscia browarna i potencjalem plonotwórczym osiagaja
w fazie kwitnienia optymalny stan odzywienia azotem (wartosc NNI=l) i czy po
osiagnieciu tej wartosci odprowadzaja do ziarna jednakowe ilosci azotu.

Cel naukowy badan opieral sie na zalozeniu, ze dobrze odzywione rosliny jeczmienia,
w fazie kwitnienia charakteryzuja sie wartosciaNNI= l. Róznica pomiedzy odmianami
polega na tym, ze wartosc taka sa one w stanic osiagnac przy odmiennym zaopatrzeniu
roslin w azot. Odmiany, które charakteryzuja sie NNI=1 przy nizszych dawkach
azotu lepiej wykorzystuja azot w okresie rozwoju wegetatywnego niz te, które potrzebuja
wiekszej jego ilosci, aby zaspokoic swoje potrzeby zywieniowe. Ponadto odmiany,
które lepiej wykorzystuja azot do produkcji ziarna lub pobieraja go z gleby i transportuja
do ziarna w wiekszych ilosciach sa równiez bardziej wrazliwe na zaopatrzenie roslin w
azot. W warunkach slabej jego dostepnosci wytwarzaja ziarno drobne, o duzej
procentowej zawartosci bialka. Odmiany o wysokiej wartosci browarnej sa mniej
wrazliwe na nawozenie azotem i nawet przy zastosowaniu wysokich dawek, nie sa w
stanie zwiekszyc swych mozliwosci produkcyjnych [Bertholdsson 1999].

Material i metody

Badania nad jeczmieniem jarym prowadzono w Zakladzie Doswiadczalnym IUNG
Grabów, woj. mazowieckie, w dwóch cyklach obejmujacych lata 1998-2003. Podstawa
byly dwuczynnikowe scisle doswiadczenia polowe w ukladzie split-plot. W latach 1998
2000 pierwszym czynnikiem byla ilosc wysiewu: 200, 300,400 i 500 ziaren'm-z, a
drugim - dawki azotu stosowane w calosci przedsiewnie: O; 20; 40; 60 i 80 kg N ·ha-l.
Jeczmien odm. Rudzik uprawiano w zmianowaniu 4 polowym: owies, pszenzyto ozime,
ziemniaki, jeczmien jary, zawsze w stanowisku po ziemniaku. W latach 2001-2003
pierwszym czynnikiem byla odmiana: Brenda, Rudzik, Scarlett, Sezam, a drugim 
dawki azotu, takie same jak w poprzednim cyklu badan. Zmianowanie obejmowalo
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owies, pszenice ozima, kukurydze i jeczmien jary. Powierzchnia poletka do zbioru
wynosila 28,8 m2•

Wieloletnie doswiadczenie z ustalonym czynnikiem, dawek azotu,jest prowadzone
na tym samym polu od 1990 roku. Oznacza to, ze dawki azotu, rózne pod rosliny w
zmianowaniu, nakladaly sie w kolejnych latach, a w obiekcie kontrolnym od momentu
zalozenia doswiadczenia nie stosowano nawozenia azotem mineralnym. Jedynym
zródlem azotu w tym obiekcie byl azot z obornika, stosowanego pod ziemniaki.

Doswiadczenie zlokalizowano na glebie zaliczonej do kompleksu zytniego bardzo
dobrego, typu gleby plowe - opadowo glejowe wyksztalcone z gliny sredniej i klasy

bonitacyjnej IIIa lub IIIb, o odczynie pHKCI=5,7 oraz zawartosci Pps=12,4, Kp=8,4
i Mg=9,8 mg w 100 g gleby [Kern 1994]. W kazdym roku wczesna wiosna przed
zastosowaniem nawozów azotowych oznaczano w glebie zawartosc azotu mineralnego.
Zawartosc ta w profilu glebowym 0-60 cm wynosila ok. 60 kg N ·ha-l.

Analize wzrostu i rozwoju roslin od fazy krzewienia (DC 30) do fazy dojrzalosci
mlecznej (DC 75) charakteryzowano pomiarami wykonywanymi w odstepach 7-10
dniowych. W tym celu w dwóch miejscach na kazdym poletku pobierano próby roslin
z 1m2, w których okreslano plon suchej masy z m2 oraz zawartosc azotu w suchej
masie metoda Kjejdahla. W tych samych terminach wykonywano pomiary Indeksu
Powierzchni Lisciowej (LAI), indeksu zielonosci liscia (odczyty SPAD) za pomoca N
testera HYDRO, model SPAD-502 (skala 0-800) oraz tempa fotosyntezy lisci aparatem
LI-6400. Od fazy kloszenia (DC 56-57) wykonywano pomiary tempa fotosyntezy
klosów oraz dynamiki wypelniania ziarna, które dostarczyly informacji potrzebnej do
sledzenia warunków realizacji plonu jeczmienia. Po zbiorze roslin, okreslano plon
ziarna z poletka, elementy struktury plonu oraz zawartosc bialka w ziarnie. Nastepnie
pobierano próby ziarna, które wysylano do IHAR w Krakowie w celu oznaczenia
parametrów wartosci browarnej.

Stan odzywienia roslin azotem okreslano na podstawie procentowej zawartosci
azotu w suchej masie roslin oraz za pomoca indeksu NNI (Nitrogen Nutrition Index) i
testu SPAD.W badaniach wlasnych do obliczen indeksów NNI dla jeczmienia
browarnego wykorzystano dwie krzywe krytyczne wyznaczone we wczesniejszych
badaniach autorki [Pecio i Fotyma 2001]. Dwie krzywe wyznaczono ze wzgledu na
to, ze celem uprawy jeczmienia browarnego, oprócz duzego plonu, jest pnede wszystkim
uzyskanie ziarna o okreslonej zawartosci bialka. W pierwszym przypadku podstawa
kalibracji testu byla jak dotad maksymalizacja plonu (NNlplon), a w drugim - zawartosc
bialka w ziarnie w granicach normy przyjetej w browarnictwie tj. l 0,5-11,5% (NNIbialko).
Wtedy tez jeczmien jest oceniany jako przydatny dla celów technologicznych. Wartosc
indeksu NNlplon równa l swiadczy o optymalnym stanie odzywienia roslin azotem z
punktu widzenia maksymalnego plonu ziarna jeczmienia. WartoSCNNIbialko= l oznacza
optymalny stan odzywienia azotem jeczmienia uprawianego z przeznaczeniem na cele
browarne.
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Test SPAD polega na oznaczaniu zielonosci liscia albo zawartosci chlorofilu za
pomoca przyrzadu optycznego zwanego N - Testerem. Kalibracj i testu dla jeczmienia
browarnego tzn. wyznaczenia krytycznej wartosci SPAD, odpowiadajacej optymalnemu
stanowi odzywienia roslin azotem dokonano we wczesniejszych badaniach wlasnych
Pecio i Fotyma 200 l] w oparciu o indeksy NNI. Przyjeto, ze dla jeczmienia browarnego
odmiany Rudzik krytyczna wartosc SPAD, oceniana przy pomocy N - Testera HY
DRO (ze skala 0-800) w okresie od pelni krzewienia (DC 30) do fazy wydluzania
pochwy lisciowej (DC 41), dla uzyskania maksymalnego plonu wynosi 474, a dla
dopuszczalnej zawartosci bialkajest nieco mniej sza i wynosi 465 jednostek.

Warunki wegetacji w latach badan

W tabeli l przedstawiono srednie miesieczne temperatury i sumy opadów,
charakteryzujace przebieg warunków pogody w okresie wegetacji jeczmienia w latach
badan. Srednie temperatury miesieczne na ogól nie odbiegaly znaczaco od srednich
wieloletnich i sprzyjaly prawidlowemu rozwojowi jeczmienia. Rozklad opadów
natomiast byl zróznicowany w latach prowadzenia badan.

Tabela 1. Wybrane dane meteorologiczne w ZD Grabów w latach badan
Table 1. Meteorological data in vegetation period in ES Grabów in studied years

Srednia temperatura dobowa (uC) - Mean daily temperature

Miesiac/Rok

Srednia

MonthlYear

199819992000200120022003
wieloletnia

Multi-yearmeanKwiecien;April
10,09,811,88,18,47,0 8,6

Maj;May
14,012,415,514,017,015,914,1

Czerwiec;June
17,918,317,315,217,417,817,4

Lipiec;July
18,320,017,620,321,020,5 18,8

Sierpien;August
16,417,418,719,119,819,217,7

Suma opadu (mm) - Precipitation sumKwiecien;April

58,1108,862,3107,525,539,0 43

Mai;May
83,054,463,913,922,147,6 58

Czerwiec;June
83,5142,524,067,4104,435,4 76

Lipiec;July
81,961,5181,9206,484,935,4 92

Sierpien;August
117,839,259,097,1105,041,2 79
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W roku 1998 przebieg pogody byl na ogól sprzyjajacy dla zbóz jarych. Po dosc

lagodnym okresie zimowym, z opadami powyzej przecietnych, wiosna byla równiez
ciepla i wilgotna. Wschody jeczmienia, na skutek okresowego ochlodzenia, byly nieco
opóznione, lecz wyrównane. Uklad warunków klimatycznych w dalszym okresie
wegetacji sprzyjal rozwojowi jeczmienia. Opady i umiarkowane temperatury w lipcu
korzystnie przedluzyly okres wegetacji, ale spowodowaly opóznienie zbiorujeczmienia.

W 1999 r wschody byly szybkie i wyrównane, ale w drugiej dekadzie kwietnia
wystapily obfite opady deszczu, powodujace okresowe podtapianie roslin, które
nastepnie zólkly i slabo sie krzewily. Mialo to ujemny wplyw na zageszczenie lanu i
obsade roslin na jednostce powierzchni. Maj, zwlaszcza I i II dekada, byl chlodny,
natomiast czerwiec bardzo cieply z opadami deszczu znacznie przekraczajacymi srednia
wieloletnia. W tym okresie obserwowano silny wzrost i rozwój roslin. W drugiej
polowie lipca wystapily silne upaly i ujawnila sie ujemna reakcja roslin na niedobór
wilgoci w glebie.

W 2000 r warunki pogodowe równiez nie byly sprzyj ajace dla zbóz jarych. Obfite
opady w pierwszej dekadzie kwietnia (57 mm) spowodowaly koniecznosc opóznienia
siewu. Wschody, jak i poczatkowy wzrost i rozwój roslin, byly bardzo dobre az do
fazy poczatkowego strzelania w zdzblo (druga dekada maja). W tym okresie
obserwowano pierwsze oznaki braku wilgoci w glebie. Susza w czerwcu (suma opadów
24 mm) pogorszyla jeszcze bardziej stan zasiewów. Nastapilo calkowite zahamowanie
wzrostu roslin oraz skrócenie faz rozwojowych jeczmienia. Stan roslin w tym czasie
oceniono jako bardzo zly i nie rokujacy nadziei na duzy plon. Lipiec byl miesiacem
bardzo mokrym, z opadami znacznie przekraczajacymi srednia wieloletnia (182 mm).

Przebieg warunków pogody w roku 2001 byl bardzo zmienny. Okresowe susze,
jak równiez nadmiar opadów w poszczególnych fazach rozwojowych wplywal istotnie
na stan roslin. Wiosna rozpoczela sie bardzo wczesnie, prace polowe rozpoczeto
zatem juz na poczatku marca. Siew jeczmienia wykonano w optymalnym terminie
agrotechnicznym, tj. w I dekadzie kwietnia. Wschody roslin byly dobre i wyrównane.
W nastepstwie silnego ochlodzenia do 1,5 oC w II dekadzie kwietnia, w III dekadzie
wystapily duze opady deszczu (69,8 mm), które spowodowaly okresowe podtopienie
roslin. Maj byl bardzo suchy (13,9 mm). Stwierdzono bardzo slaby wzrost i rozwój
roslin. Czerwiec charakteryzowal sie opadami zgodnymi z norma wieloletnia (67,4
mm), natomiast znaczne ochlodzenie do ok. 10°C spowodowalo zaburzenia fizjologiczne
roslin. Lipiec byl bardzo cieply z duza iloscia opadów w III dekadzie (138,7 mm),
które przeciagnely sie do I dekady sierpnia. Mialo to wplyw na przedluzenie fazy
dojrzewania roslin i opóznienie sprzetu.

Rok 2002 charakteryzowal sie bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi dla
zbóz jarych, co mialo wplyw na uzyskanie bardzo niskich plonów ziarna. Po lagodnej
zimie wiosna byla równiez lagodna i ciepla. Prace polowe rozpoczeto w III dekadzie
marca, a siewu jeczmienia dokonano w optymalnym terminie agrotechnicznymjuz na
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poczatku kwietnia. Wschody roslin byly wyrównane i dobre, a stan zasiewów na
poczatku wegetacji oceniono na bardzo dobry. Niskie opady w maju (22, l nun), przy
temperaturach (17 "c) znacznie prze\\)'zszajacych srednie z wielo1ecia (14, l oC)

spowodowaly znaczne pogorszenie stanu roslin. Obserwowano slabe krzewienie sie i
slaby wzrost roslin. Stan roslin wyraznie sie poprawil po obfitych opadach deszczu
(104,4 mm) i w warunkach dosc wysokich temperatur (17,3 oC) w czerwcu. Taki
uklad warunków nie spowodowal zmian w zageszczeniu lanu. Przyczynil siejednak
do ruszenia wzrostu roslin, wyrównania lanu jeczmienia oraz dobrej reakcji roslin na
zastosowane dawki azotu. Ponowny nawrót suszy pod koniec czerwca i w pierwszej
polowie lipca spowodowal pogorszenie stanu roslin, które silnie wiedly i przyspieszyly
dojrzewanie. Zniwa byly przeprowadzone wczesniej niz w innych latach.

Warunki pogodowe w roku 2003 byly katastrofalne dla zbóz, a szczególnie zbóz
jarych. Wiosna byla chlodna, siew przeprowadzono dopiero w drugiej dekadzie kwietnia.
W schody oraz poczatkowy wzrost i rozwój roslin byly jednak dobre. Jeczmie1'1bardzo
dobrze sie rozkrzewil i przykryl miedzyrzedzia. Równiez w okresie poczatku fazy
strzelania w zdzblo stan roslin okreslono jako dobry. Pogorszenie stanu jeczmienia
stwierdzono pod koniec maja. Niskie opady w dalszym ciagu okresu wegetacji (w
czerwcu i lipcu suma opadów byla dwukrotnie mniejsza niz srednia z wielolecia) przy
wysokich temperaturach spowodowaly silna reakcje roslin na brak wilgoci w glebie.
Wiedniecie jeczmienia w lipcu bylo tak silne, ze rosliny nie odzyskiwaly turgoru nawet
w godzinach rannych. W rezultacie lan jeczmienia byl rzadki, a liczba klosów na
jednostce powierzchni znacznie mniejsza niz w latach ubieglych.

Wyniki badan

Wplyw nawozenia azotem na wielkosc i jakosc plonu ziarna jeczmienia
odmiany Rudzik w latach 1998-2000

Stwierdzono istotny zwiazek plonu ziarna jeczmienia z dawka nawozów azoto\\)'ch.
Plon ziarna byl istotnie wiekszy przy nawozeniu dawka 60 kg N ·ha-Iw porównaniu do
obiektów nie nawozonych i stanowil ponad 98% plonu uzyskanego przy dawce 80 kg
N·ha-I(tab.2). W miare zwiekszania dawek nawozów azoto\\)'ch zwiekszalo sie równiez
krzewienie produkcyjne, liczba klosów na jednostce powierzchni i plon ziarna z rosliny.
Plon slomy byl istotnie wiekszy na dawce 60 kg N·ha-I w porównaniu do obiektu
kontrolnego i dawki 20 kg N-ha-I. Stopie1'1wylegania roslin (9 - brak wylegania)
wzrastal w miare zwiekszania dawek nawozów z tym, ze istotna róznice w wyleganiu
stwierdzono tylko pomiedzy obiektem kontrolnym i obiektem z najwieksza dawka
azotu.
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Tabela 2. Plon istruktura plonu ziarnajeczmienia zaleznie od dawki nawozenia azotem
Tabie 2. Spring barley grain yield and yield components depending on nitrogen dose

Wyszczególnienie Dawka N kg' ha-l -Nitrogen dose kg' ha-l

Specification

O20406080NIR-LSD

Plon ziarna (t ha-l)
3,89

4,624,995,335,431,182
Grain yield

Liczba klosów na l m"
484

52956960161672,8
Number of spikes per 1 m2

Krzewienie produkcyjne
1,63

1,801,952,062,150,298
Productive tillering

Plon ziarna z rosliny (g)
1,14

1,241,421,511,560,310
Grain yield per one plant

Plon slomy (t ha-l)
4,44

5,005,586,026,370,881
Straw yield

Wyleganie (skala 1-9)
8,9

8,78,17,36,91,06
Lodging (1-9 scale)

Przyrost plonu ziarna przy zwiekszaniu dawki nawozenia azotem od O do 80 kg'ha-l

wynosil 1,54 t'ha-l, tj. niemal 40% (tab.3). Sposród trzech elementów struktury plonu

ziarna, wymienianych w literaturze jako podstawowe [Rudnicki 2000] najwiekszy, bo

ponad 85%, udzial we wzroscie plonu ziarna miala liczba klosów na jednostce

powierzchni. Jej zwiekszenie powodowalo przyrost plonu ziarna o 1,31 t'ha-l, tj. o

33,7%. Zwiekszenie plonu ziarna z poj edynczego klosa, uwarunkowanego liczba ziaren

w klosie i MTZ przyczynilo sie do wzrostu plonu ziarna o 0,23 t-ha-l, czyli o 6%.

Wklad masy 1000 ziaren w przyrost plonu byl ujemny.

Tabela 3. Wklad w plon i udzial w zmiennosci plonu elementów struktury plonu
zróznicowanych w wyniku zwiekszenia dawki azotu z Odo 80 kg N/ha-!

Table 3. Contribution and share oj yield components in gmin yield increase
resulted /rom increased nitrogen rate Jrom Oto 80 kgN/ha-!

Plon i elementy struktury Wklad - ContributionUdzial - Share

Yield and its components
t·ha-%%

Obsada klosów na l m- 1,31
33,785,2

Spikes per l m2
Liczba ziaren w klosie

0,3
7,819,6

Grains per spike
Masa 1000 ziaren (g)

-0,07
-1,8-4,8

1000-grain weight
Suma - Sum

1,5439,7100

Blad oceny - Estimation error
15,5%
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Zwartosc bialka w ziarnie oraz inne parametry wartosci browarnej ziarnajeczmienia,
byly zróznicowane w latach, co mialo zwiazek z przebiegiem warunków pogodowych
w okresie wegetacji_ Srednia z trzech lat zawartosc bialka w ziarnie zwiekszala sie
istotnie przy zwiekszaniu dawki nawozów z 20 do 60 kg N-ha-l (tab.4). Pogorszeniu
ulegaly celnosc ziarna i ekstraktywnosc slodu. Obserwowano natomiast korzystne
zmniejszenie liczby Kolbacha na skutek zwiekszonej ilosci bialek rozpuszczalnych.

Tabela 4. Parametry wartosci browarnej jeczmienia zaleznie od nawozenia azotem
Table 4. Malting quality oj spring barley in dependence on nitrogen dose

Wyszczególnienie Dawka N kg-ha-!Nitrogen dose kg-ha-!
Specification

O20406080NIR-LSD

Zawartosc bialka w ziarnie (%)
11,8

11,912,312,913,40,74
Protein content in grain

Celnosc ziarna (%)
95,1

95,294,493,492,61,37Grain filIing
Ekstraktywnosc slodu (%)

82,3
82,282,081,981,30,61

Malt extractivitv
Zawartosc bialka rozpuszalnego

6,0
5,85,96,16,40,32

Soluble protein content (%)
Liczba Kolbacha (%)

51,1
49,548,948,348,31,52Kolbach lndex

Sila diastatyczna (OWK)
327

29934034836865,6
Diastatic power

Wplyw nawozenia azotem na wielkosc plonu ziarna wybranych odmian
jeczmienia browarnego w latach 2001-2003

Do badan wybrano cztery odmiany jeczmienia browarnego: Brenda, Rudzik, Scarlett
i Sezam. Stwierdzono, ze charakteryzowaly sie one podobna wielkoscia plonu ziarna
z jednostki powierzchni, aczkolwiek odmiana Scarlett wykazywala tendencje do
wyzszego plonowania (tab.S). Róznily sie natomiast pod wzgledem wszystkich
elementów struktury plonu. Odmiana Rudzik, naj silniej sie krzewila i charakteryzowala
sie istotnie wiekszym plonem slomy w porównaniu do odmiany Scarlett i istotnie
najwieksza liczba klosów na l m2, ale jednoczesnie najmniejszaich produktywnoscia.
Odmiana Scarlett posiadala istotnie wieksza liczbe roslin na jednostce powierzchni w
stosunku do odmiany Brenda. Odmiana ta z kolei wytwarzala istotnie wiecej ziaren w
klosie niz odmiana Rudzik, przy czym masa 1000 ziaren obu odmian byla podobna_
Najdorodniejsze ziarno produkowala odmiana Sezam i nieco mniejsze odmiana Scarlett.
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- .... -- - -u ___

Plon ziarna
DawkaOdmiana; Cultivar

i elementy

N SrednioNIR

struktury

N doseBrendaRudzikScarlettSezamMeanLSD

Yield components
kg - ha-I

Plon ziarna

O3,873,344,113,833,79rn
Grain yield

204,234,104,834,244,35rn
(t-ha-l)

404,834,624,614,814,72rn
60

4,735,135,385,255,12rn
80

4,885,385,185,115,14rn

Srednio; Mean
4,514,524,824,65 rn

NIR;LSD
rn1,282rnrn1,19

Plon slomy

O3,283,263,143,293,24rn
Straw yield

203,793,843,593,733,74rn
(t-ha-l)

404,164,243,604,344,08rn
60

4,284,673,984,514,36rn
80

4,235,184,164,724,57rn

Srednio; Mean
3,954,243,694,11 0,439

NIR; LSD

rn0,8480,8530,9720,463
Liczba klosów

O478470504466479rn
na 1m2

20527559582541552rn
Spikes per l m2

40569621587597593rn
60

608661601613621rn
80

573714633599630rn
Srednio; Mean

551605581563 35,1
NIR; LSD

rn164,1rnrn69,9

Krzewienie

O1,611,581,591,381,54rn
produkcyjne

201,761,841,781,751,78rn
Productive

401,942,081,721,831,89rn
tillering

602,062,041,871,921,97rn
80

1,942,281,911,862,00rn
Srednio; Mean

1,861,971,771,75 0,154
NIR; LSD

rn0,693rnrn0,225

Masa 1000 ziaren

O46,545,247,549,247,1rn
1000-grain

2045,745,447,648,546,8rn
weight

4045,145,246,548,046,2rn
(g)

6044,944,646,247,045,7rn
80

44,243,645,046,444,8rn
Srednio; Mean

45,344,846,647,8 0,78
NIR; LSD

rnrnrnrn0,85

Tabela 5. Plon ziarna i elementy struktury plonu browarnych odmicm jeczmienia jarego
zaleznie od dawki nawozenia azotem

Table 5. Grain yield and yield components oj malting cultivars oJspring barley depending
d,
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Plon ziarna z O0,810,710,800,810,78rn
klosa

200,810,740,830,790,79rn
Grain yie1dper 1

400,870,750,800,800,81rn
spike

600,800,780,920,870,84rn
(g)

800,860,770,830,860,83rn
Srednio; Mean

0,830,750,830,82 0,068
NIR; LSD

rnrnrnrnrn

Stwierdzono istotny zwiazek plonu ziarna jeczmienia z dawka nawozów azotowych.
Sredni plon ziarna badanych odmian zwiekszal sie istotnie wraz ze zwiekszaniem dawki
azotu do 60 kg N . ha-I (tab. 5). Dalsze zwiekszanie dawki nie powodowalo wzrostu
plonu ziarna. W miare zwiekszania dawek nawozów azotowych zwiekszal sie równiez
plon slomy, liczba klosów na jednostce powierzchni i liczba ziaren w klosie.

Sposród badanych odmian jedynie odmiana Rudzik reagowala istotnym wzrostem
plonu ziarna na zwiekszone dawki nawozenia azotem. Istotnie wieksze plonowanie tej
odmiany stwierdzono przy nawozeniu dawka 60 kg N·ha-I w stosunku do obiektów
nie nawozonych. Jednoczesnie zwiekszala sie liczba klosów na jednostce powierzchni
skutkiem zwiekszonego krzewienia sie roslin. Dalsze zwiekszanie dawki azotu nie
powodowalo istotnego wzrostu plonu ziarna.

Sredni z trzech lat badan przyrost plonu ziarna badanych odmian przy zwiekszaniu
dawki nawozenia azotem od Odo 80 kg·ha-I wynosil l ,35 t'ha-I, tj. niemal 36% (tab.6).
Najwiekszy przyrost plonu ziarna (ok. 2 t'ha-I) stwierdzono u odmiany Rudzik.
Najwiekszy, bo srednio okolo 85%, udzial we wzroscie plonu ziarna wszystkich
badanych odmian miala liczba klosów na jednostce powierzchni. Jej zwiekszenie
powodowalo przyrost plonu ziarna 01,1 t'ha-I, tj. o 30,2%. Zwiekszenie plonu ziarna
z pojedynczego klosa, uwarunkowanego liczba ziaren w klosie i MTZ przyczynilo sie
do wzrostu plonu ziarna 00,2 t-ha-I, czyli o 5,4%. Wklad masy 1000 ziaren w przyrost
plonu badanych odmian byl ujemny.



Mozliwosci sterowania wielkoscia i jakoscia plonu jeczmienia browarnego ...-------------------------- 143

Tabela 6. Wplyw elementów plonowania na róznice plonów browarnych odmian
jeczmienia jarego powstalych na skutek zwiekszenia dawki azotu z Odo
80 kg Nha-f

Table 6. The effect oj yield components on the differences in grain yield oj maltin2
cultivars oj spring barley induced by increasing N doses Jrom Oto 80 kg
N'ha-f

Elementy plonowania
Odmiana; Cultivar

Srednio;
Yield components

BrendaRudzikScarlettSezam
Mean

Wklad elementów plonowania w róznice plonów (t ha-l) Contribution ofyield com onents in yield difference (t ha-l)Obsada klosów na l mL
0.8

1.81.01.11,1
Spikes per l m2

Liczba ziaren w klosie
0.4

0.30.30.40,3
Grains per spike

Masa 1000 ziaren
-0.2

-0.1-0.1-0.2-0,1
1000-grain weight

Suma; Sum

1.02.01.11.41,4

Wklad elementów plonowania w róznice wzgledne plonów (%) Contribution ofyie1d components in yield difference (%)Obsada klosów na l mL
20.0

54.123.229.030,2
Spikes per l m2

Liczba ziaren w klosie
10.1

9.36.510.78,8
Grains per spike

Masa 1000 ziaren
-3.9

-2.3-3.6-4.2-3,4
1000-grain weight

Suma; Sum

26.161.126.035.535,6

Udzial elementów plonowania w zróznicowaniu plonów (%) Share of vield components in yield difference (%)

I

Obsada klosów na l mL
76.5

88.689.081.784,8
Spikes per l m2

Liczba ziaren w klosie
38.6

15.224.830.324,7
Grains per spike

Masa 1000 ziaren
-15.1

-3.8-13.8-12.0-9,6
1000-grain weight

Suma; Sum

100100100100100

Blad oceny
9.2

12.97.07.69,2Estimation error
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Wplyw nawozenia azotem na jakosc plonu ziarna
wybranych odmian jeczmienia browarnego

Zawartosc bialka w ziarnie badanych odmian jeczmienia byla zróznicowana w latach
i zwiazana z przebiegiem warunków pogodowych w okresie wegetacji. We wszystkich
badan, szczególnie w latach 2002 i 2003, które charakteryzowaly sie dlugimi okresami
suszy, srednia zawartosc bialka w ziarnie badanych odmian przekraczala norme (> 11,5%)
dla jeczmienia przeznaczonego na cele browarne (rys. l ). Najmniej sza zawartosc bialka
stwierdzono w ziarnie odmiany Scarlett.

Istotne zróznicowanie zawartosci bialka w ziarnie pomiedzy odmianami stwierdzono
w latach w latach 2001 i 2002. W roku 2001, który byl stosunkowo mokry, istotnie
najwieksza zawartoscia bialka wyrózniala sie odmiana Rudzik. Wraz ze wzrostem
dawki nawozenia azotem zawartosc bialka w ziarnie tej odmiany zwiekszala sie ponad
norme dla browarnictwa juz przy nawozeniu w dawce 40 kg N ·ha·]. Pozostale odmiany
nie byly zróznicowane statystycznie, aczkolwiek ziarno odmiany Scarlet wykazywalo
tendencje do mniejszej zawartosci bialka. Zawartosc bialka w ziarnie odmian Scarlett
i Brenda pozostawala w granicach normy przewidzianej dla browarnictwa przy
nawozeniu w dawkach nie przekraczajacych 40 kg N'ha-t, a odmiany Sezam przy
nawozeniu w dawkach do 20 kg N·ha·l. W roku 2002, który oprócz dluzszych okresów
suszy, srednio charakteryzowal sie niewielka nadwyzka opadów w okresie wegetacji w
stosunku do ilosci wody wyparowanej, istotnie najmniejsza srednia zawartosc bialka w
ziarnie stwierdzono u odmiany Scarlett, a najwieksza u odmiany Brenda. Na zachowanie
normy zawartosci bialka w ziarnie tych odmian pozwalalo nawozenie w dawce tylko
do 20 kg N ·ha-I. Odmiany Rudzik i Sezam reagowaly ponadnormatywnym wzrostem
zawartosci bialka na stosowanie azotu w kazdej dawce. Podobnie bylo w bardzo
suchym roku 2003. Kazdorazowa aplikacja azotu powodowala wzrost zawartosci
bialka w ziarnie badanych odmian ponad norme, a u odmiany Rudzik stwierdzono
bardzo duza zawartosc bialka nawet na obiekcie bez nawozenia azotem.
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l~l D Brenda fil Rudzik. Scarlett IIISezam
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2I
O
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Dawka; dose (kg N ha-I)
2001 2002 2003

Rys. 1. Zawartosc bialka w ziarnie % odmian jeczmienia zaleznie od dawki azotu
Fig.l. Grain protein content oJbarley cultivars

Pozostale parametry wartosci browarnej badano tylko w latach 200 l i 2002 (tab.7).
Wartosci tych parametrów byly zróznicowane w latach, aczkolwiek z wyjatkiem
nieznacznie podwyzszonej Liczby Kolbacha, pozostawaly w granicach normy dla
browarnictwa. Korzystniejsze wartosci stwierdzono w roku 2001, w którym okres
wegetacji charakteryzowal sie warunkami sprzyjajacymi dobremu plonowaniu
jeczmienia. Zmiennosc parametrów jakosciowych w zaleznosci od badanych czynników
byla podobna w latach. Sposród badanych odmian najkorzystniejszymi wartosciami
parametrów jakosciowych, w tym: najwieksza celnoscia ziarna i ekstraktywnoscia slodu,
najmniejsza zawartoscia bialek rozpuszczalnych i wartoscia Liczby Kolbacha najmniej
przekraczajaca norme wyrózniala sie odmiana Scarlett. Odmiana ta charakteryzowala
sie nieco wieksza niz pozostale odmiany lepkoscia brzeczki oraz wieksza zawartoscia
~-glukanów. Odmiana Brenda charakteryzowala sie natomiast najwiekszymi wartosciami
sily diastatycznej i ostatecznego stopnia odfermentowania brzeczki oraz najmniejsza
zawartoscia ~-glukanów. Wraz ze wzrostem dawki azotu zmniej szala sie celnosc ziarna,
Liczba Kolbacha, ekstraktywnosc slodu, stopien ostatecznego odfermentowania brzeczki.
Zwiekszala sie natomiast zawartosc bialek rozpuszczalnych, lepkosc brzeczki, sila
diastatyczna i zawartosc ~-glukanów.
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Tabela 7. Parametry wartosci browarnej jeczmienia zaleznie od nawozenia azotem.
Srednio w latach 2001-2002

Table 7. Parameters oj barley malting quality related to nitrogen dose in 2001 and
2001

Parametr
Dawka N

Odmiana; Cultivar
N dose

Parameter kgh·a-l
BrendaRudzikScarlettSezam

Celnosc ziarna

O95,093,696,696,3
Grain filIing

2093,091,196,496,0
Norma; Norm:> 95%

4088,990,194,693,6
60

91,187,994,092,4
80

85,989,890,890,6
Zawartosc bialka

O5,505,365,295,70
rozpuszalnego

205,455,015,115,61
Soluble protein content

405,515,185,375,76
(%)

605,835,605,375,99
80

5,975,645,556,05
Liczba Kolbacha

O51,850,551,453,3
Kolbach Index

2051,047,347,151,2
Norma; Norm: 35-45%

4048,646,148,751,0
60

49,344,744,449,7
80

46,344,442,448,7

Ekstraktywnosc slodu

O82,281,783,282,2
Malt extractivity

2082,381,782,682,1
Norma; Norm: >79,5%

4081,481,482,782,1
60

80,680,681,881,0
80

80,180,181,180,6

Lepkosc brzeczki

O1,401,391,431,40
Wort viscisity

201,451,421,441,42
Norma; Norm:

401,451,431,461,43
<1,67mPa.s

601,411,451,461,40
80

1,411,431,471,42

Sila diastatyczna

O418348360385

Diastatic power

20421333374401
Norma; Norm:

40461374396411
>240oWK

60502394407464
80

509392403392

Stopien Ostatecznego

O85,983,683,684,1
Odfermentowania

2085,783,783,384,4
Brzeczki

4085,584,183,384,4
Fermentability

6084,882,983,084,0
Norma; Norm: >80%

8084,383,182,784,1

Zawartosc p-glukanów

O62,984,5113,094,8
Content of p-glucans

2063,290,3113,8104,1
Norma; Norm:

4054,598,9126,6102,0
<250mg·l)

6060,998,5120,568,2
80

67,4107,3137,568,7



Mozliwosci sterowania wielkoscia i jako~~cia plonu jeczmienia browarnego ... 147

Ocena wzrostu oraz stanu odzywienia roslin azotem w okresie wegetacji
Proces wzrostu jeczmienia scharakteryzowano nagromadzaniem suchej masy

roslin w okresie wegetacji oraz wielkoscia powierzchni lisciowej LAI (z uwzglednieniem
korekty o liscie suche). Jako podstawowy wskaznik stanu odzywienia roslin azotem
przyjeto procentowa zawartosc skladnika w nadziemnych czesciach rosliny, a jako
wskazniki pochodne: pobranie azotu, wartosci NNI i wartosc SPAD.

Zaleznosci pomiedzy plonem suchej masy, indeksem powierzchni lisciowej LAI,

procentowa zawartoscia azotu, pobraniem azotu, indeksami stanu odzywienia roslin
NNI i wartosciami SPAD, a uplywem czasu wyrazonym w ilosci dni od daty siewu i
wielkoscia dawek nawozów azotowych opisano modelem regresji dwuczynnikowej
wielomianowej. Rachunek regresji przeprowadzono metoda step wise dla calego
trzyletniego okresu badawczego. Wspólny model dla wszystkich analizowanych
zmiennych zaleznych mial nastepujaca postac:

Z = a + b t + c N + d t2+ e N2 + ft'N

gdzie: Z - zmienna zalezna w przyj etych jednostkach
t -- uplyw czasu, wyrazony w ilosci dni od daty siewu
N - dawka nawozów azotowych w kg'hal

W tabeli 8 przedstawiono wartosci istotnych wspólczynników regresji w modelach
statystycznych opisujacych nagromadzanie suchej masy i wskazniki stanu odzywienia
roslin jeczmienia azotem. Proces wzrostu badanych odmian scharakteryzowano lacznie,
gdyz wartosci wspólczynników regresji poszczególnych odmian byly zblizone.
Przedstawione modele objasnialy od ponad 45% do niemal 90% zmiennosci
poszczególnych wskazników.

Plon suchej masy roslin i wielkosc powierzchni lisciowej LAI zwiekszaly sie
w kolejnych fazach rozwojowych, jak równiez pod wplywem zwiekszajacych sie dawek
azotu. Procentowa zawartosc azotu w suchej masie, pomimo zwiekszajacego sie
pobrania, ulegala natomiast zmniej szaniu w miare nagromadzania plonu suchej masy
roslin. Rosliny nawozone wiekszymi dawkami azotu charakteryzowaly sie wieksza
zawartoscia azotu w suchej masie i pobraniem, a takze wiekszymi wartosciami
wskazników NNlplon, NNlbialko i SPAD.

Nawozenie azotem bylo zatem istotnym czynnikiem róznicujacym ilosc
nagromadzonej suchej masy oraz stan odzywienia roslin jeczmienia w okresie wegetacji.
Potwierdzaja to dane zawarte w tabeli 9, gdzie przedstawiono wartosci analizowanych
wskazników, charakteryzujace rosliny poszczególnych odmianjeczmienia zaleznie od
dawki azotu w fazie kwitnienia. Stwierdzono, ze wsród badanych odmian wyrózniala
sie odmiana Scarlett, charakteryzujaca sie najmniejszym plonem suchej masy
i najmniejszapowierzchnia asymilacyjna, o czym swiadczy wartosc wskaznika LAI,
a takze najwiekszym pobraniem azotu oraz wartosciami wskazników NNlplon,
NNIbialko i SPAD.



Tabela 8. Charakterystyka statystyczna modeli zmian wartosci wskazników wzrostu i stanu odzywienia o azotem roslin
browarnych odmianjeczmieniajarego. Srednio w okresach wegetacji 2001-2003

Table 8. Statistical parameters oJthe models oJthe plant growth and nitrogen nutrition status oJmalting spring barley
varieties. Mean oJvegetation period s 2001-2003

Sucha masa
%Nwsm

Pobranie

NNIplon
NNIbialko

Wspól
(t 'ha-l)

LAI
(kg. ha-l)

SPAD
czynnik

czesci
klosy

czesci
klosy
czesci
klosy

czesci
klosy

czesci
klosywegetat

wegetatwegetatwegetatwegetat
a

-4,264956,59717ni6,96413-1,57998-47,8553105,3041,21526ni1,22552nini

b

0,124059-0,27964ni-0,148530,0330212,17929-4,40146-0,01499-0,oI 169-0,01386-0,014239,71614

c

ninIni0,012123nini-0,232610,00388ni0,004073ni0,97864

d

ni0,0028740,0001570,000926nI-0,0111150,0447300,0000850,0002290,0000770,000260-0,03066

e

nininIninininininininini

f

ni0,0001290,000216-0,00010ni0,0060220,004990ni0,??oo5ni0,??oo540,011071

Rl

81,588,658,976,766,164,088,547,380,045,780,677,4

"""
00

~

~n
c'
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Tabela 9. Porównanie wskazników stanu roslin odmian jeczmienia wjazie kwitnie
nia DC 52-57_ Srednio w latach 2001-2003

Table 9. The comparison indices oj barley cultivar plant status during anthesis DC
52-57. Mean oj2001-2003

Odmiana; Cultivar
Dawka

BrendaRudzikScarlettSezam
Wskaznik

Nliscie, liscie,liscie,liscie,
Indices

N doselodygiklosylodygiklosylodygiklosylodygiklosy
kg-ha-!

leaves,spikesleavesspikesleavesspikesleavesspikes
stems

stemsstemsstems

Plon

O
4,261,114,750,944,541,514,521,00

suchej

20
4,931,314,380,844,551,504,761,17

40
5,091,315,081,004,741,434,751,14

masy 605,211,255,341,195,181,615,201,26
Dry matter 805,571,285,321,074,791,445,131,17

yie1d Sredniotha-! Mean
5,01

1,254,971,014,761,504,871,15

O

1,99-1,83-1,68-2,02-
Indeks

202,32-2,10-2,08-2,02-
po-

402,49-2,33-2,03-2,29-
wierzchni

602,70-2,42-2,37-2,65-
lisciowej

802,94-2,78-2,57-2,92-
LAI

Srednio
2,49

2,292,142,38Mean

----

Procento-

O1,301,651,301,621,321,651,201,56
wa zawar-

201,271,671,391,671,321,701,421,59
tosc N w

401,531,771,391,671,661,771,481,69
suchej

601,591,861,561,841,631,861,511,80
maSie

801,781,851,841,911,701,851,701,84
N%indry

Srednio
1,49

1,761,501,741,521,761,461,70matter Mean
O

55,818,665,315,261,925,755,015,9

Pobranie

20
63,322,362,514,161,025,965,418,7

azotu

40
77,723,371,216,378,525,469,919,0

Nuptake

60
82,323,283,722,083,829,777,122,6

kg-ha-1

80
97,123,497,420,381,326,585,821,3

Srednio Mean

75,2
22,176,017,673,326,670,619,5

O

0,650,490,680,480,680,590,610,49
20

0,670,570,710,490,670,600,730,52
40

0,810,590,730,510,830,620,770,54
NNIp10n

600,840,620,840,600,860,670,800,60
80

0,950,610,990,600,880,650,900,60
Srednio 0,78

0,580,790,540,790,630,760,55Mean .

..
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°0,700,570,740,510,740,630,670,52
20

0,730,600,770,520,730,640,790,55
40

0,880,630,800,540,930,660,830,58
NNIbialko

600,920,660,920,641,000,720,870,64
80

1,050,651,080,641,000,690,980,64
Srednio 0,85

0,620,860,570,860,670,830,58
Me<lI1

O

545-591-587-538-
20

570-613-628-574-

Indeks

40
593-647-662-616-

SPAD

60
615-

!680 -696-640-
80

638-707-716-673-
Srednio 592 II 647 658

609
Me<lI1

----

NIR pomiedzy odmianami dla: czesci wegetatywneklosy
LSD between cultivars for:

vegetative partsspikes
plonu suchej masy

rn.0,305
LAI

0,118
% N w s.m. roslin

rnrn
Pobrania azotu

rn6,94

NNlplon

rn0,057

NNlbialko
rn0,064

SPAD
16,1

W warunkach malych dawek azotu rosliny jeczmienia w fazie kwitnienia
wykazywaly slaby stan odzywienia azotem, w tym równiez z punktu widzenia optymalnej
zawartosci bialka w ziarnie (NNIbialko). Przy nawozeniu w dawce 60 kg N'ha'!
jedynie odmiana Scarlett charakteryzowala sie optymalnym stanem odzywienia azotem
(NNIbialko= 1). Pozostale odmiany stan taki osiagaly dopiero przy nawozeniu 80 kg

N·ha·!. Swiadczy to o tym, ze odmiana Scarlett, aby zaspokoic swoje potrzeby
zywieniowe, lepiej wykorzystywala azot w okresie rozwoju wegetatywnego niz pozostale
badane odmiany.

Odmiana Scarlett charakteryzowala sie równiez lepszym wykorzystaniem swiatla
i wieksza aktywnoscia fotosyntetyczna lisci (tab. 1O). Wytwarzajac najmniejszamase i
powierzchnie asymilacyjna lisci i lodyg, o duzej zawartosci chlorofilu, dzieki duzej
aktywnosci fotosyntetycznej, odmiana ta charakteryzowala sie równiez najwieksza
masa i najlepszym stanem odzywienia wegetatywnych czesci klosa (tab. 9, tab. 1O).

Oznacza to, ze inne odmiany, charakteryzujace sie w fazie kwitnienia wartoscia
NNIbialko= 1, gromadzily w klosie mniej sze ilosci azotu.
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Tabela 10. Tempo fotosyntezy netto (/lmol CO2 m-2 ·S-l) lisci browarnych odmian
jeczmienia jarego. Srednio w latach 2001-2003.

Table 10. Leafnet photosynthesis rate (/lmol CO2 m-2 ·S-l) ofmalting cultivars
ofspring barley. Mean of2001-2003.

Dawka N Odmiana; Cultivar
N dose Brenda

RudzikScarlettSezam
srednio

NIR
(kg·ha-I)

meanLSD
O

18,819,819,320,119,5r.n.
20

18,019,020,816,818,72,59
40

18,218,518,718,918,6r.n.
60

17,917,919,017,718,1r.n.
80

18,120,118,916,518,4r.n.
Srednio; Mean

18,219,119,218,018,7r.n.
NIR;LSD

r.n.r.n.r.n.2,87r.n.

Klosy odmiany Scarlett charakteryzowaly sie ponadto wieksza aktywnoscia
fotosyntetyczna niz klosy pozostalych odmian (tab. l l), co umozliwialo wyksztalcanie
dorodnego ziarna o stosunkowo malej zawartosci bialka.

Tabela 11. Tempo fotosyntezy netto (f1mol CO2 m-2 ·S-l) klosów odmian jeczmienia
jarego. Srednio w latach 2001-2003.

Table 11. Spike net photosynthesis rate (/lmol CO2 m-2 ·S-l) malting cultivars of
spring barley. Mean of2001-2003.

Dawka N Odmiana; Cu1tivar
N dose Brenda

RudzikScarlettSezam
srednio

NIR(kg·ha) mean
O

4,363,813,833,483,86r.n
20

4,044,134,594,014,19r.n
40

3,763,865,213,754,411,371
60

3,902,994,233,813,76r.n.
80

4,134,214,293,163,95r.n.
Srednio;Mean

4,043,814,413,653,990,602
NIR; LSD

r.n.r.n.r.n.r.n.
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Na podstawie dokonanej analizy wzrostu i rozwoju badanych odmian jeczmienia
mozna sadzic zatem, ze przebieg procesów fizjologicznych, jak równiez pokrój roslin
odmiany Scarlett stwarzaja najlepsze warunki do dobrego wykorzystywania azotu w
celu wyksztalcania dorodnego ziarna, zawierajacego procentowo mala ilosc bialka. W
przypadku odmiany Scarlett istnieje wiec mozliwosc stosowania mniejszych dawek
azotu niz pod inne odmiany, bez obawy zmniejszenia plonu ziarna i pogorszenia jego
jakosci.

Podsumowanie

Stwierdzono istotny zwiazek pomiedzy dawka nawozenia azotem i plonem ziarna
jeczmienia oraz jego jakoscia browarna. Sredni przyrost plonu ziarna badanych odmian
przy zwiekszaniu dawki nawozenia azotem od O do 80 kg'ha-I wynosil ok. 1,4 t ha-I,
tj. niemal 40% i nastepowal glównie na skutek zwiekszenia liczby klosów na jednostce
powierzchni i liczby ziaren w klosie. Najwiekszy przyrost plonu ziarna stwierdzono u
odmiany Rudzik.

We wszystkich latach badan, szczególnie w latach 1999,2000,2002 i 2003, które
charakteryzowaly sie dlugimi okresami suszy, zawartosc bialka w ziarnie badanych
odmian przekraczala norme dla jeczmienia przeznaczonego na cele browarne. Wraz
ze wzrostem dawki nawozeniem azotem zawartosc bialka w ziarnie jeczmienia
zwiekszala sie. Najmniejszazawartoscia bialka w ziarnie, niezaleznie od dawki azotu,
cechowala sie odmiana Scarlett.

Wraz ze wzrostem dawki nawozeniem azotem pogorszeniu ulegaly celnosc ziarna,
ekstraktywnosc slodu i stopien ostatecznego odfermetowania brzeczki. Obserwowano
natomiast korzystne zwiekszenie wartosci sily diastatycznej oraz zmniej szenie liczby
Kolbacha na skutek zwiekszonej ilosci bialek rozpuszczalnych.

Wszystkie wybrane do badan browarne odmiany jeczmieniajarego: Brenda, Rudzik,
Scarlett i Sezam w fazie kwitnienia osiagaly optymalny z punktu widzenia przydatnosci
technologicznej stan odzywienia azotem (NNIbialko = l), ale przy róznym zaopatrzeniu
wazot. Odmiany te po osiagnieciu wartosci NNI= l w fazie kwitnienia, charakteryzowaly
sie niejednakowazawartoscia azotu w ziarnie.

Najlepszym wykorzystaniem azotu w okresie rozwoju wegetatywnego wyrózniala
sie odmiana Scarlett, która optymalny stan odzywienia azotem w fazie kwitnienia osiagala
przy nawozeniu w dawce 60 kg N·ha-J• Pozostale odmiany stan taki osiagaly dopiero
przy nawozeniu 80 kg N·ha-l. Moze to swiadczyc o tym, ze odmiana Scarlett, aby
zaspokoic swoje potrzeby zywieniowe, lepiej wykorzystywala azot w okresie rozwoju
wegetatywnego niz pozostale badane odmiany. Wytwarzajac najmniejsza mase i
powierzchnie fotosyntetyczna lisci i lodyg, o duzej zawartosci chlorofilu, dzieki duzej
aktywnosci fotosyntetycznej, odmiana ta charakteryzowala sie równiez najwieksza
masa i najlepszym stanem odzywienia wegetatywnych czesci klosa. Oznacza to, ze
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inne odmiany, charakteryzujace sie w fazie kwitnienia wartoscia NNI bialko=l,
gromadzily w klosie mniejsze ilosci azotu. Klosy odmiany Scarlett charakteryzowaly
sie ponadto na ogól wieksza aktywnoscia fotosyntetyczna niz klosy pozostalych odmian.
Odmiana Scarlett zatem, dzieki dobremu wykorzystaniu swiatla i duzej aktywnosci
fotosyntetycznej lisci i klosów, lepiej niz inne porównywane odmiany wykorzystuje
azot w celu wyksztalcenia dorodnego ziarna, charakteryzujacego sie najkorzystniejszymi
wartosciami parametrów jakosciowych, w tym najmniej sza zawartoscia bialka.

Na podstawie dokonanej analizy wzrostu i rozwoju badanych odmianjeczmienia
mozna sadzic zatem, ze przebieg procesów fizjologicznych, jak równiez pokrój roslin
odmiany Scarlett stwarzaja najlepsze warunki do dobrego wykorzystywania azotu w
celu wyksztalcania dorodnego ziarna, zawierajacego procentowo mala ilosc bialka. W
przypadku odmiany Scarlett istnieje wiec mozliwosc stosowania mniejszych dawek
azotu niz pod inne odmiany, bez obawy zmniejszenia plonu ziarna i pogorszenia jego
jakosci.
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Alicja Pecio

THE POSSIBILITY OF STEERING THE QUANTITY AND QUALITY
OF SPRING BARLEY GRAIN BY NITROGEN FERTILIZATION

Summary

The results ofthe research conducted in Grabow Experimental Station ofthe Insti
tute of Soil Science and Plant Cultivation in 1998-2003 were the basis of the study.
The purpose of the study was to determine the relation between nitrogen fertilization
and grain yield, yield components and quality of some spring malting barley cultivars:
Brenda, Rudzik, Scarlett and Sezam and to compare the utilization of nitrogen col
lected in vegetative organs for grain yield realization by the cultivars.

Increasing nitrogen fertilization dose up to 80 kg N'ha-Isignificantly increased bar
ley grain yield by 1,4 t ha-l, i.e. almost 40% mainly in the result of increase of spike
number per area unit and number of grains per spike. The highest grain yield increase
showed Rudzik cultivar.

In aU years ofthe study, especiaUy in 1999,2000,2002 i 2003, when long periods
of drough were noted, protein content in the grain of studied cultivars exceeded the
brew ery norm. According to nitrogen dose increase also grain protein content in
creased. The smaUest protein content was found in grain ofScarlet cultivar. Nitrogen
dosc increasc negatively influenced also grain filling, malt cxtractivity and fermentability
and positively diastatic powcr and Kolbach index in resuIt ofincrease of solublc protein
content.
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During anthesis aUstudied cultivars represented optimal for malting barley nitrogen
nutrition status (NNlprotein= l) but under different nitrogen supply conditions. Later
on the cultivars collected in grain different amounts of nitrogen. Among studied culti
vars Scarlett cultivar signalized the biggest grain yield, the smallest grain protein con
tent and the best ability of nitrogen utilization during vegetative growth. Scar1ett culti
var, as the only among studied ones, the status of optimal nitrogen nutrition in anthesis
accomplished on the nitrogen dose of 60 kg N'haI, The other cultivars gained the
status on the dose of 80 kg Nha'I. The Scarlett cultivar producing the smallest dry
matter yield and the photosynthetic area of 1eaves and stems of a high chlorophyll
content, due to high photosyntheis rate it was characterized also by the biggest dry
matter yield and the best nitrogen nutrition status of vegetative parts of the spikes.
Photosynthesis rate ofthe spikes was a1sohigher then the one ofthe other cultivars. It
means, that the other cultivars, which achieved during anthesis the status of nitrogen
nutrition NNlprotein= l, collected in their spikes smaller amounts of nitrogen. Spikes
ofScarlet cultivar distinguished also with the highest photosynthesis rate.

The analysis of growth and development of some malting barley cultivars indicates
that both plant physiologiocal processes and shape ofScarlett cultivar provide the best
conditions of efficient nitrogen utilization for production of fme grain characterized by
relatively small protein contenl. For that reason in the case of Scar1et cultivar fertiliza
tion there is a possibility to apply smaller nitrogen dose without the decrease of grain
yield and its quality.

Doc. Dr hab. Alicja Pecio
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia lUN G-PIB
Czartoryskich 8,24-100 Pulawy
Alap@iung.pulawy.pl



WZROST, ROZWÓJ I PLONOWANIE ODMIAN
RZEPAKU OZIMEGO W ZALEZNOSCI OD NAWOZENIA SIARKA

Anna Podlesna

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa
Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach

Abstrakt

Doswiadczenie z dwoma zróznicowanymi genetycznie odmianami rzepaku ozime
go (Górczanski i Kana) prowadzono w wazonach Mitscht;liicha. Jesienia doswiadcze
nie podzielono na dwie serie nawozowe: z zastosowaniem nawozenia siarka mineralna
oraz bez siarki. Pierwsze zmiany w rozwoju rzepaku zaobserwowano po podaniu
azotu wczesna wiosna. Rosliny rzepaku rosnace bez pozywki siarkowej byly nizsze i
mialy antocyjanowo zabarwione, male liscie w porównaniu do wysokich, zielonych
roslin prawidlowo zaopatrzonych w siarke. W fazie tworzenia paków kwiatowych
serie bezsiarkowa obu odmian podzielono na dwa obiekty: jeden pozostawiono bez
zmian a do drugiego wprowadzono dolistne dokarmianie rzepaku roztworem siedmio
wodnego siarczanu magnezu. W konsekwencji tego czynnika rosliny obu odmian wy
kazujace wczesniej objawy silnego niedoboru siarki i zmiany w rozwoju byly zdolne
do wzrostu i zawiazania straków. Plon nasion uzyskany w tych obiektach stanowil
okolo 70% plonu nasion zebranego w warunkach nawozenia doglebowego siarka. Ro
sliny, którym nie podano siarki nie wyksztalcily nasion.

Slowa kluczowe: doswiadczenie wazonowe, rzepak tradycyjny, rzepak dwuzerowy,
deficyt siarki, dokarmianie dolistne siarka,

Abstract

Plants of differentiated varieties of winter oilseed rape (Górczanski and Kana)
were grown in Mitscherlich pots. At the beginning of research the experiment was
divided into two fertilizer series: l) with mineral sulfur fertilization and 2) without sul
fur. First changes in the development of rape were observed after the spring application
of nitrogen. The plants which had not been fertilized with sulfur were smaller and had
red, fragile leaves in comparison to high, green plants correctly supplied with suIfur. At
pod formation stage one part ofboth varieties from series without sulfur was additio
nally fertilized with sulfur by foliar application of magnesium sulphate. The second
part stayed without changes. As a consequence ofthis treatment plants ofboth varie

ties with severe sulfur deficit symptoms were able to growth, fill pods and give about
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70 % of seed yieId obtained by plants fertilized with suIfur to the soi l. Oilseed rape
grown without sulfur did not produce any seed yield.

Key words: pot experiment, high erucid and high glucosinolate oilseed rape, 00 oilseed
rape, sulfur deficit, foliar application of suIfur

Wstep

W okresie powojennym nastapil szybki rozwój przemyslu i motoryzacji oraz zwiek
szenie ilosci spalanego wegla co spowodowalo wzrost emisji do atmosfery gazowych
zv'iazków siarki. Ta droga siarka dostawala sie do gleb i wód ~ jej ilosc czesto prze
w::zszala zapotrzebowanie roslin uprawnych na ten skladnik. Niejednokrotnie tez nad
miar siarki byl powodem skazenia gleb uprawnych [Motowicka- Terelak i Terelak 1998]
i obnizenia plonów wielu roslin [Warteresiewicz 1978]. Nie zachodzila wówczas po
trzeba stosowania nawozów siarkowych. Sytuacja ta ulegla calkowitej zmianie od lat

80. ubieglego wieku gdy notuje sie w Polsce systematyczne zmniejszenie emisji SOz
[Podlesna 2002)] Wyniki badan wskazuja na pojawianie sie w kraju rejonów, w któ
rych juz spotyka sie objawy niedoboru siarki a wiele innych jest nim zagrozone [Grze
bisz i Fotyma 1996, Jakubus 2001, Wielebski i in. 2002].

Celem podjetych badan bylo porównanie wzrostu i plonowania dwu odmian rze
paku ozimego oraz akumulacji przez nie siarki i azotu w warunkach zróznicowanego
nawozenia siarka.

Material i metody

Doswiadczenie prowadzono w hali wegetacyjnej RZD Grabów nalezacym do IUNG
PIB w Pulawach w sezonie 1999/2000. Rosliny rosly w wazonach Mitscherlicha wy

pelnionych 6,5 kg gleby o pH. 6,5 i zawartosci 7,1 mg S-SO/kgp.s. gleby. Podstawo
we skladniki pokarmowe podano w ilosciach jednakowych dla calego doswiadczenia

(glwazon): N-2,5, P -0,69 PPs' K- 1,4 ~O i 0,22 Mg a takze zestaw mikroelemen
tów. W czasie zakladania doswiadczenia do kazdego wazonu dodano 3,9 g CaCO}.
Docelowa dawke azotu podawano trzykrotnie w czasie wegetacji: po wschodach, w
fazie 2-3 lisci, na wiosne przed ruszeniem wegetacji i reszte w fazie intensywnego
wzrostu rzepaku. Pierwszy czynnik doswiadczenia stanowilo zróznicowane nawoze
nie siarka. Poczatkowo doswiadczenie podzielono na 2 serie nawozowe: w pierwszej
stosowano nawozy zawierajace siarke, lacznie l ,2g S/wazon (obiekt +S), a w drugiej
nawozy bezsiarkowe, glównie chlorkowe (obiekt -S). W fazie tworzenia paków wpro
wadzono zróznicowane nawozenie roslin w obiektach obu odmian rzepaku uprawia
nych bez siarki. Polowe wazonów pozostawiono bez zmian a czesc druga opryskiwa

no roztworem MgS04 •7HP zabezpieczajac kazdorazowo powierzchnie gleby w wa-
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zonie przed dostaniem sie na nia skladników zawartych w oprysku. Zabieg ten prze
prowadzano przez 6 kolejnych dni. Calkowita dawka siarki w oprysku wynosila 0,8g
S/wazon. Drugim czynnikiem doswiadczenia byla odmiana rzepaku ozimego: Gór
czanski - tradycyjna odmiana wysokoerukowa i wysokoglukozynolanowa oraz dwu
zerowa odmiana Kana. W kazdym wazonie roslo po 5 roslin. W fazie wydluzania pedu
dokonano pierwszego zbioru roslin z obiektów -s i +S. Po scieciu roslin glebe w
wazonach przelano woda zdemineralizowana a zebrane przesacza oddano do analiz

chemicznych na zawartosc jonów i ustalenie ich odczynu. Jony N-NH4 oznaczano
metoda spektrofotometryczna z salicylanem i podchlorynem, j ony N-N O3 metoda spek
trometrii przeplywowej po redukcj i azotanów do azotynów hydrazyna, jony potasowe

metoda emisyjnej spektrometrii plomieniowej , HlO 4' metoda spektrometrii przeply
wowej z blekitem fosforomolibdenowym, chlorki metoda spektrofotometryczna z ben
zydyna a siarczany metoda spektrofotometrycznaz tiocyjanianem rteci. Odczyn prze
saczy ustalono na podstawie metody potencjometrycznej. Drugi zbiór roslin wykona
no w dojrzalosci pelnej rzepaku okreslajac plon suchej masy poszczególnych organów
i pobierajac próbki do analiz chemicznych. Azot ogólny oznaczono metoda spektrofo
tometrii przeplywowej po uprzedniej mineralizacji próbna drodze mokrej a siarke
ogólna metoda fluorescencji rentgenowskiej. Prezentowane wyniki stanowia srednic z
pieciu wazonów wybranych z poszczególnych obiektów doswiadczenia. Obliczenia
statystyczne wykonano za pomoca programu Statgraphics 5.1.

Wyniki

Wzrost irozwój rzepaku

W okresie wschodów nie obserwowano róznic miedzy odmianami i seriami nawo
zowymi w odniesieniu do wzrostu i rozwoju roslin. Badane odmiany rzepaku dobrze
przezimowaly a glówna róznica widoczna wczesna wiosna bylo nieznaczne antocyja
nowe zabarwienie lisci rzepaku z serii bezsiarkowej . Po podaniu wiosennej dawki
azotu w okresie ruszenia wegetacji pojawilo sie róinicowanie wysokosci i ulistnienia
rzepaku oraz zwiekszenie ilosci antocyjanów w blaszkach lisciowych. Rosliny z serii
siarkowej zaczely wydluzanie lodygi oraz fOffi10wanie kolejnych lisci a ich srednia
masa wynosila 11,6 oraz 12,0 g na wazon, odpowiednio dla odmiany Górczanski i
Kana. Natomiast rosliny z serii bezsiarkowej byly niskie a ich niewielkie liscie przybra
ly wyraznie antocyjanowe zabarwienie. Czesc nadziemna odmiany Górczanski wyno
sila w tej fazie 7,1 a odmiany Kana - 6,9g na wazon. Sucha masa korzeni nie
wykazywala zróznicowania w zaleznosci od odmiany oraz zaopatrzenia w siarke i
ksztaltowala sie na poziomie 3,0-3,5g na wazon.
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Fot.l. ZrÓznicowanie wzrostu i
rozwoju rzepaku w zalezno.\:ci od

zaopatrzenia w siarke
Fig.l. D(ilerentiation ofgrowth and
development of rape in dependence

on sulfiu' supply

Ponadto rosliny te zaczely
formowac i wydluzac ped glówny
oraz wyksztalcac nowe liscie i pedy
boczne z pakami kwiatowymi.

Natomiast rosliny obu odmian
nie nawozone siarka rosly
slabo, nadal byly karlowe i nie
wyksztalcaly luszczyn. Platki korony
tych roslin mialy blado zólte za-

Fot. 2. Pierwsze zmiany w rozwoju
rzepaku odmiany Górczanski po do listnym

zastosowaniu siarki wformie MgSO 4
'7H20

Fig. 2. First changes in development of
oilseed rape var. Górczanski afler j(Jliar

application ofsulfur as MgSO 4' 7H20

Okolo 2 tygodnie po podaniu wiosennej
dawki azotu zanotowano faze pakowania,
która wystapila nieco wczesniej u
roslin nawozonych siarczanami (f01.1).
Ponadto rosliny rzepaku nawozonego
siarka byly wysokie, mialy normalnej
wielkosci, zielone liscie oraz prawidlowo
wyksztalcone i liczne paki kwiatowe. U
rzepaku z serii bezsiarkowej obserwowano
w tym czasie nieznaczne wydluzenie
pedów na szczycie których pojawialy sie
drobne paki kwiatowe. Znacznie mniejsze
liscie tych roslin byly sztywne i kruche.

Po uplywie okolo 10 dni od
rozpoczecia oprysku roztworem siar
czanu magnezu rzepaku deficytowego
w siarke obserwowano wyrazna zmiane
zabarwienia lisci, które stawaly sie
zielone i bardziej elastyczne (fot. 2).
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barwienie a wiekszosc rozpoczynajacych kwitnienie paków kwiatowych opadala. Nie
liczne, krótkie i nieksztahne luszczyny opadaly takze niedlugo po ich wyksztalceniu.
Wysokosc tych roslin i ich rozwój nie ulegly zmianie do konca wegetacji. Natomiast
rosliny dokarmiane dolistnie byly niewiele nizsze od nawozonych siarka doglebowo i
charakteryzowaly sie w tym czasie intensywnym zielonym zabarwieniem oraz liczny
mi odgalezieniami bocznymi. Kwitnace obficie kwiatki mialy prawidlowy ksztah i in
tensywnie zóhy kolor platków korony. Obserwowano tez zawiazywanie luszczyn o
normalnym ksztalcie i wielkosci. Porównywane odmiany rzepaku reagowaly w ten
sam sposób na warunki zywieniowe wprowadzone w doswiadczeniu.

Sklad chemiczny przesaczy

Analizy przesaczy zebrane z wazonów, w których nie stosowano siarki, wskazuja
na znaczna koncentracje w roztworze glebowym jonów azotanowych i amonowych
(tab. l). Okazuje sie, ze przesacza zebrane z tych wazonów byly zasobne równiez w
jony potasu, fosforu i chloru. Nie stwierdzono w nich natomiast siarczanów. W po
równaniu do przedstawionych wyników przesacza pochodzace z wazonów, w których
stosowano doglebowe nawozenie siarka byly znacznie ubozsze w podstawowe jony za
wyjatkiem jonów siarczanowych. Zastosowane nawozenie siarka nie wywolalo zmian
odczynu analizowanych przesaczy.

Tabela 1. Zawartosc jonów w przesaczach glebowych (mg*dm-3)- próba srednia dla
obu odmian

Table 1. Concentration of ions at soilleakages (mg*dm-3) - mean for both varieties

Obiekt; pHN-NH4N-N03p.K8-804 ·2Chlorki cr
object

chlorides
-8

7,602,2269,271,4264,200,00315,2
+8

7,680,3016,000,3424,77324,3524,00

Plonowanie rzepaku

Analiza plonu suchej masy roslin dojrzalych wykazala, ze najlepiej plonowaly rosli
ny doglebowo nawozone siarka (rys. l). W tych warunkach nie wystapily istotne
róznice w calkowitym plonie obu odmian rzepaku. Stwierdzono natomiast wyrazne
róznice odmianowe w plonie masy poszczególnych organów. Odmiana dwuzerowa
Kana dala wyzszy plon nasion chociaz sucha masa lisci, lodyg i luszczyn tej odmiany
byla nizsza niz tradycyjnej odmiany GÓrczanski. Rosliny rzepaku Kana wytwarzaly
silniejszy system korzeniowy w porównaniu do odmiany GÓrczanski. Rzepak obu
odmian rosnacy bez nawozenia siarka wytworzyl niewielka mase nadziemna ale nie

wyksztalcil nasion.
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[l+ S [l- S III!Idoknnianie dolistne S; foliar application S

I - nawozenie siarka; su!furJertilization , II - odmiana; variety

Rys.l. Plon suchej masy rzepaku w fazie dojrzalosci pelnej
Fig. 1. Yield of oi/seed rape dry matter at fuli maturity

Natomiast rosliny, którym podano siarke w formie oprysku zdolaly wytworzyc
znaczna mase lisci i lodyg oraz zawiazac i wyksztalcic luszczyny. W efekcie tego
zabiegu uzyskano 74,2 oraz 67,3 % plonu nasion uzyskanego w warunkach nawozenia
doglebowego, odpowiednio dla odmiany Górczanski i Kana.

Koncentracja azotu i siarki w organach rzepaku

Analiza chemiczna czesci nadziemnych rzepaku (liscie i lodygi) oraz korzeni zebra
nych w fazie wydluzania pedu wskazuje na zróznicowanie zawartosci zarówno siarki
jak i azotu spowodowane nawozeniem siarkowym (tab. 2 i 3). Rzepak zaopatrzony w
siarke wykazywal wyzsza koncentracje obu skladników w przeciwienstwie do roslin,
które rosly w warunkach deficytu siarki i nie mialy innego zródla tego skladnika. Rosli
ny z serii bezsiarkowej wykazywaly bardzo niska koncentracje N w czesciach wegeta
tywnych w stosunku do rzepaku nawozonego siarka. Z kolei korzenie roslin deficyto
wych w siarke mialy wyzsza zawartosc azotu niz korzenie rzepaku z serii +8. Na tym
etapie rozwoju roslinjak i w fazie dojrzalosci pelnej wystapily istotne róznice pomie
dzy badanymi odmianami. Rzepak odmiany tradycyjnej Górczanski zawieral dwu
krotnie wiecej tego skladnika w nasionach niz rzepak dwuzerowy Kana ale luszczyny
odmiany tradycyjnej wykazywaly istotnie nizsza koncentracje siarki w porównaniu do
jej zawartosci stwierdzonej u odmiany Kana.

Rosliny opryskiwane siedmiowodnym siarczanem magnezu mialy istotnie nizsza
koncentracje siarki w badanych organach w zestawieniu do rzepaku nawozonego siarka
doglebowo. Najmniej siarki zawieraly rosliny nie nawozone tym skladnikiem.
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Tabela 2. Zawartosc siarki w organach rzepaku (%)
Table 2. Sulfur concentration in organs oj oi/seed rape

Wydluzanie pedu
Dojrzalosc pelnaStem elongation - 33 Ful! maturity - 91 BBABBA

Czynnik
Czesc

Factor
nadziemnaKorzenieSlomaLuszczynyNasionaKorzenie

Abovegroun

RootsStrawSiliquesSeedsRoots

dpart Nawozenie S Sferilizathn:+S
1,175b*0,755a0,546c0,347b1,284b0,276b

-S
0,108a0,160b0,127a--0,180a

Oprysk;

--0,328b0,185a0,938a0,209a
spray OdmianaVariety:Górczanski

0,680b0,425a0,331a0,128a0,959a0,213a
Kana

0,603a0,490b0,349a0,340b0,522b0,230a

* liczby w kolumnach oznaczone tymi samymi literami nie róznia sie istotnie; numbers in columns
marked with the same letters do not differ significantly

Najwyzsza koncentracje azotu stwierdzono w organach nadziemnych rzepaku z
serii bezsiarkowej natomiast u roslin nawozonych siarka doglebowo i opryskiwanych

Tabela 3. Zawartosc azotu w organach rzepaku (%)
Table 3. Nitrogen concentration in organs oj oi/seed rape

Wydluzanie peduDojrzalosc pelna
ICzynnik

Stem elon~ation - 33 BBAFul! maturity - 91 BBA
Factor

Czesc
nadziemna

KorzenieSlomaLuszczynyNasionaKorzenie

Aboveground

RootsStrawSiliquesSeedsRoots
part Nawozenie S Sferilization:+S

7,28b*2,63a0,55a0,55b2,81b0,60a
-S

3,89a3,42b4,59c-
-3,03c

Oprysk; spray

--1,02b0,38a2,79a0,93b
Odmiana Variety:Górczanski

5,71b5,46b2,92a0,33a1,89a1,68b
Kana

2,96a3,10a2,08a0,29a1,84a1,40a

* objasnienia pod tabela 2; explanations under table 2
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siarczanem magnezu najzasobniejsze w azot byly nasiona (tabJ). Rzepak dolistnie
dokarmiany siarka wykazywal zwiekszona zawartosc azotu w lisciach i lodygach oraz
korzeniach w stosunku do roslin, które otrzymaly siarke mineralna do gleby.

Stosunek N:S dla calej czesci nadziemnej rzepaku zebranego w fazie wydluzania
pedu wynosil w przypadku serii +S: 5,9 (Górczanski ) oraz 6,5 (Kana) a dla serii
bezsiarkowej -S odpowiednio: 39,8 i 32,7. Wartosci stosunku N:S obliczone dla slomy
rzepaku dojrzalego z serii -S wynosily 34 oraz 38, odpowiednio dla odmiany Górczan
ski i Kana. Natomiast u roslin obiektów nawozonych doglebowo siarka mineralna
stosunek ten dla slomy wynosil 1,43 (Górczanski) i 1,0 (Kana). U roslin dokarmia
nych dolistnie stosunek N:S ksztaltowal sie na poziomie 3,4 oraz 2,5, odpowiednio
dla odmiany tr~dycyjnej i dwuzerowej .

Akumulacja azotu i siarki w roslinach dojrzalych

Glównym miejscem gromadzenia azotu, w przypadku obu badanych odmian, byly
nasiona, szczególnie z obiektów nawozonych doglebowo siarka mineralna (tabA). Sto
sunkowo duzo azotu akumulowaly liscie i lodygi a najmniej korzenie rzepaku. Naj
wiecej azotu pobraly rosliny nawozone siarka doglebowo a najmniej rzepak uprawiany
bez siarki.

Nasiona byly równiez najwiekszym magazynem siarki ale prawie dwukrotnie
wiecej tego skladnika akumulowaly nasiona rzepaku tradycyjnego (tab.S). Liscie i lodygi
byly drugim co do wielkosci pobrania miejscem akumulacji siarki. Podanie siarki

Tabela 4. Akumulacja azotu w dojrzalych roslinach rzepaku (g/wazon)
Table. 4. Nitrogen accumulation at mature oi/seed rape plants (g per pot)

Organ rosliny; Plant organ

Czynnik

SlomaLuszczynyNasionaKorzenieRazem
Factor

StrawSiliquesSeedsRootsTotal

Nawozenie S Sferi/ization:+S
O,306c*O,079bO,571bO,059c1,015c

-S
O,030a--O,OO7aO,037a

Oprysk; spray
O,135bO,059aO,300aO,032bO,526b

Odmiana; Variety: Górczanski
O,157aO,049aO,373bO,029aO,608b

Kana
O,156aO,065bO,208aO,037aO,466a

* objasnienia pod tabela 2; explanations under table 2
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w fazie pakowania zwiekszylo wielkosc pobrania tego skladnika ale ostatecznie bylo
ono o polowe mniejsze w porównaniu do obiektów z nawozeniem doglebowym. Rosli
ny uprawiane bez siarki mineralnej zakumulowaly znikome j ej ilosci. Znacznie wiecej
siarki pobral rzepak odmiany Górczanski, który w obiektach +S ponad 61% calej ilosci
tego skladnika zgromadzil w nasionach a tylko okolo 25% w lisciach i lodygach. Z
kolei rzepak dwuzerowy Kana pobral tych samych obiektach nawozowych okolo 0,4
g S / wazon mniej niz odmiana wysokoerukowa i wysokoglukozynolanowa Górczan
ski. Z pobranej puli siarki blisko 50% zlokalizowane bylo w nasionach a okolo 36% w
lisciach i lodygach.

Dyskusja

Tabela.5. Akumulacja siarki w dojrzalych roslinach rzepaku (g/wazon)
Table. 5. Sulfur accumulation at mature oi/seed rape plants (g per pot)

Organ rosliny; Plant or~an

Czynnik
SlomaLuszczynyNasionaKorzenieRazem

Factor
StrawSiliquesSeedsRootsTotal

Nawozenie S; Sferilization:+S
O,303a*O,221c1,263cO,146b1,933c

-S
1,089b--O,120a1,209a

Oprysk; spray
O,397aO,123bO,887bO,146b1,553b

Odmiana; Variety:
O,587aO,127aO,711aO,129a1,554a

Górczanski
O,605aO,129aO,722aO,145b1,601a

Kana

* objasnienia pod tabela 2; explanations under table 2

Jesienia, kiedy rosliny rzepaku wyksztalcaly pierwsze liscie i formowaly rozete,
objawy niedoboru siarki nie byly widoczne. Gleba zawierala niewielkie ilosci tego sklad
nika co w poczatkowym etapie rozwoju roslin moglo byc wystarczajace. Ponadto,
jesienia podano tylko startowa dawke azotu i prawdopodobnie nie wystapilo jeszcze
zachwianie proporcji azotu do siarki w tkankach rzepaku. Jednakze doszlo do tego po
podaniu duzej dawki azotu wczesna wiosna. Pierwszym widocznym objawem tej nie
prawiCllowosci byla zmiana zabarwienia lisci na kolor antocyjanowy a przy utrzymuja
cym sie deficycie siarki obserwowano tzw. "lyzeczkowatosc" lisci czyli charaktery
styczne wygiecie nerwu glównego lisci wywolane mechanicznym napieciem w ich
tkankach. Trwajacy dalej niedobór siarki spowodowal takze nieprawidlowosci w roz
woju organów generatywnych. Oprócz tego, ze rosliny wyksztalcily nieliczne i drobne
paki kwiatowe to czesc z nich opadla przez otwarciem kwiatu. Zmieniony ksztalt
platków korony i ich bladozólte zabarwienie swiadczy, ze deficyt siarki pojawil sie
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wczesnie w okresie rozwoju wegetatywnego [Schnug i Haneklaus 1994]. Zas zmiana
zabarwienia platków korony jest tlumaczona przez wspomnianych autorów zwiek
szonaprodukcja leukoantocjanów w warunkach braku siarki. Zmiana koloru platków
korony wplywala negatywnie na atrakcyjnosc kwiatów dla owadów zapylajacych, co
oprócz czynników natury wewnetrznej bylo przyczyna zawiazywania tylko nielicz
nych, nieksztaltnych i nietrwalych luszczyn.

Tak wielorakie nieprawidlowosci w rozwoju rzepaku powodowane sa zdaniem
Schnuga i Haneklaus [1994] deficytem siarki. Zauwazalne powstawanie antocyjanów
tlumacza wzrostem koncentracji glukozy powstajacym w wyniku zahamowania bio
syntezy aminokwasów a nastepnie bialek w warunkach deficytu siarki. W konsekwen
cji tej ~ieprawidlowosci obserwuje sie u tych roslin zahamowanie wznstu prowadzace
do id~ karlowatosci. Objawy tych nieprawidlowosci obserwowaly T'~wniezPodlesna
[2002b] oraz Uziak i Szymanska [1969]. Badania prowadzone przez Mortensena i
Eriksena [1994] oraz Uziak i Szymanska [1969] wykazaly, ze glód siarkowy prowadzi
do nieprawidlowosci w metabolizmie azotowym. Wyrazem tego byla zbyt wysoka
koncentracja azotu w lisciach i lodygach roslin deficytowych w S oraz zbyt wysoki
stosunek N:S [Zhao i in., 1997]. W tych zmienionych warunkach azot gromadzi sie w
lisciach w formie asparaginy i glutaminy [Uziak i Szymanska, 1969] Jednakze azot
zwiazany w amidach nie moze byc uzyty do syntezy aminokwasów bialkowych, po
niewaz w przypadku niedoboru siarki zaklócony jest proces fotosyntezy i zostaje za

hamowana produkcja kwasów karboksylowych, które sa akceptorami grup NH2 [No
wotny-Mieczynska, 1965][ Takze badania prowadzone przez Dietza [1989] wykaza
ly, ze w przypadku glodu siarkowego nastepuja liczne zmiany w parametrach rozwojo
wych do których nalezy zaliczyc okolo 50 % zmniejszenie wskaznika fotosyntezy,
zawartosci bialka oraz kwasów nukleinowych. O zmienionym metabolizmie roslin
uprawianych bez siarki mineralnej swiadcza równiez wyniki analiz chemicznych prze
saczy glebowych. Znaczne nagromadzenie w nich jonów wskazuje na zahamowanie
pobierania tych skladników ze srodowiska glebowego przez rosnace w wazonach rosli
ny rzepaku. Przedstawione przypuszczenia potwierdzaja wieloletnie badania lizyme
tryczne, w których wykazano, ze bardzo wysokakoncentracjejonów azotanowych i
potasowych oznaczano w wodach przesiakajacych przez gleby pozostajace w ugorze
[Sykut, 2000]. Z badan przeprowadzonych przez innych autorów wynika, ze zmniej
szenie syntezy bialek i pogorszenie ich jakosci u roslin cierpiacych na niedobór siarki
spowodowane jest takze zaklóceniami w funkcjonowaniu enzymów zwiazanych z re
dukcja azotanów [Motowicka- Terelak i Terelak, 1998]. Wspomniany problem doty
czy przede wszystkim reduktazy azotanowej, której aktywnosc jest znacznie obnizona
w warunkach deficytu siarki [Duke i Reisenauer 1896, za McGrath i Zhao, 1996].
Zaburzony metabolizm azotowy roslin wywolany niedoborem siarki moze byc zda
niem McGratha i Zhao [1996], waznym powodem tworzenia nienormalnych kwiat
ków a nastepnie opadania zawiazanych luszczyn. Zjawisko to mialo miejsce woma
wianym doswiadczeniu w efekcie czego z obiektów, bezsiarkowych nie uzyskano na-
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sion rzepaku. Wczesniej brak plonu w obiektach nie nawozonych siarka stwierdzono
takze w badaniach Podlesnej [2002b] oraz Wielebskiego i in. [2002]. Zastosowanie
dolistnego dokarmiania siedmiowodnym siarczanem magnezu roslin deficytowych w
siarke spowodowalo przywrócenie wlasciwego metabolizmu o czym swiadcza wizual
ne zmiany obserwowane jako wzrost pedu i rozgalezien bocznych, rozwój zielonych
lisci oraz prawidlowych kwiatków i luszczyn. Natomiast analizy chemiczne potwier
dzily korzystna zmiane koncentracji siarki i azotu oraz akumulacji obu skladników w
organach rzepaku w stosunku do roslin pochodzacych z obiektów bezsiarkowych.
Takze stwierdzone przez Brodowska i Kaczora [2003], zmniejszenie udzialu azota
nów w sumie anionów nieorganicznych u roslin dobrze zaopatrzonych w siarke moze
wsk-:-:zywacna poprawe metabolizmu azotowego w tych warunlnch. Zdaniem Wi
sni~'Nskiej - Kielian [1991] wyraza sie to wzrostem ilosci azotu b:alkowego worga
nach generatywnych roslin oraz spadkiem mineralnych form tego skladnika. W konse
kwencji rosliny takie odznaczaja sie wyzszym wykorzystaniem azotu do syntezy bial
ka a stosunek N:S przyjmuje wartosci <10 [McGrath i Zhao, 1996]. Prawdopodobnie
sytuacja taka miala miejsce w omawianym doswiadczeniu bo ostatecznie plony uzy
skane z roslin dokarmianych dolistnie siarczanem magnezu stanowily 74,2 [Górczan
ski)]oraz 67,3 % [Kana] plonu roslin nawozonych siarka doglebowo. Plonotwórczy
efekt siarki zastosowanej jako siarczan magnezu w fazie pakowania potwierdzaja ba
dania Krauze i Bowszys [2000] a korzystny wplyw dolistnie aplikowanej siarki ele
mentarnej dokumentuja prace Schnuga i in. [1995] oraz Szulca i in. [2000]. Uwaza
sie, ze przy niedostatku siarki przyswajalnej w glebie zabieg ten moze w 35-90%
zaspokoic potrzeby pokarmowe roslin [Litynski i Jurkowska, 1982]. Badania prowa
dzone z wykorzystaniem siarki promieniotwórczej wykazaly, ze uzyskane ta droga
dodatkowe ilosci tego skladnika moga byc szybko transportowane do rozwijajacych
sie organów- akceptorów [Farahbakhsh i in. 1999]. Jansen i Bettany [1984] uwazaja
jednak, ze w warunkach silnego deficytu siarki jej aplikacja po okresie formowania
rozety nie zawsze pozwala na uzyskanie maksymalnego plonu ze wzgledu na duze
ilosci tego skladnika unieruchomione w lisciach. Zdaniem autorki nalezy sie liczyc
takze z pewnymi stratami siarki podawanej w formie oprysku oraz z trudnosciami z
przenikaniem skladnika przez szparki oddechowe, wywolanymi zmienionym stanem
fizjologicznym lisci.

Wnioski

1. Rzepak ozimy uprawiany warunkach doswiadczenia wazonowego bez pozywki
siarkowej nie moze rozwijac sie i plonowac. W efekcie silnego deficytu siarki
nastepuja zmiany w metabolizmie roslin prowadzace do objawów wizualnych i
niekorzystnych zmian w koncentracji azotu i siarki.
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2. Zastosowane dokarmianie dolistne rzepaku siarka w fazie tworzenia paków kwia
towych pozwolilo na przywrócenie prawidlowego metabolizmu i rozwoju roslin.
Poprawie ulegl równiez sklad chemiczny rzepaku oraz stosunek N: S w j ego orga
nach. Dokarmiane rosliny zdolaly wydac okolo 70 % plonu nasion w porównaniu
do rzepaku nawozonego doglebowo siarka mineralna.

'3. Zróznicowane genetycznie odmiany rzepaku reagowaly w ten sam sposób na brak
siarki w pozywce oraz na zastosowany oprysk dolistny.
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Anna Podlesna

GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELDING OF DIFFERENTIATED
VARIETIES OF WINTER OILSEED RAPE IN DEPENDENCE

ON SULFUR FERTILIZATION

Summary

From the end of80's onwards there has been an ongoing decrease in S02 emissions
in Poland by transformation of economy and legislation to reduce emissions. From the
soil tests carried out on the end oflast century it became evid~nt that over 70% of soils

have low and 15% a medium suIfur content. Since S02 f'~issions are expected to
further decrease in Poland the sulfur status in soils is important element of agro-eco
systems and actions connected with plant supply with this nutrient. The aim ofunder
taken researches was to compare of development and yielding of two winter oilseed
rape varieties under the influence of different sulfur fertilization.

The experiment was carried out in Mitscherlich pots fiUed with light soi1. First row
factor of experiment was differentiated sulfur fertilization: l) with mineral sulfur fertili
zation to the soil (+S), 2) without sulfur (-S) and 3) foliar application of sulfur as

MgSO 4 .7HP used at pod formation stage. The second row factor were two genetic
differentiated varieties of winter oilseed rape: Górczanski - high erucid and high glucosino
late variety and Kana - double low variety. Another nutrients were applied in the same
amounts to aUobjects. Plants were harvested at stem elongation stage and at fuHmaturity.

First changes in the development of rape were observed after the spring application
of nitrogen. The plants which had not been fertilized with sulfur were smaller with red,
fragile leaves in comparison to high, green plants correctly supplied with sulfur. At the
pod formation stage one part of pots from object -S was additionally sprayed with
magnesium sulphate. As a consequence of this treatrnent plants ofboth varieties which
had severe sulfur deficit symptoms began changes in their appearance. They were able
to form longer stems ended with normal flower buds and green leaves. At full maturity
was found that oilseed plants cultivated without sulfur did not produce seed yield and
plants which were sprayed with magnesium sulphate gave about 70 % of yield in
comparison to yield of normal S supplied oilseed rape. It was also observed some chan
ges at chemical composition of plants with severe sulfur deficit. They had very low
sulfur concentration at stem elongation as weH as at fuHmaturity and very high content of
nitrogen at aboveground parts and roots. It was a indicator of perturbations in metabo
lism and its consequences on lack of seed yield. A traditional variety Górczanski had very
high sulfur concentration in seeds in compmison to Kana but both varieties were charac
terized by the same response on sulfur deficit and its foliar application.

Dr inz. Anna Podlesna

Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia
IUNG-PIB w Pulawach

e-mail:ap@iung.pulawy.pl



MOZLIWOSC STEROWANIA WIELKOSCIA PLONU I JAKOSCIA ZIARNA
PSZENICY OZIMEJ PRZEZ NAWOZENIE AZOTEM

Agnieszka Rutkowska

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy w
Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badan polowych nad wplywem póznego
nawozenia azotem na wielkosc plonu i jakosc ziarna pszenicy ozimej odmiany Korwe
ta. Skutecznosc dawki 40 kg N'ha-l stosowanej w fazie kloszenia lub po kwitnieniu
okreslano zaleznie od zróznicowanego (0-160 kg N-ha-I) stanu zaopatrzenia roslin w
azot we wczesnych fazach rozwoju wegetatywnego. Nawozenie pszenicy w fazie klo
szenia powodowalo wzrost zawartosci bialka w ziarnie srednio o 1,6%,.a w fazie
kwitnienia o 1,4%. Opóznianie terminu stosowania calkowitej ilosci nawozów azoto
wych w przypadku roslin slabo odzywionych azotem (40 i 80 kg N ·ha-l w nawozeniu
podstawowym) gwarantowalo wzrost zawartosci bialka srednio o 2%. W badaniach
potwierdzono przydatnosc testów roslinnych NNI i SPAD do diagnozowania potrzeb
nawozowych pszenicy wzgledem azotu.
Slowa kluczowe: pszenica ozima, pózne nawozenie azotem, NNI, SPAD

Abstract

Two factorial field experiments with bred winter wheat var. Korweta were per
formed in the years 2001-2003 to asses the effects oflate rates ofnitrogen fertilizers
on grain yield and quality, according to different nitrogen supply (0-160 kg N'ha-l) in
the early vegetation period. Over the years nitrogen rates applied at heading increased
protein content by 1,6% and after anthesis by 1,4% respectively. Wheat accumulated
about 2% ofprotein more when nitrogen fertilizer in the rates 40-80 kg N'ha-I was
applied exc1usively as a top dressing in comparison with the treatment supplied with
basic nitrogen rates. The usability ofNNI and SPAD plant tests for fertilizer recom
mendation was fully confirmed.
Key words: winter wheat, nitrogen top dressing, NNI, SPAD



172 A. Rutkowska

Wstep

Koncepcja stosowania podzielonych dawek nawozów azotowych pod pszenice
powstala w JUNG juz w latach szescdziesiatych. Boguszewski i Ruszkowski [1968]
wykazali, ze stosowanie jednorazowych dawek azotu przekraczajacych 45-50 kg N·ha"
I wiosna, gdy system korzeniowy roslin jest slabo rozwiniety, moze doprowadzic do
wymywania i immobilizacji znacznej ilosci azotu z nawozów, a nadmiar skladnika
powoduje nieprodukcyjne krzewienie roslin i zwieksza ich podatnosc na wyleganie.
Zgodnie z tymi zalozeniami, w doswiadczeniach prowadzonych w Zakladzie
Doswiadczalnym JUNG w Baborówku zaczeto wprowadzac podzial calkowitej dawki
azotu na czesci stosowane w okreslonych fazach rozwojowych pszenicy: krzewienia,
strzelania w zdzblo i kloszenia. Dzielenie dawek powodowalo przyrost plonów, a ich
opóznianie gwarantowalo wzrost zawartosci bialka w ziarnie [Boguszewski i Pentkowski
1967]. Zagadnienie jakosci nabralo szczególnego znaczenia po urynkowieniu gospodarki.
W 1998 roku COBOR-u wprowadzilo podzial pszenic na 4 grupy: E - elitarne, A
jakosciowe, B - chlebowe i C - paszowe. Za glówny czynnik kwalifikujacy przy
skupie pszenic konsumpcyjnych przyjeto zawartosc bialka lub glutenu. Prowadzone w
ostatnich latach badania potwierdzily, ze stosowanie póznych dawek nawozów
azotowych korzystnie wplywa na jakosc plonu, sprzyjajac nagromadzaniu bialek
glutenowych w ziarnie [Kocon 2003, Podolska i Sulek 2002].

W wiekszosci doswiadczen polowych, na podstawie których opracowywane sa
zalecenia dotyczace nawozenia, bada sie skutecznosc podzialu dawek calkowitych
nawozów, przyjmujac a priori ich wielkosc badz odwrotnie - zaklada sie stosowanie
dawek azotu w poszczególnych fazach rozwojowych, a poziom nawozenia wynika ze
sposobu podzialu dawki calkowitej [Mazurek 1999, Mazurek i Sulek 1999, Podolska
1997]. Stad tez w pismiennictwie przedmiotu malo jest danych dotyczacych
skutecznosci stosowania póznych dawek azotu pod pszenice, w zaleznosci od stanu
zaopatrzenia roslin w ten skladnik we wczesniejszych fazach rozwojowych oraz
mozliwosci rozpraszania nie wykorzystanego przez rosliny azotu do srodowiska.

Uwzgledniajac aktualny stan wiedzy, w badaniach wlasnych postawiono nastepujaca
hipoteze: W uprawie jakosciowej odmiany pszenicy, poprzez wlasciwy dobór
wielkosci dawki nawozów azotowych i sposobu jej podzialu, mozliwa jest
jednoczesna realizacja celów: pionowych, jakosciowych oraz ekologicznych,
skladajacych sie na zrównowazony system produkcji ziarna.
Dla weryfikacji tej hipotezy szczególowymi celami pracy bylo okreslenie:

wplywu póznych dawek azotu na wielkosc plonu oraz jakosc ziarna pszenicy
ozimej, zaleznie od stanu odzywienia roslin tym skladnikiem w fazie rozwoju
wegetatywnego,
skutecznosci tej samej lacznej dawki nawozów azotowych stosowanych na rózny
sposób podzialu,
skutecznosci stosowanych w doswiadczeniu lacznych dawek nawozów azotowych
w zakresie 0-240 kg N·ha-1
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Cele te realizowano na podstawie trzyletnich, dwuczynnikowych doswiadczen
polowych z pszenica ozima uprawiana w plodozmianie.

Material i metody

Badania nad nawozeniem azotem pszenicy ozimej prowadzono w latach 2001
2003 w ramach statycznego doswiadczenia plodozmiennego, zalozonego w 1990 roku
w Rolniczym Zakladzie Doswiadczalnym IUNG w Grabowie (woj. mazowieckie).
Doswiadczenie zlokalizowano na glebie plowej, opadowo-glejowej wyksztalconej z
gliny sredniej i zaliczonej do kompleksu zytniego bardzo dobrego. Gleba wykazywala

odczyn lekko kwasny o pHKCI= 5,7, srednia zawartosc przyswajalnych form fosforu
p 205= 124, niska zawartosc potasu KP = 84 i wysoka zawartosc magnezu Mg = 98
mg . kg-' gleby. W polu pszenicy doswiadczenie prowadzono jako dwuczynnikowe w
ukladzie split - plot w czterech powtórzeniach. Pierwszym czynnikiem w doswiadczeniu
bylo pózne, doglebowe nawozenie azotem w formie saletry amonowej, a czynnik
drugi stanowilo nawozenie azotem we wczesnych fazach rozwoju wegetatywnego roslin,
tzn. do fazy poczatku kloszenia (Tabela l). Uwzgledniajac tempo pobierania azotu
przez rosliny, nawóz w postaci saletry amonowej, stosowano w dawkach podzielonych
po 40 kg N· ha-I. Pierwsza dawke zastosowano wiosna, po ruszeniu wegetacji, a kazda
nastepna w odstepach 14-dniowych, az do osiagniecia najwiekszej lacznej dawki
skladnika, zgodnie z przedstawionym powyzej schematem. Jak wynika z tabeli l
calkowite dawki nawozów 40 i 200 kg N-ha-! stosowano na trzy sposoby, dawki 80,
120 i 160 kg N-ha-' na cztery sposoby, natomiast dawke 240 N-ha-' w jeden sposób_

Tabela 1. Schemat doswiadczenia (czynnik I)
Table 1. Experiment scheme

Czynnik II Czynnik I - pózne nawozenie w fazie
- nawozenie

Factor II- tOJJ-dressin
podstawowe

40+40 kg N-ha-!
Factor II OkgN-ha-!40+0 kg N'ha-!0+40 kg N-ha-I

kloszenie i

-basic
po kwitnieniu

fertilization

kloszenie
po kwitnieniu

headingand
[kg N- ha-I]

headingafterjlowering
afterjlowering

O

-40 4080

40

408080120

80

80120120160

120

120160160200

160

160200200240
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WarUlili pogodowe w poszczególnych latach badan byly odmienne. Zróznicowane
temperatury oraz rozklad opadów w poszczególnych fazach rozwojowych pszenicy
mialy wplyw tak na wielkosc jak i jakosc uzyskiwanych plonów ziama. Z pewnym
uproszczeniem mozna przyjac, ze rok 2001 byl sprzyjajacy dla plonowania pszenicy,
rok 2002 dla uzyskania ziarna o dobrej jakosci, natomiast rok 2003 moze byc traktowany
jako przecietny.

W okresie wegetacji, w terminach bezposrednio poprzedzajacych zastosowanie
kolejnych dawek nawozów azotowych pobierano próbki roslin (cala masa nadziemna)
z 1m biezacego w dwóch miejscach na poletku, a od fazy poczatku kloszenia z 0,5 m
biezacego, równiez w dwóch miejscach na poletku. W tych samych terminach
dokonywano pomiarów zawartosci chlorofilu za pomoca aparatu Hydro N-Tester,
Minolta 502. W próbkach roslin oznaczono sucha mase oraz zawartosc azotu calkowitego
metoda Dumas'a po spaleniu próbki w tlenie na aparacie FP-528 LECa. W okresie
zbioru pobrano próbki ziama oraz slomy i oznaczono w nich zawartosc azotu
calkowitego. Zawartosc bialka w ziarnie okreslono na podstawie zawartosci azotu
calkowitego (%N x 5,75). Wszystkie analizy chemiczne wykonano w Glównym
Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG w Pulawach.

Wyniki badan

Plony ziarna i slomy

Srednie dla lat badan plony ziama i slomy przedstawiono w tabeli 2. W tabeli
zaznaczono obszary najwiekszych plonów ziarna i slomy.

Najmniej sza dawka azotu, zapewniajaca uzyskanie plonów ziama mieszczacych
sie w obszarze plonów najwiekszych (zjednym wyjatkiem) wynosila 160 kg N·ha-I .
Jednakowy statystycznie efekt tej dawki uzyskiwano niezaleznie od sposobu jej podzialu
(calosc jako nawozenie podstawowe, 3/4 jako nawozenie podstawowe i 1/4 jako
nawozenie pózne czy wreszcie po polowie jako nawozenie podstawowe i pózne).
Zwiekszanie lacznej dawki nawozów od 160 do 200 kg N·ha-1 powodowalo nieistotny,
ale bardzo podobny we wszystkich ukladach podzialu dawek wzrost plonów ziarna o
okolo 3%. W przypadku dawek malych - do 120 kg N·ha-1 podzial calkowitej ilosci
nawozów na czesc podstawowa i dawke pózna zawsze powodowal znizke plonów.
Niezaleznie od wielkosci dawki, korzystniejsze bylo zastosowanie odpowiedniej jej
czesci w stadium kloszenia niz w po kwitnieniu.
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Tabela 2. Srednie dla lat 2001-2003 plony ziarna i slomy [t-ha-I]

Table 2. Grain and straw yields (average Jor the years)

175

Czynnik I - pózne nawozenie

Czynnik II

Factor II- top-dressing

- nawozenie
II czynnik

podstawowe

- srednia I
Factor II

OkgN'ha-140+0 kg N·ha-l0+40 kg N'ha-l40+40 kg N·ha-IfactorII
-basic

-average
fertilization [kgN' ha-l]

ziarnoslomazIarnoslomazIarnoslomazIarnoslomazIarnosloma

gram

straw'gramstrawgramstrawgramstrawgramstraw

O

3,90
3,294,403,624,103,564,503,67
4,23
3,54I

aA
aAaAaAaABaAaBaA

40

5,30
4,895,504,395,304,455,605,11
5,43
4,71bA

aABbAbABbabAbBbB

80

5,70
5,516,205,915,905,536,406,23
6,05
5,80cdA
bAcAcABcAcAcBcB

120

5,90
5,616,506,246,306,316,606,65
6,33
6,20dA
cAcBcdBdBdBcBcB

160

6,50
6,456,706,656,506,446,606,52
6,33
6,52eA
dAcAdAdAdAccA

I czynnik - sredniatactor I

5,46 •5,155,865,365,625,265,945,62
-average

II

0,162 0,259NIR
I

1111aLSD 0,372 IIII Au=0,05 0,331

Elementy struktury plonu

Z tabeli 3 wynika, ze o wielkosci plonów w 2001 roku zdecydowala duza obsada
klosów, a w roku 2003 duza liczba ziaren w klosie. Male plony w 2002 roku zwiazane
byly zarówno z mala liczba klosów j ak i mala liczba ziaren w klosie.

Rok 2002, ogólnie niesprzyjajacy dla pszenicy, odznaczal sie jednak najbardziej
korzystnym rozkladem opadów i temperatur w fazie jej dojrzewania, co wplynelo na
dorodnosc ziarna (najwieksza wartosc MTZ). Male, laczne dawki nawozów (40 i 80
kg N-ha-l) zastosowane w fazach kloszenia i po kwitnieniu powodowaly wiekszy przyrost
masy 1000 ziaren w stosunku do obiektu kontrolnego, niz te same dawki azotu
zastosowane w formie nawozenia podstawowego (rys. 1).
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Tabela 3. Najmniejsze, srednie i najwieksze plony ziarna w latach 2001 - 2003 oraz
elementy struktury plonu

Table 3. Grain yileds in the years 2001-2003 and yield components

Plony ziarna Elementy struktury plonu
Grain yields

Yield components
liczbaliczba

zIaren
MTZ

Rok srednienajwiekszeklosóww klosie
Year

naJmmeJsze 1000
the smallest

averagethe highestnumberofnumberofgrainsears
grainsperweightear2001

3,455,917,5253122,744,0

2002

2,895,287,0242223,145,6

2003

4,225,957,6745828,843,1

46

45
:§

44
N I-:E 43'u 'Ulo 42
1::

III~
41

40
O

1000 grain weight
basic rate

III bez póznego nawozenia

040 kg N/ha w fazie kloszenia

11I40 kg N/ha po kwitnieniu

11I40 kg N/ha w faziekloszenia+40
kg N/ha po kwitnieniu

40 80 120 160
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Zawartosc bialka

W przeprowadzonej dla zawartosci bialka analizie zmiennosci stwierdzono istot
nosc efektów glównych (lata i czynniki doswiadczenia), istotnosc wspóldzialania lat
z I czynnikiem oraz wspóldzialania I i II czynnika. Interakcja lat i póznego nawo
zenia sprowadzala sie do tego, ze pózne dawki nawozów azotowych powodowaly
znacznie wiekszy przyrost zawartosci bialka w ziarnie pszenicy uprawianej w 200 l
roku, niz uprawianej w latach 2002 i 2003 (rys. 2).
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Rysunek 2. Wplyw eJektu wspóldzialania lat z póznym nawozeniem na
ksztaltowanie zawartosci bialka w ziarnie

Figure 2. EjJect oj the interaction between the years and nitrogen top dressing on
grain protein concentration

W konsekwencji tych oddzialywan róznica w zawartosci bialka w ziarnie pomie
dzy najbardziej korzystnym dla jakosci ziarna rokiem 2002 a najmniej korzystnym
rokiem 2001 wynosila niemal 3% w obiekcie bez póznego nawozenia i zmalala do
ponizej l % w obiekcie, w którym dwukrotnie zastosowano pózna dawke nawozów
azotowych. Nawozenie azotem, zastosowane w fazach kloszenia i po kwitnieniu psze
nicy kompensowalo zatem niekorzystny wplyw pogody, wplywajacy na zawartosc
bialka w ziarnie w roku 200 l. Warto podkreslic, ze opóznianie terminu stosowania
czesci nawozów do fazy kloszenia lub kwitnienia zawsze procentowalo nagromadza
niem wiekszej ilosci bialka w ziarnie, a efekt dzialania póznych dawek byl tym wiek

szy, im mniejsza calkowita dawke azotu zastosowano pod pszenice.
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Figure 3. EjJect oj timing and the way oj nitrogen Jertilization on grain yield and protein content
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Na rysunkach 3a i 3b, w formie uogólnionej przedstawiono odmienne oddzialywanie
czynników doswiadczenia na ilosciowe oraz jakosciowe cechy ziarna pszenicy.

Efektywnosc nawozenia i wykorzystanie azotu z póznych dawek nawozów
Przecietna efektywnosc póznych dawek nawozów byla zalezna od wielkosci

dawek nawozenia podstawowego (tab. 4). Istotnie wieksza efektywnosc agronomiczna
nawozenia uzyskano dla dawek podstawowych O, 80 i 120 kg N . ha-l, a istotnie
mnieisza dla dawek 40 i 160 kg N·ha- l. Mniejsze efekty tych dawek w nawozeniu
pszenicy dobrze odzywionej azotem (160 kg N·ha-l w dawce podstawowej) sa
zroZ',~miale.Mala ich skutecznosc w przypadku pszenicy slabo zacptrzonej w azot w
weg~tatywnym okresie wzrostu mogla byc spowodowana bardzo C:lza zwyzka plonu
ziarna pod wplywem dawki 40 kg N·ha-Izastosowanej w nawozeniu podstawowym, w
momencie ruszenia wegetacji. Wzglednie staly efekt stosowania póznych dawek
nawozów w zakresie dawek podstawowych 80-120 kg N'ha-l swiadczy o celowosci
póznego nawozenia pszenicy nawet dobrze odzywionej azotem w okresie rozwoju
wegetatywnego.

Tabela 4. Srednia efektywnosc póznych dawek azotu oraz wspólczynnik
wykorzystania azotu z nawozów

Table 4. Agronomie and physiological ejjiciency of nitrogen top dressing and
coejjicient of N utilization - averagefor the years of investigations

Czynnik II Czynnik I-pózne nawozenie
- nawozenie

Factor I - top dressing
podstawowe

40 + Okg N· ha-10+ 40 kg N· ha-l40 + 40 kg N· ha-1Factor II - basicJertilization
AE

PEWWNAEPEWWNAEPEWWN
[kgN' ha-I]

O

12,519,763,05,0010,249,07,5013,555,0

40

5,009,5053,00,000,0028,03,708,1046,0

80

12,513,265,05,2010,549,08,7018,946,0

120

15,028,652,010,023,542,08,7020,642,0

160

5,0011,842,00,000,0035,04,004,0025,0

srednia

10,017,855,048,841,05,9013,043,0
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Diagnostyka stanu odzywienia pszenicy azotem i ustalanie optymalnych dawek
nawozów azotowych

Nowe podejscie do nawozenia pszenicy azotem opiera siQna zalozeniu, ze ilosc
skladnika, jaka ma do dyspozycji roslina, powinna byc dostosowana do tempa
nagromadzania suchej masy [Greenwood i in. 199 l]. Zapewnia to uzyskanie
optymalnego stanu zaopatrzenia w azot w calym okresie wegetacji. Wielkosc pierwszej,

wiosennej dawki okresla sie za pomoca testu glebowego, np. testu Nmin [Fotyma E.
2000]. Ze wzglQdu na przyjeta metodyke badan wlasnych, wielkosc pierwszej dawki
wynosila 40 kg N'ha'] , a kazda nastepna stanowila jej wielokrotnosc [Rutkowska 2004].
Wielkosc i termin stosowania kolejnych dawek azotu p8'vinna byc ustalana na podstawie
testu NNI lub SPAD [ Fotyma E. 2000]. Optymalna v.':utoSc indeksu NNI wynosi 1, a
optymalna dla pszenicy odmiany Korweta wartosc testu SPAD 587. W tabeli 5
przedstawiono ocene potrzeb nawozowych pszenicy na podstawie tych testów w
przypadku zastosowania lacznych dawek 80 i 120 kg N·ha·l.

Pierwszy termin pomiaru wartosci NNI i SPAD przypadal na fazQstrzelania pszenicy
w zdzblo. W praktyce rolniczej na podstawie analizy stanu odzywienia roslin azotem
w tej fazie ustala sie zwykle wielkosc drugiej dawki nawozów. Wartosci wszystkich
testów (azotu ogólnego, NNI, SPAD) wskazywaly na optymalny stan zaopatrzenia
roslin w azot, w zwiazku z czym stosowanie uzupelniajacej dawki nawozów wydawalo
sie nie uzasadnione. Nalezy jednak zwrócic uwagQ na fakt, ze w fazie kloszenia wartosc
NNI spadla do 0,83., a odczyt SPAD wskazywal 540 jednostek, co swiadczylo o
wyczerpaniu skladnika przez rosliny. Zastosowanie dodatkowej dawki 40 kg N·ha·l
zagwarantowalo utrzymanie wlasciwego zaopatrzenia pszenicy w azot az do fazy
kwitnienia. Nalezy zatem podkreslic, ze jednorazowe okreslenie stanu odzywienia
pszenicy azotem w wybranej fazie wskaznikowej obarczone jest duzym ryzykiem
niewlasciwego prognozowania potrzeb nawozowych pszenicy

Po zastosowaniu wiosennej dawki 120kg N·ha·l, wyniki wszystkich testów, uzyskane
w fazie strzelania w zdzblo, wskazywaly na luksusowe pobieranie azotu przez rosliny
(rzeczywiste stezenie azotu przekroczylo nawet wartosc stezenia krytycznego). Po
ponownej analizie wskaznikowej dokonanej w fazie kloszenia, wartosci te nadal
utrzymywaly sie na poziomie nieco wyzszym od optymalnego. Dawka 120 kg N·ha·1

zapewniala zatem wlasciwe zaopatrzenie pszenicy w azot w calym okresie wegetacji.
Pózne nawozenie w fazie kloszenia powodowalo dalsze pobieranie skladnika przez
rosliny, powodujac niewielki tylko przyrost plonu, natomiast znaczny przyrost zawartosci
bialka i glutenu w ziarnie.
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Tabela 5. Plony suchej masy, zawartosc azotu calkowitego, krytyczna zawartos(
azotu oraz wartosc NNI i SPAD w kolejnych terminach pobierania prót
(wartosci srednie dla lat 2001-2003)

Table 5. Dry mass, total nitrogen content, critical nitrogen content, NNI values
and SPAD readings in the terms ofplant sampling (averagefor the
years)

Oznaczana cecha
Characteristic

Termin pobrania próby

sucha

The term of sampling

masa%N%NcritNNISPAD

[t-ha-'] Dawka 80 kg N·ha-lNitrof!en rate14 dni po zastosowaniu dawki 40+40 kg N-ha-' 1,57
3,723,770,99580

14 days after 40+40 kg Nha-1
applyingfaza kloszeniaheading

7,991,431,720,83540

faza kwitnienia
jlowering

11,11,201,470,82549

faza kwitnienia po zastosowaniu
dawki 40 kg N-ha-lw fazie kloszenia 11,3

1,401,460,96581
jlowering after N top dressing

at heading Dawka 120 kg N·ha-lNitrof!en rate14 dni po zastosowaniu dawki 40+40+40 kg N-ha-1
3,32

3,232,631,26627
14 days after 40+40 kg Nha-1

aoolyinf{faza kloszenia

.

heading

I,

8,621,791,651,08621

faza kwitnienia
jlowering

12,41,491,401,07599

faza kwitnienia po zastosowaniu
dawki 40 kg N-ha-'w faziekloszenia

13,31,541,351,15624
14 days after N top dressing at heading
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Wieloczynnikowa analiza nawozenia azotem w produkcji ziarna pszenicy

Dla realizacji celów pracy zasadnicze znaczenie maja trzy wskazniki: wielkosc
plonów ziarna, procentowa zawartosc bialka (lub glutenu) w ziarnie i wspólczynnik
wykorzystania azotu z nawozów. Jak wykazano w wynikowej czesci pracy, optyma
lizacje wszystkich tych wskazników zapewniala dawka calkowita 160 kg N· ha·l. Dla
tej dawki, metoda Ward' a, przeprowadzono analize wieloczynnikowa, w której wy
znaczono wplyw lat badan i sposobów stosowania nawozów azotowych na wszyst
kie te czynniki równoczesnie. Wydzielono trzy skupienia obiektów rozumianych jako
iloczyn lat badan i sposobów stosowania tej dawki nawozów (12 obiektów), a wyni
ki przedstawiono graficznie na rysunku 4.
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W dwucyfrowym opisie punktów pierwsza cyfra oznacza rok badan (1-2001,2
2002,3 -2003), a druga cyfra sposób stosowania póznej dawki nawozów (l-bez póznej
dawki, 2- 40 kg N w fazie kloszenia, 3- 40 kg N po kwitnieniu, 4- 40 w fazie kloszenia
+ 40 po kwitnieniu.

Czynnikiem, który w decydujacy sposób wplywal na wydzielanie poszczególnych
obiektów w ramach skupien byl wplyw pogody. W skupieniu pierwszym znalazly sie
obiekty nawozowe w roku 2001, w którym uzyskiwano wysokie plony ziarna o
stosunkowo niskiej zawartosci bialka. Skupienie drugie obejmowalo wszystkie obiekty
nawozowe w roku 2002, w którym plony byly znacznie mniejsze, ziarno jednak
charakteryzowalo sie bardzo dobrajakoscia. W skupieniu trzecim natomiast gromadzily
sie wszystki '? obiekty z roku 2003 okreslanego jako "optymalny" zarówno poe wzgledem
wielkosci r!onu jak ijego jakosci oraz jeden obiekt z roku 2001. Zastosov.':lllie dawki
160 kg N ·ha-Igwarantowalo uzyskanie wymaganych 11,5% zawartosci bialka w ziarnie,
niemniej jednak w wyjatkowo niesprzyjajacym jakosci pszenicy roku 200 l, maksymalna
zawartosc bialka osiagnieto dopiero przy podziale calkowitej dawki azotu w proporcjach:
50% w dawce podstawowej oraz po 25% dawki w fazie kloszenia i po kwitnieniu. Ten
sposób dawkowania nawozów okazal siejednak zdecydowanie naj gorszy z uwagi na
wykorzystanie azotu. W korzystnych pod tym wzgledem latach 2002 i 2003 kazdy
sposób podzialu dawki calkowitej zapewnial uzyskanie co najmniej 13,5% bialka, a
wykorzystanie skladnika bylo zadowalajace.

Z przeprowadzonej analizy skupien wynika zatem, ze niekorzystny przebieg pogody
mozna tylko w pewnym stopniu rekompensowac sposobem stosowania nawozów
azotowych. Natomiast bledy w nawozeniu moga w wyrazny sposób poglebiac
niekorzystny z uwagi na wielkosc czy jakosc plonu wplyw przebiegu pogody. Sposób
podzialu dawek zyskuje ponadto na znaczeniu w miare zwiekszania calkowitej ilosci
azotu przeznaczonego pod pszenice. Podsumowanie i wnioski

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w uprawie jakosciowej pszenicy ozimej
poprzez wlasciwy dobór wielkosci i sposobu podzialu dawki azotu mozliwa jest
równoczesna realizacja celów, pionowego, jakosciowego i srodowiskowego. Pod celem
srodowiskowym nalezy przy tym rozumiec zapewnienie maksymalnego wykorzystania
azotu z nawozów na wytworzenie plonu ziarna pszenicy. Z badan tych wynika równiez
kilka wniosków praktycznych o charakterze zalecen nawozowych.

1. W okresie wzrostu wegetatywnego pszenicy nalezy zastosowac w regularnych
odstepach czasu kilka niewielkich dawek stalych nawozów azotowych (po okolo
30 - 40 kg N· ha-l). O celowosci zastosowania i wielkosci kazdej kolejnej dawki
nawozów mozna wnioskowac na podstawie testu NNI lub testu SPAD.

2. Czesc calkowitej dawki azotu wiekszej od 80 kg N· ha-I nalezy zastosowac w
fazie kloszenia pszenicy. Efektywnosc agronomiczna póznej dawki nawozów o

wielkosci 40 kg N·ha-l wynosi 5 kg ziarna na kazdy kilogram zastosowanego w
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nawozach azotu, efektywnosc fizjologiczna 10 kg ziarna na kazdy kilogram
pobranego przez pszenice skladnika, a wspólczynnik wykorzystania azotu na
budowe ziarna 53%.

3. Zasadniczy wplyw na wielkosc i jakosc plonów pszenicy oraz na wykorzystanie
azotu z nawozów ma przebieg pogody. Dobór wielkosci dawki nawozów i sposobu
ich stosowania zgodnie z wnioskami 1-3 umozliwia ograniczenie ujemnego wplywu
warunków pogody na realizacj e podstawowych celów w uprawie pszenicy ozimej.
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Agnieszka Rutkowska

THE POSSIBJLITY OF STEERING THE QUANTITY AND QUALITY OF WJN
TER WHEAT GRAJN BY NITROGEN FERTILIZATION

Summary
Two-factorial field experiments were carried on at Experimental Station JUNG in

Grabów during 2001-2003, on the lessive soil, according to split-plot method. The first
factor was different nitrogen fertilization (0-160 kg N 'ha'l) and the second one -late
nitrogen rates (40-80 kg N .ha-l) applied to soi l at heading or after anthesis of winter
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wheat var. Korweta. The new approach for the basic (in the early vegetation stages)
nitrogen fertilization were used in the experiments. Total rates offertilizers were split
into sma1140 kg N 'ha-l doses and plants were supplied with N in accordance with dry
mass and nitrogen accumulation rate. Results of the experiments were considered with
respect to the following aspects:

efficiency ofN fertilizers applied as a top dressing on grain according to different
N supply in the early vegetation period ofwheat
efficiency of nitrogen rates in the range ofO-240 kg N ·ha-l
efficiency of total nitrogen rates applied as the basic fertilization or as a top
dressing
ver~fying plant tests (SPAD, NNI)
Th~ effect of 40 kg N·ha-l applied as a top dressing was strong!:.' depended on

plant nitrogen concentration through the vegetative stages of wheat and late doses of
nitrogen were more effective when applied at heading. In respect to grain yield and
quality, 160 kg N ·ha-lwas the optima1 total rate of nitrogen ferti1izers in winter wheat
production. Agronomie effectiveness of 40 kg N·ha-l app1ied as a top dressing was
about 5 kg' kg-l ,physiological effectiveness- about 10 kg' kg-l and coefficient ofnitro
gen utilization ranged for 53%.
The results of cluster analysis confirmed that the most important element of wheat
cropping is the weather conditions. The usability of NNI and SPAD plant tests for
winter wheat diagnosis has been fully confirmed.
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PROGNOZOWANIE ZUZYCIA NAWOZÓW MINERALNYCH OPARTE
O WYMAGANIA NAWOZOWE ROSLIN

Arkadiusz Tujaka

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - PIB w Pulawach

Abstrakt

W pracy przedstawiono nowa metode prognozowania zuzycia nawozów mineral
nych z wykorzystaniem powierzchni i wymagan nawozowych roslin. Metoda nalezy
do grupy metod eksperckich. Metoda ta moze dostarczyc wierniejszych i dokladniej
szych danych prognostycznych dotyczacych zuzycia nawozów mineralnych w kraju
niz wczesniejsze metody wykorzystujace analize trendu, porównanie z innymi krajami
lub bilans skladników mineralnych.
Slowa kluczowe: prognozowanie, zuzycie nawozów

Abstract

The purpose of this paper is to present a new methodology of fertilizer consump
tion called crop based method or expert based method that can be used on a consistent
basi s across country. It is also believed that this methodology can yield more accurate
forecasts offertilizer consumption in that it is based on the underlying factors driving
demand rather than on just past aggregate consumption trends.
Key words: forecast, fertilizer consumption

Wprowadzenie

Prognozowanie zuzycia nawozów jest niezwykle istotnym i waznym narzedziem
szczególnie dla przemyslu nawozowego w planowaniu produkcji nawozów mineralnych
dostosowanego do aktualnych i przyszlych potrzeb nawozowych rolnictwa w kraju i
na swiecie. Informacje pochodzace z prognozowania sa równiez bardzo przydatne dla
sluzb doradczych, organizatorów rynku nawozowego, agencji rzadowych,
ustawodawców czy miedzynarodowych organizacji. Dotychczas przy sporzadzaniu
prognoz zuzycia nawozów wykorzystywano glównie metody analizy trendów,
porównania z innymi krajami oraz bilansu skladników mineralnych. Obecnie w
warunkach szybko zmieniajacej sie sytuacji rolnictwa metody te okazaly sie zawodne,
a oparte o nie prognozy obarczone byly duzym bledem.
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W ostatnich latach eksperci z poszczególnych krajów na zlecenie EFMA (European

Fertilizer ConsurnptionAssociation) i FAO przygotowuja prognozy zuzycia nawozów
mineralnych z uwzglednieniem ich alokacji pod poszczególne uprawiane w danym
kraju rosliny. Metode taka zwana z angielska "crop based method" zastosowl w Polsce
dla potrzeb FAO [Fotyma M., 2003 ] , a nastepnie zmodyfikowal i wykorzystal ja
autor tej pracy jako ekspert EFMA.

Dotychczasowe metody prognozowania zuzycia nawozów

W tej czesci pracy dokonano krytycznej analizy stosowanych dotychczas metod
prognozowania zuzycia nawozów mineralnych poslugujac sie przykladem naszego kraju.

Analiza trendu zuzycia nawozów
W metodzie tej analizuje sie dlugookresowe trendy zuzycia nawozów i dokonuje

ich ekstrapolacji w zalozonej perspektywie prognozowania. Oparta jest na danych
historycznych i zwykle generuje prostolinijne wyniki. Uproszczone trendy zuzycia
nawozów mineralnych w Polsce za okres ostatnich 45 lat przedstawiono na rys. l.
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Rys. 1. Zuzycie nawozów mineralnych w Polsce w latach 1960-2005
Fig. 1. Mineralfertilizer consumption in Poland in the years 1960-2005
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Do polowy lat 80tych ubieglego wieku produkcja i zuzycie nawozów mineralnych
w Polsce wzrastaly prawie liniowo i wykorzystywanie metody analizy trendu dawalo
wiarygodne i sprawdzalne wyniki. Z momentem transformacji ustrojowej nastapilo
gwaltowne zalamanie trendu i zuzycie nawozów w okresie praktycznie dwóch lat uleglo
obnizeniu do poziomu z polowy lat szescdziesiatych. Obecnie zuzycie nawozów uleglo
stabilizacji na poziomie nieco ponizej 100 kg NPK*ha·1 i dopiero w ostatnich latach
notuje sie ponownie bardzo powolny trend wzrostowy. Jezeli tendencja ta ulegnie
umocnieniu metoda trendu znajdzie ponownie pewne ograniczone zastosowanie.

Porównanie z innymi krajami
Zuzycie nawozów mineralnych jest nie kwestionowanym czynnikiem zwiekszania

produkcji rolnej. Kraje wkraczajace na droge intensyfikacji rolnictwa dokonuja
porównan zuzycia nawozów z zuzyciem w krajach o wyzszym poziomie produkcji
rolnej. Metoda ta byla stosowana, czesto bezkrytycznie w Polsce w latach gospodarki
centralnie sterowanej gdy rozwijal sie dynamicznie przemysl nawozowy. Obecnie w
wielu krajach o zuzyciu nawozów zaczynaja decydowac, obok produkcyjnych, równiez
wzgledy ekonomiczne i ekologiczne. W konsekwencji zuzycie nawozów w krajach
europejskich zaczyna sie wyrównywac, a zwiazek jego wielkosci z wielkoscia
uzyskiwanej produkcji wyraznie slabnie (Tabela 1).

Tabela 1. Zuzycie nawozów mineralnych w EU-15 i Polsce (kg NPK * ha·l UR)
Table 1. Mineral fertilizer consumption in EU and Poland (kg NPK * ha·l UR)

Panstwo 1990/911995/962000/01

Holandia
266,7270,1220,2

Belgia + Luksemburg
269,4205,9185,9

Niemcy
181,5162,7161,0

rlandia
188,0]72,3]42,3

Francja
185,5163,8]39,9

Finlandia
174,0]52,4138,9

Dania
227,1]61,2136,8

Wlochy
105,3118,7112,4

Wielka Brytania
137,4125,299,0

Szwecja
97,189,189,1

Hiszpania
64,762,073,1

Austria
85,969,265,8

Portugalia
70,065,455,0

Grecja
74,655,053,8

UE- ]5
151,9133,8119,5

Wspólczynnik zmiennosci

47,146,642,0

Polska

95,184,590,8
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Z analizy danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, ze na poczatku lat 90tych
zuzycie nawozów w Polsce stanowilo okolo 60% sredniego zuzycia w krajach UE i
zaledwie 37% zuzycia w krajach pod tym wzgledem przodujacych (Holandia, Belgia,
Dania) .Na poczatku obecnego wieku analogiczne wartosci wynosza odpowiednio 76
% w stosunku do sredniej unijnej i 50 % w stosunku do krajów o najwiekszym zuzyciu
nawozów. Aktualne zuzycie nawozów w naszym krajów plasuje nas posrodku tabeli
krajów "starej" Unii i wyprzedzamy pod tym wzgledem wiele krajów o wyzszym
poziomie produkcji rolnej. W tej sytuacji metoda porównawcza w prognozowaniu
nawozów staje sie nie aktualna ..

Bilans skladników mineralnych
Organizacja Wspólpracy Gospodarczo-Ekonomicznej (OECD) wymaga od krajów

czlonkowskich sporzadzania bilansów azotu i fosforu w celu oceny ryzyka
srodowiskowego spowodowanego nadmiernym zanieczyszczeniem wód azotanami i
fosforanami pochodzenia rolniczego. Kraje Unii Europejskiej, w tym równiez Polska

Tabela 2. Bilans azotu i fosforu kg * ha-1 na uzytkach rolnych
Table 2. Nitrogen and phosphorus balance kg * ha-I oJtotal agriculturalland

Srednia 1990-92Srednia 2000-02
% zmian 1990-91 /

Panstwo

2000-02

N

PNPNP

Wegry

6-528-237646

Kanada
1422839845

Hiszpania

27-39-44-
Korea

1514718648231

Norwegia

75148414122

Irlandia
76108278-33

Szwecja

561459116-20

Szwajcaria

7712756-2-54

Wlochy

49-46--7-
Japonia

1366012550-8-16

Austria
536442-18-59

Belgia
2584020624-20-42

Wielka Brytania
69-54--23-

Niemcy
134111022-24-80

Holandia
3433825423-26-39

Dania
1781713110-27-44

Francja

3413244-28-67

Finlandia
7920559-31-58

Portugalia

47-31--35-
Slowacja

8115482-41-88

Polska

4410385-13-47
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przygotowuja corocznie takie bilanse na poziomie krajowym i regionalnym, dostarczajac

istotnych informacji na temat stanu nadwyzek lub niedoboru azotu i fosforu w glebie
(Tabela 2). Metoda bilansowa moglaby znalezc zastosowanie do prognozowania zuzycia
nawozów pod warunkiem ustalenia" bezpiecznej "wielkosci sald bilansowych
skladników mineralnych. Zapotrzebowanie na nawozy wynikaloby wówczas z róznicy
ilosci skladnika odprowadzanego z gleby z plonami roslin i pochodzacego z innych,
poza nawozami mineralnymi, zródel powiekszonego lub zmniej szonego o wartosc jego
"bezpiecznego" salda. Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2 salda bilansu
azotu sa we wszystkich krajach europejskich dodatnie, ale wielkosc ich waha sie w
szerokich granicach i nie wykazuje wyraznego zwiazku z wielkosciaprodukcji rolniczej.
Salda fosforu sa w wielu krajach ujemne, ale w niektórych dodatnie i równiez tutaj
trudno sie dopatrzec jakichs prawidlowosci. Bez ustalenia "bezpiecznej" wielkosci sald
skladników mineralnych metoda bilansowa moze byc dlatego traktowana tylko
pomocniczo przy sporzadzaniu prognoz zapotrzebowania na nawozy.

Prognozowanie na podstawie potrzeb nawozowych roslin (crop based method)

W dotychczasowych prognozach dokonywano najpierw szacunku globalnego
zapotrzebowania na nawozy w skali kraju i nastepnie, w razie potrzeby alokowano
nawozy pod poszczególne uprawiane rosliny. W proponowanej obecnie metodzie
odwraca sie ta kolejnosc i dokonuje najpierw oceny potrzeb nawozowych
poszczególnych uprawianych roslin (z uwzglednieniem ich powierzchni) i dopiero
nastepnie zlicza te potrzeby w formie prognozy calosciowej. Sposób postepowania
omówiono na przykladzie prognozy sporzadzonej, na zlecenie EFMA dla Polski w
perspektywie 20 10 roku.

Prognozy sporzadzane ta metoda maja charakter kroczacy i dziela sie na etap analizy
stanu aktualnego (rok wyjsciowy) i etap sporzadzania wlasciwej prognozy w zalozonym
horyzoncie czasowym.

Etap I Analiza stanu wyjsciowego dla azotu, lata 2002-2004.
Analize stanu wyjsciowego (srednie 3 letnie) dla nawozów azotowych przedstawiono

w tabeli 3. Dane w kolumnach A i F oraz w wierszu 14 kolumny D pochodza z
Roczników Statystycznych GUS dla lat 2002-2004. Wartosci w kolumnie B sa to tzw.
wspólczynniki preferencji zuzycia nawozów przez poszczególne rosliny. Wspólczynnik
preferencji jest to liczba wzgledna okreslajaca stosunek zuzycia nawozów pod dana
rosline w stosunku do zuzycia na ogólna powierzchnie uzytków rolnych w obrebie
której roslina ta jest uprawiana. Wspólczynniki preferencji wyliczono na podstawie
danych pochodzacych z sieci gospodarstw kontrolnych. Byly to gospodarstwa
prowadzace dawniej rachunkowosc rolna pod nadzorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Rozwoju Wsi .Wspólczynniki preferencji wymagaja ciaglej weryfikacji wobec
zmieniajacej sie struktury uzytkowania gruntów i alokacji srodków produkcji (w tym
nawozów) pod poszczególne rosliny. Dysponujac danymi z kolumn A, B i wiersza 14
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w kolumnie D dokonano wstepnego wyliczenia zuzycia nawozów pod poszczególne
uprawiane rosliny z uwzglednieniem ich aktualnej powierzchni w strukturze zasiewów,
zgodnie ze wzorem:

C= [(A*D14)/A14]*B

Podsumowujac dane w kolumnie C dotyczace wyliczonego zuzycia nawozów
uzyskano wyliczone zuzycie ogólne zamieszczone w wierszu 14 kolumny C. Zuzycie
to rózni sie nieznacznie od rzeczywistego zuzycia nawozów podawanego przez GUS
(wiersz 14 kolumna D). W zwiazku z tym dokonano korekty wyliczonego zuzycia
nawozów zgodnie ze wzorem:

D=C*(D14/C14)

Skorygowane w ten sposób zuzycie nawozów pod poszczególne rosliny
zamieszczono w kolumnie D tabeli 3. Zuzycie nawozów przeliczono na l ha uprawy
poszczególnych roslin zgodnie ze wzorem:

E=D/E

i podano w kolumnie E.
W ostatniej kolumnie tabeli 3 zamieszczono tzw. wspólczynniki nawozochlonnosci
poszczególnych upraw. Wspólczynnik nawozochlonnoscijest to naklad nawozów (w
czystym skladniku np. N) na jednostke plonu glównego danej rosliny. Wylicza sie go
ze wzoru:

G = ( E/F) * 100

Etap II. Prognoza zapotrzebowania na nawozy w Polsce w perspektywie 20 10 roku.
Kolejne etapy sporzadzania prognozy zapotrzebowania na nawozy mozna przesledzic
na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 4.

Dane w kolumnach A i B tabeli 4 pochodza z szacunku powierzchni i plonów
poszczególnych roslin w perspektywie 20 10 roku. Szacunki te maja charakter ekspercki
i opieraja sie o nastepujace przeslanki :

analize trendów powierzchni i plonów za okres ostatnich 10 lat,
analize zalozen Wspólnej Polityki Rolnej oraz dyrektyw i zalecen RE w zakresie
rolnictwa i rozwoju wsi (kwoty cukrowe, rosliny energetyczne, odlogowanie itp.)
i wiedzy ogólnej eksperta.

Dane w kolumnie C w tabeli 4 sa przeniesione z kolumny G tabeli 3. Dysponujac
danymi zamieszczonymi w kolumnach A, B i C wyliczono prognozowane (najbardziej
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Tabela 3. Analiza aktualnej sytuacji dotyczacej zuzycia nawozów azotowych pod poszczególne rosliny w Polsce (srednie N
dla lat 2002-2004),

Table 3. Analysis oj current consumption oj nitrogen mineral jertilizer upon separate crops in Poland (averages jor the
years 2002-2004)

ABCDEF G

SkorygO\vane

Wspólczynnik

Roslina
PowierzchniaWspólczynnikZuzycie Dawka Nplonnawozochlonnosci

(ha)
PreferencjiN (kg)

zuzycie N
(kgN'ha'l)(kg)kg N/lOO

(kg) kg yieldI
pszenica 24150221,3918664256018857976678,13766 2,07

2

zyto 16478900,81742143747498466245,51933 2,35

-3

pszenzyto 9564951,32701990817092769374,23157 2,35

4

jeczmien 10379801,07617515066239243960,12540 2,37

5

owies,

mieszanki
19805670,85936015969457310947,82000 2,39

6

kukurydza 3277922,083790848938301950116,85802 2,01

7

ziemniaki 8691580,78376936443808487543,819108 0,23

8

burak cukrowy
2997982,844733930347830649159,540963 0,39

9

rzepak 4616761,28328565583319758371,92363 3,04

10

Straczkowe 1140000,583676272371442932,62405 1,35

II
trawy 35147790,815633737015796003144,94500 1,00

12

ugory 1399000OOO0,0O O

13

mne 10758431,4837436198461281378,630000 0,26

14

uzytki rolne 16100000188596437389516000055,6
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Tabela 4. Prognoza zuzycia nawozów azotowych pod poszczególne rosliny w kraju w perspektywie 2010 roku
Table 4. Prognosis oj nitrogen mineraljertilizers consumption upon separate cropsjor 2010 year

ABCDE
WspólczynnikRoslina

Powierzchnia
nawozochlonnosc

Dawka NZuzycie
(ha)

Plon (kg)i
(kg N"ha-1)N (kg)kg N-I00kg-1

plonul
pszenica 245978738802,0780,4197880609

2
zyto 167800023502,3555,392828433

3
pszenzyto 118570032502,3576,390512003

4
jeczmien 114100027502,3765,174257448

5
owies, mieszanki 188000020002,3947,889770982

6
kukurydza 39500065002,01130,951711663

7
ziemniaki 834432200000,2345,938270293

8
burak cukrowy 276000420000,39163,645148093

9
rzepak 65500040003,04121,779741968

10
straczkowe 13000026501,3535,94667126

11
trawy 333890048001,0047,9160059451

12

ugory 1330000OO0,0O
13

inne 670000320000,2683,255744000
14

uzytki rolne 15973819 61,4980592069
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prawdopodobne) zuzycie nawozów pod poszczególne rosliny w kg N na 1 ha ich
uprawy (kolumna D) i na cala powierzchnie danej rosliny (kolumna E) zgodnie z
prostymi wzorami :

D = (C*D )1100
E=D*A

Z podsumowania danych w tych kolumnach uzyskano prognozowane zuzycie
nawozów na 1 ha (okolo 60 kg N) i na cala powierzchnie uzytków rolnych w 2010
roku w Polsce (okolo 1 milion ton N ).

Wnioski

1. Dotychczasowe metody prognozowania zuzycia nawozów mineralnych oparte o
trendy zuzycia, porównanie z krajami wysoko rozwinietego rolnictwa i bilanse
skladników zawodza w zwiazku z zmianami w rolpictwie i przechodzeniem na
zrównowazony system produkcji rolnej.

2. Perspektywiczna wydaje sie metoda prognozowania oparta o potrzeby nawozowe
poszczególnych uprawianych roslin i ich udzial w strukturze uzytkowania gruntów
rolnych.

3. W zwiazku z szybkimi zmianami zachodzacymi w produkcji rolnej prognozy tego.
typu nalezy sporzadzac w ukladzie kroczacym (kazdego roku) korygujac za kazdym
razem dane wejsciowe (aktualne powierzchnie i plony roslin oraz juz osiagniete
zuzycie nawozów).

Podziekowanie

Autor wyraza podziekowanie Prof. Mariuszowi Fotymie za cenne wskazówki i
sugestie przy przygotowywaniu tej pracy. Nalezy w tym miejscu podkreslic, ze Prof.
Fotyma byl prekursorem zastosowania opisanej metody w warunkach Polski i po raz
pierwszy wprowadzil do pismiennictwa pojecia wspólczynnika preferencji zuzycia
nawozów i nawozochlonnnosci produkcji roslinnej.

Pismiennictwo

CieslakM.: Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowanie. Wyd. Nauk PWN,
Warszawa 1997,

Deve10ping a Crop-Based Forecast - overview and methodology, IFA, 2006,
Fotyma M.: Fertilizeruse by crop in Poland, FAO, Rome, 2003,



Prognozowanie zuzycia nawozów mineralnych oparte o wymagania nawozowe
195

Fotyma M.: Zapotrzebowanie polskiego rolnictwa na nawozy. Mat. Sem. Stan i
perspektywy rynku nawozów mineralnych i produkcji rolnej w Polsce. Pulawy,
29-30 czerwca 1999,

Foreeast of food, farm ing and fertilizer use (2005- 20 15),Amma] Report, EFMA, 2005
OECD: National Soi] Surface Nutrient Balances: explanatory notes to interpret the data

sheets. OECD Secretariat, Paris, 2005,
Rynek srodków produkcji i uslug dla rolnictwa - stan i perspektywy. Analizy rynkowe,

Wyd. IERiGZ Warszawa, 2005
Srodki produkcj iw rolnictwie w 2004 r., Infom13cje i opracowania statystyczne, GUS,

Warszawa, 2005

Arkadiusz Tujaka

THE FORECAST OF MINERAL FERTILIZER CONSUMPTION BY MEANS OF
CROP BASED METHOD

Summary

Methodological basis ofnew approach in fertilizer consumption prognosis and adop
tion demands to polish agriculture conditions are presented in the paper. Foreeasts of
fertilizer consumption by means of erop based method arc an extremely import ant and
needed too1. The information from these foreeasts is useful to a variety ofindividuals
and organizations to assist in operational and strategie planning. It is cxploited and
sharcd with agrieultural researchers, fertilizer marketing managers, international agen
eics, govemmental authorities, publie policy makers who deal with thc agricultural and
environmental policies (including the regulation of fcrtilizer use). Currently, there are a
number of organizations and individuals that provide fertilizer consumption forecasts
in Poland (analysis oftrends, balance ofnutrients and others). However, most ofthese
forecasts have some disadvantages. They are not quite suitable and favourable in
current polish rural conditions. Moreover, thcy providc data only on an aggregate
basi s, do not give fertilizer projections on a crop specific basis. It is believed that
describcd above methodology - crop based method - can yield more accurate fore
casts of fertilizer consumption in that it is based on the underlying factors driving
demand rather than onjust past aggregate consumption trends. Using the crop-based
methodology for forecasting fertilizer demand requires a significant knowledge and
undcrstanding of local fertilizer markets as well as knowledge of a number of market
fundamentaIs sueh as crop prices, cxpected seeded area by crop, fertilizcr prices, and
fertilizer use by crop. In addition, cnvironmcntal factors such as soil moisture and

nutricnt levcls can be important indicators of thc demand for fertilizer. Thc most im-
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portant conditions taken into account upon forecast preparation are reliability of coeffi
cient of preference, reliability of area and yield prognosis and confidence that coeffi
cient ofnutrient capacity will not change in future. Thus, it is recommended conduct
ing crop-based method step by step and correcting the data by changing area, yield and
coefficient of nutrient capacity year by year (based on different data sources). Poland
joined the group ofEFMA forecasters in 2005 and as a first year contributor success
fully provided a complete country report on agricultural and fertilizer development
using crop based method.

Dr Arkadiusz Tujaka
Zaklad Zywienia Roslin i Nawozenia JUNG -PIB,
ul. Czartoryskich 8,
24-100 Pulawy,
e-mail <atujaka@iung.pulawy.pl>



Z ZYCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAWOZOWEGO

Sprawozdanie z dzialalnosci Polskiego Towarzystwa Nawozowego PIN-CIEC
w roku 2005

Dzialalnosc merytoryczna

Statutowym celem PIN jest tworzenie platformy porozumienia i wspólpracy po
miedzy przedstawicielami nauki, przemyslu chemicznego i rolnictwa.

Towarzystwo liczy obecnie 115 czlonków w tym 29 zbiorowych. W roku 2005 do
Towarzystwa wstapilajedna osoba: Adam SUlJrun(Lafarge Kruszywa).
W dniu 5 maja 2005 roku, Komisja Rewizyjna w skladzie:
Dr inz. Bozena Rabikowska, AR Wroclaw
Dr inz. Wieslaw Szulc, SGGW Warszawa
Dr hab. Barbara Wisniowska-Kielian, AR Kraków
przyjela sprawozdanie z dzialalnosci Polskiego Towarzystwa Nawozowego PIN-CIEC
za rok 2004. W sprawozdaniu, oprócz charakterystyki podejmowanych dzialan, przed
stawiono takze plan dzialalnosci na rok 2005.

Do wazniejszych wydarzenjakie mialy miejsce w roku 2005 zaliczyc nalezy:
30 marca 2005 roku seminarium nt. zmian wspólnej polityki rolnej polaczone z
50-leciem dzialalnosci stacji chemiczno-rolniczych w Polsce,
spotkanie konsultacyjne MOEL w dniach 30.03-1.04 2005 roku w Pulawach. Pod
czas spotkania omawiane byly m.in. zagadnienia organizacji sluzb agrochemicz
nych, a takze problemy wynikajace z wdrazania przepisów dyrektywy azotano
weJ,

konferencje z cyklu biogeochemia pierwiastków, organizowana wspólnie z IUNG
w Pulawach i SGGW w Warszawie. Tym razem odbyla sie ona w dniach 13-14
czerwca 2005 r. w Warszawie, pod haslem "Biogeochemia potasu w systemach
rolniczych".

W dniu 4 maja 2005 roku, w siedzibie Towarzystwa w Pulawach, odbylo sie posie
dzenie Zarzadu poszerzone o udzial Dr Przemyslawa Tkaczyka i Dr Janusza Igrasa.

Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczace dzialalnosci w roku 2005. Redak
tor Naczelny Zeszytów "Nawozy i Nawozenie" przedstawil informacje na temat duze
go zainteresowania bibliotek zakupem w/w czasopisma.

Jako tematyka konferencyjna na rok 2006 godna podjecia uznano problem wapno
wania gleb w Polsce.

Podjeto decyzje w sprawie wyznaczenia animatorów w srodowiskach o wiekszej
liczbie czlonków PIN. Do kontaktów z wyzszymi uczelniami poproszony zostal Prof.
Dr hab. Tadeusz Filipek, a IUNG Prof. Dr hab. Mariusz Fotyma. Ustalono, ze rola
animatora byloby zbieranie skladek czlonkowskich, rozdzial czasopisma PIN, wspól
praca z administratorem strony WWW. oraz sprawy rózne. Wytypowane osoby zosta

ly oficjalnie poproszone pisemnie o przyjecie tej funkcji.
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Podjeto takze uchwale o utworzeniu grup eksperckich dzialajacych przy PTN. Ich
zadaniem (mozliwym do czesciowego sfinansowania srodkami PTN) byloby
rozwiazywanie najwazniejszych problemów z zakresu chemii rolnej i nawozenia. Za
pierwsze przedsiewziecie przyjeto ustalenie jednolitej terminologii stosowanej w chemii
rolnej i nawozeniu. Zadaniem tym kierowal Prof. dr hab. Tadeusz Filipek. Drugim
zadaniem bylo przedstawienie jednolitego podejscia do oceny skladu chemicznego
materialu roslinnego - koordynacja Dr. hab. Wojciech Lipinski.

W maju 2005 roku w Szkole Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
odbylo sie posiedzenie Zarzadu PTN. Inicjowane bylo ono przez Instytut Uprawy
Nawozenia i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach
repreze~towany przez Prof. Dr hab. Mariusza Fotyme oraz dr Jar,.'..lszaIgrasa 
Kiero\\l~ika Zakladu Zywienia Roslin i Nawozenia IUNG, Polskie Towarzystwo
Nawozowe z siedziba w Pulawach, reprezentowane przez Prof. Dr hab. Mariusza
Fotyme, Prof. Dr hab. Tadeusza Filipka oraz dr hab. Wojciecha Lipinskiego. W spotkaniu
uczestniczyl Prezes Stowarzyszenia WapPol Jan Grygienc oraz m.in. Miroslaw Kuta
LAFARGE KRUSZYWA, Ryszard Kulpa Lhoist Polska, Bogumila Nestorowicz OMYA
POLSKA. PTN zadeklarowal wole czynnego wlaczenia w inicjatywe opracowania i
wprowadzenia w zycie Programu Wapnowania Gleb w Polsce. Posiedzenie grupy
inicj atywnej tego programu, z udzialem naszego przedstawiciela, odbylo sie w dniu 21
kwietnia br. w Banku Ochrony Srodowiska w Warszawie. Spotkanie w dniu 20 maja
bylo nadaniem praktycznego wyrazu zgloszonej deklaracji.

Porzadek obrad obejmowal:
- krótka informacje o ostatnich przedsiewzieciach IUNG-PIE, KSChR i PTN w

zakresie oslony naukowej i wdrozeniowej Programu Wapnowania Gleb 
przedstawiciele jednostek,

- krótka informacje przedstawiciela Biura Doradztwa Ekonomicznego J&Zdun i
Partnerzy o mozliwosciach powiazania Programu Wapnowania Gleb z krajowymi i
unijnymi programami na rzecz rolnictwa i ochrony srodowiska,

- uzgodnienie w sprawie zorganizowania w kwietniu 2006 roku ogólnokrajowej
konferencji naukowo-technicznej na temat "Naukowe i gospodarcze podstawy
wapnowania gleb w Polsce"
Podczas spotkania stwierdzono, ze jego idea jest zasadna i podjete zostana dzialania

ze strony producentów majace na celu wprowadzenie programu wapnowania gleb w
Polsce do "Narodowego Planu Rozwoju". Organizatorzy spotkania zaproponowali
wziecie na siebie obowiazku przedstawienia bloków problemowych konferencji
naukowo-technicznej, która stanowic bedzie naukowa podstawe wdrazania Programu
Wapnowania Gleb w Polsce.
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Nawozy i Nawozenie - Fertilizers and Fertilization
Nr l (22) 2005. Sustainable Nitrogen Management and Legislation in Central-Eastem
European Countries (CEE).
Nr 2 (23) 2005. Odczyn i zawartosc skladników mineralnych w glebach i wodach
glebowo-gruntowych w Polsce wedlug badan Stacji Chemiczno-Rolniczych w 50 lecie
ich dzialalnosci.

Nr 3 (24) 2005. Biogeochemistry ofPotassiumAgricultural Systems in Central-East
em European Countries
Nr 4 (25) 2005. Interpolacja modeli wlasciwosci agrochemicznych gl~by.

Dzialalnosc finansowa

Na poczatek roku 2005 stan konta wynosil 32.580,69 zl. Na dzien 31 grudnia 2005
roku srodki PTN stanowily 42.800,83 zl. Wydatki w roku 2005 wyniosly lacznie
10.276,92. Przychody PTN zamkniete zostaly kwota 6.358,36 zl, z czego przychody
z tytulu zwrotu poniesionych kosztów wydawnictwa stanowily 2.550,00 zl, z tytulu
skladek czlonkowskich 2.180 zl, z tytulu odsetek bankowych 1.628,36 zl.

Zamierzenia na rok 2006:

Podjecie decyzji w sprawie tematyki konferencji w roku 2007.
Zakonczenie prac dotyczacych jednolitego podejscia do wyceny materialu roslinnego i
upowszechnienie tego stanowiska,

Przewodniczacy PTN
Dr hab. Wojciech Lipinski

Marzec, 2006
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