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STUDIA NAD ŻYWIENIEM BURAKA CUKROWEGO  
MAKROELEMENTAMI  

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SODU 
 
 

Przemysław Barłóg 
 

 
ABSTRACT 

 
Badania przeprowadzono metodą obserwacji naukowych w latach 1996 – 2004 

w punktach pomiarowych zlokalizowanych na polach produkcyjnych buraka cu-
krowego w warunkach intensywnego rolnictwa. Materiałem badawczym była war-
stwa orna gleb, części wskaźnikowe buraka w fazie BBCH16 i BBCH43, a także 
korzenie i liście w fazie BBCH49. W celu określenia najbardziej przydatnej meto-
dy oznaczania sodu w glebie testowano kilka roztworów ekstrakcyjnych (H2O; 
0,0125 mol CaCl2; 1 mol CH3COONH4; 0,03 mol CH3COOH; bufor mleczanowy 
pH 3,55 oraz 1 mol HCl). Spośród nich, najbardziej przydatnym roztworem eks-
trakcyjnym był octan amonu. Formy sodu rozpuszczalne w tym wyciągu najsilniej 
korelowały z zawartością składnika w roślinie oraz plonem buraka. Ponadto, roz-
twór ten w największym stopniu spełniał kryterium wielofunkcyjności, gdyż umoż-
liwiał również ekstrakcję potasu najlepiej korelującego z plonem buraka.  

W celu wyznaczenia norm odżywienia buraka makroskładnikami zastosowano 
metodę Boundary-line, CND oraz DRIS. Najlepszą częścią wskaźnikową dla dia-
gnozy zawartości sodu były blaszki 5 liścia (BBCH16). Natomiast najbardziej 
przydatną częścią wskaźnikową buraka cukrowego do kompleksowej oceny stanu 
odżywienia buraka z wykorzystaniem indeksów CND_r2 były blaszki młodych li-
ści pobierane w fazie BBCH43. Indeksy zawartości sodu uzyskane metodą CND  
w większym stopniu tłumaczyły różnice w plonie cukru buraka niż indeksy otrzy-
mane metodą DRIS.  

Wpływ całkowitego nagromadzenia sodu w roślinach na plon korzeni i cukru 
buraka był mniejszy od wpływu innych makroelementów, z wyjątkiem wapnia. 
Burak cukrowy dla wytworzenia maksymalnego plonu cukru potrzebował mniej 
sodu (72 kg ha-1) niż dla plonu korzeni (94 kg ha-1). Optymalna wartość pobrania 
jednostkowego sodu wynosiła 8,5 kg na 1 Mg plonu cukru technologicznego.  

Wartość prognostyczna wskaźników glebowych oraz roślinnych związanych  
z nagromadzeniem składników w produktach końcowych buraka jest dużo większa 
niż wskaźników określających stan odżywienia roślin. Przy czym, kompleksy CND 
w większym stopniu tłumaczą różnice w plonowaniu buraka cukrowego niż „czy-
sta” zawartość pierwiastków. Części wskaźnikowe roślin buraka wytwarzających 
największe plony cukru charakteryzowały się ogólnie węższymi stosunkami sodu 
względem pozostałych składników.  

Słowa kluczowe: burak cukrowy, sód, testy glebowe, normy odżywienia, CND, 
DRIS, pobranie makroskładników 
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ABSTRACT 
 

Investigations were carried out on the basis of scientific observations for years 
1996-2004. Experimental sites were located at sugar beet production farms under 
intensive agricultural practices. The ploughing soil layer, indicatory sugar beet 
plant parts at the BBCH16 and BBCH43 growth stage as well as roots and leaves at 
BBCH49 were the basis material considered in this study. Several extracting solu-
tions (H2O; 0.0125 mol CaCl2; 1 mole CH3COONH4; 0.03 mol CH3COOH; lactate 
buffer pH 3.55 and 1 mol HCl) were applied for determining the content of sodium 
in soils. Ammonium acetate was the most suitable extractant among all tested ones. 
The forms of sodium soluble in this extractant correlated more strongly with its 
content in the plants and with sugar beet yield. Moreover this solution fulfilled 
mostly the criterion of multifunctionality since it enabled to specify potassium 
forms, which the best correlated with sugar beet yield.  

The Boundary-line method, CND and DRIS were applied for determining 
sugar beet nutritional standards for macronutrients. Leaf blades of the 5th leaf 
(BBCH16) were the best indicatory plant parts for performing the diagnosis of so-
dium content. But leaf blades of young leaves collected at BBCH43 were the most 
suitable sugar beet indicatory parts for estimating the nutritional status throughout 
integrated CND_r2 indices. Results elaborated in the current work revealed, that in-
dices of sodium content (I2Na) calculated by the CND method explained more the 
differences in sugar yield as compared to those computed when the DRIS approach 
was applied. 

However the effect of total sodium accumulation in plants on root and sugar 
yields was less pronounced that for other nutrients, except calcium. For producing 
the highest sugar yield, sugar beet required less sodium (i.e., 72 kg ha-1) as for 
forming root biomass (94 kg ha-1). The optimal value of sodium unit uptake was es-
timated at 8.5 kg per 1 Mg of technological sugar.  

The prognostic value of soil and plant indices related to the accumulation of nutri-
ents in the end product is significantly higher as compared to indices determining plant 
nutritional status. Moreover it should be mentioned that indices calculated by the CND 
method more precisely explained differences in sugar beet yielding than “pure” nutri-
ent content. Indicatory parts of plants producing the highest sugar yield were character-
ized by the narrowest ratios of sodium with respect to other nutrients. 

 
Key words: sugar beet, sodium, soil tests, nutritional standards, CND, DRIS, 
macronutrients uptake 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 

W warunkach europejskich burak cukrowy (Beta vulgaris L.) jest jedyną rośli-
ną dostarczającą surowca do produkcji cukru (Gutmański 1991). Opłacalność 
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uprawy buraka stoi jednak obecnie pod znakiem zapytania w związku z reformą 
rynku cukru, która zakłada ograniczenie produkcji w krajach UE oraz wprowadze-
nie bezcłowego importu tańszego cukru, wytwarzanego z trzciny cukrowej (Arty-
szak 2006). W tej sytuacji konieczne jest poszukiwanie bardziej efektywnych me-
tod uprawy, które zwiększą konkurencyjność ekonomiczną buraka poprzez wzrost 
plonów, stabilizację sezonowej zmienności plonów oraz poprawę jakości surowca. 
Realizacja tych celów wymaga właściwego systemu nawożenia mineralnego, gdyż 
właściwości agrochemiczne gleby odgrywają większą rolę w kształtowaniu jakości 
korzeni niż czynniki klimatyczne i odmiana buraka cukrowego (Jaggard i in. 1999, 
Märländer i in. 2003).  

Za utrzymaniem uprawy buraka cukrowego w naszej strefie klimatycznej 
przemawiają zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne. Burak cukrowy wy-
różnia się największym potencjałem plonotwórczym i magazynuje energię w po-
staci cukrów (sacharoza). Maksymalne plony buraka mogą teoretycznie osiągać 
nawet 110 – 145 Mg ha-1 korzeni oraz 16 – 24 Mg ha-1 cukru (Kenter i in. 2006). 
Przy tak wysokim poziomie plonowania, ilość energii brutto zawartej w korzeniach 
może wynosić potencjalnie 344 - 555 GJ ha-1, a po uwzględnieniu liści (40 Mg ha-1) 
nawet 450 – 661 GJ ha-1 (Koga 2008). Są to wartości porównywalne do uzyskiwa-
nych przy uprawie roślin energetycznych, np. Miscanthus giganteus (w Polsce ok. 
370 GJ ha-1). Burak cukrowy na tle tradycyjnych roślin uprawnych, wyróżnia się 
również korzystnym stosunkiem ilości uzyskanej energii do poniesionych nakła-
dów, który może wahać się od 2,8 do 7,7 (Venturi i Venturi 2003, Koga 2008).  
W rezultacie, ilość energii netto w korzeniach buraków cukrowych zbieranych w 
Europie (45 – 130 GJ ha-1) przewyższa wartości uzyskiwane w plonie ziarna kuku-
rydzy (10 – 110 GJ ha-1), rośliny uważanej obecnie za najlepszy surowiec do pro-
dukcji bioetanolu (Venturi i Venturi 2003, Faaij 2006). 

W procesie przetwarzania korzeni buraka otrzymuje się ponadto produkty 
uboczne, które znajdują zastosowanie w żywieniu zwierząt, przemyśle spirytuso-
wym i odkwaszaniu gleby (Gutmański 1991). Burak cukrowy efektywnie wyko-
rzystuje nawozy naturalne, ogranicza rozwój patogenów w płodozmianach zbożo-
wych, a także dodatnio kształtuje właściwości fizyczne gleby (IIRB 2004). Tym 
samym pozostawia dobre stanowisko dla roślin następczych. Uprawa buraka cu-
krowego wpływa korzystnie na bilans węgla i azotu, ograniczając wymywanie azo-
tu oraz emisję tlenków azotu i CO2 do atmosfery (Tzilivakis i in. 2005). Długi 
okres wegetacji buraka sprzyja bioróżnorodności środowiska, zwiększając liczbę 
gatunków i wielkość populacji ptaków (Gill i in. 1996).  

W klimacie umiarkowanym plon suchej masy buraków zależy bezpośrednio od 
ilości promieniowania słonecznego pochłanianego przez liście (Werker i Jaggard 
1998). Ponieważ ilość promieniowania słonecznego docierająca do Ziemi jest 
wielkością w miarę stałą, dlatego ogromną rolę odgrywa powierzchnia liści (Mil-
ford i in. 1985). W warunkach optymalnego zaopatrzenia buraka w wodę oraz 
składniki pokarmowe, tempo wzrostu powierzchni liści zależy przede wszystkim 
od temperatury otoczenia (Werker i Jaggard 1998, Kenter i in. 2006). Jak wynika z 
obserwacji meteorologicznych prowadzonych w Polsce, opady atmosferyczne są 
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elementem klimatu, który podlega największej zmienności przestrzennej i czaso-
wej (Farat i in. 2004). W praktyce rolniczej najważniejszym czynnikiem pogodo-
wym wpływającym na plonowanie buraka cukrowego jest suma opadów w lipcu i 
sierpniu (Rudnicki i in. 1997, Freckleton i in. 1999). Burak cukrowy jest rośliną, 
która rozwija się powoli i maksymalną powierzchnię liści, a zarazem największą 
efektywność wykorzystania energii słonecznej osiąga w miesiącach letnich (Mil-
ford i in. 1985, Vandendrissche 2000). Pod względem zaopatrzenia roślin w wodę 
jest to faza krytyczna dla wzrostu roślin (Freckleton i in. 1999, Kenter i in. 2006). 
Na obszarze Polski ilość opadów w tym okresie nie przekraczająca 150 mm bardzo 
silnie ogranicza plonowanie buraka. W całym sezonie wegetacyjnym suma opadów 
atmosferycznych powinna wynosić 320 – 430 mm. Jednak w regionach najwięk-
szej koncentracji uprawy buraka wynosi ona tylko 200 – 300 mm, a bilans wodny 
jest ujemny (Gutmański 2002). Niekorzystnie na bilans wodny roślin wpływa rów-
nież temperatura, która jak wykazują obserwacje meteorologiczne w ostatnich la-
tach systematycznie wzrasta (Boryczka i Stopa-Boryczka 2004).  

Rolnik nie ma oczywiście wpływu na przebieg pogody, może natomiast po-
przez właściwą agrotechnikę minimalizować skutki jej niekorzystnego przebiegu. 
Realizacja tego celu oprócz wyboru odpowiedniej odmiany, sytemu uprawy gleby, 
czy terminu siewu, wymaga również zrównoważonego nawożenia składnikami mi-
neralnymi (Märländer i in. 2003). Spośród wielu składników mineralnych, szcze-
gólną rolę w kształtowaniu odporności buraka cukrowego na stres wodny odgrywa-
ją potas oraz sód (Beringer 1987, Wojciechowski i in. 2002a, Subbarao i in. 2003, 
Bandurska i in. 2004). Jak wykazały badania Grzebisza i in. (2002b) spadek plonu 
buraka w wyniku suszy na obiektach nie nawożonych potasem wynosił 32-34%,  
a na nawożonych 13-26%. W warunkach suszy burak zwiększa biosyntezę specy-
ficznych związków organicznych (np. glicynobetainy) oraz akumulację składników 
mineralnych, między innymi sodu (Bloch i Hofmann 2005, Bloch i in. 2006). Przy-
czyn korzystnego wpływu sodu na plonowanie roślin należy upatrywać wyłącznie 
w niespecyficznych reakcjach, wynikających z zastępowania potasu przez sód (El-
Sheikh i in. 1967, Marschner i Possingham 1975, Marschner i in. 1981a, Subbarao 
i in. 2001). Mechanizm ten nie tłumaczy jednak wszystkich zaobserwowanych do-
datnich reakcji u roślin (Subbarao i in. 2003).  

 
1.1. Sód w środowisku 

 
Sód pod względem właściwości chemicznych oraz częstotliwości występowa-

nia w litosferze wykazuje pewne podobieństwo do potasu (tab.1). Pomimo to, geo-
chemiczny obieg obu pierwiastków jest odmienny (Andrews i in. 2000). Uwolnio-
ny w trakcie wietrzenia glinokrzemianów pierwotnych sód jest słabo zatrzymywa-
ny przez glebę i w rezultacie, w przeciwieństwie do potasu, gromadzi się w więk-
szych ilościach w zbiornikach wodnych. Wynoszenie sodu z produktów wietrzenia 
skał poza obręb gleby powoduje, że większość gleb na świecie charakteryzuje się 
większą zawartością potasu niż sodu (tab.1). Wyjątek stanowią gleby strefy arido-
wej, w których dochodzi do dużej akumulacji soli zawierających sód (Alaily 1998, 
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Guo i in. 2006). W strefie klimatu umiarkowanego stężenie soli w roztworze gle-
bowym wynosi przeciętnie 0,1 – 5 mM dm-3, natomiast na obszarach aridowych 
może osiągać nawet 1000 mM dm-3 (Flowers 1985). Nadmiar soli, w tym jonu Na+ 
wpływa ujemnie na właściwości fizyczne gleby (Warrence i in. 2002) i zachodzące 
w niej procesy mikrobiologiczne (Riets i Haynes 2003). W porównaniu do strefy 
aridowej, zawartość sodu w glebach Polski jest niewielka. W warstwie ornej 
kształtuje się na poziomie 0,009%, przy rozpiętości od 0,002% do 0,111%. Dla po-
równania całkowita zawartość potasu wynosi 0,03 – 1,00% (Terelak i in. 1999). 

Pierwotnym źródłem, a jednocześnie najważniejszą pod względem ilościowym 
formą sodu w glebach Polski, są glinokrzemiany pierwotne. Udział tych minerałów 
w fazie stałej gleby zależy od stopnia zwietrzenia i pochodzenia skały macierzystej 
(Harley i Gilkes 2000). Generalnie, gleby powstałe z glin wietrzeniowych zawiera-
ją więcej sodu ogólnego niż z glin zwałowych, czy utworów pochodzenia wodnego 
(Pondel 1969a, Pondel 1969b). Przeciętna zawartość sodu w mieszaninie najbar-
dziej rozpowszechnionych w glebie glinokrzemianów – skaleni wynosi około 3%, 
przy rozpiętości od 0 do 5,9%. Uwolniony w trakcie hydrolizy minerałów pierwot-
nych sód jest zatrzymywany przez minerały ilaste: montmorylonit (0 – 2%), illit  
(0 – 0,7%), wermikulit (0 – 0,3%) i chloryty (0 – 0,7%) (Scheffer i Schachtschabel 
1979).  

Naturalnym źródłem sodu w glebie jest także pył powstający w wyniku odpa-
rowania kropelek morskiej wody i przenoszony na większe odległości (Alaily 
1998). Na obszarze Polski roczna ilość sodu w opadach w pasie nadbrzeżnym Bał-
tyku wynosi około 20 kg Na ha-1, a na terenie Wielkopolski do 4 kg Na ha-1 (Choj-
nacki 1968, Walna i Kurzyca 2003). Wzrost zawartości sodu w glebie może być 
także związany z wypływem na powierzchnię słonych źródeł lub okresowym zale-
waniem przez wody morskie (Czerwiński 1996, Pracz i Kwasowski 2001, Pracz 
2001). W uprawie roślin sodolubnych, pierwiastek ten jest celowo wprowadzany 
do gleby, w postaci chlorków, azotanów i węglanów (Judel i Kűhn 1975, Marsch-
ner 1986, Draycott 1996, Gutmański 2002, Grzebisz 2008). Ponadto, sód dostaje 
się do gleby jako domieszka w różnych nawozach mineralnych i naturalnych 
(Maćkowiak i Żebrowski 2000, Kalembasa i in. 2005). 

Straty składnika z gleby zachodzą w wyniku procesu wymywania. Roczne 
wymycie sodu z gleb uprawnych w strefie umiarkowanej szacuje się od 8,5 do 35,0 
kg Na ha-1 rok-1 (Pondel i Terelak 1981, Koc i Szymczyk 2003). Spośród roślin 
uprawnych (rolniczych), największe wymagania pokarmowe w stosunku do tego 
pierwiastka mają burak cukrowy, i pastewny oraz rzepak (Wałkowski i Ladek 
2000, Grzebisz 2008).  
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Tabela 1. Geochemiczna charakterystyka sodu i potasu  
Table 1. Geochemical characteristics of sodium and potasium  
 
Cechy, Characteristics Na K 
Liczba atomowa; Atomic number A 11 19 
Masa molowa; Atomic weight A                                            22,99 39,10 
Stopień utlenienia; Oxidation states A 1 1 
Elektroujemność; Elektronegativity A 0,93 0,82 
Promień van der Waalsa; Van der Waals radius A   [pm]                227 275 
Promień atomowy; Atomic radius A   [pm] 180(190) 220 
Promień jonowy; Ionic radius B   [pm]                                          117 149 
Promień jonu uwodnionego; Hydrated ionic radiusB    [pm]          358 331 
Energia jonizacji (I); Ionization energy (I) A     [kJ mol-1] 495,8 418,8 
Energia hydratacji (Cl-sól);  
Hydration energy (Cl-salt) A  [kJ mol-1] 

739,8 664,6 

Zawartość; Concentration   
Skorupa ziemska; Earth’s crust C  [mg kg-1] 27,5 25,8 
Osadowe skały ilaste;  Clay sedimentary rocks C [mg kg-1] 8,5 30,8 
Rzeki; Rivers C  [mg dm-3] 5,2 1,3 
Morza i oceany; Sea waters C   [mg dm-3] 10810 396 
Formy wymienne w glebach; Exch. forms in soils D  [mg kg-1] 

- strefa sucha (gl. alkaliczna; arid regions (alcalic soil) 
- strefa półsucha (czarnoziem); semiarid regions (cher-

nozem) 
- strefa wilgotna (bielicowa); humid regions (podzols ) 

 
6900 
46 
ślady 

 
600 
280 
120 

Roztwór glebowy; Soil solution E  [mg dm-3] 
- strefa sucha; arid regions 
- strefa umiarkowana; temperate regions 

 
50 – 200 
2 – 69 

 
10 - 150 
1 - 105 

Zielona masa roślin; Plant foliage   [g kg-1] 
- Glikofity; Glycophytes F 
- Halofity; Halophytes G 

 
0,04 – 20  
55 - 125 

 
6,5 – 62 
15 - 35 

Dane według:  A Wikipedia 2008;   B Volkow i in. 1997;  C Andrews i in.2000; D Dobrzański i 
Zawadzki 1981; E Scheffer i Schachstschabel 1979; F Bergmann 1992; G Donovan i in. 1997. 

 
 

1.2. Pobieranie, transport i dystrybucja sodu w roślinach 
 

Sód, podobnie jak potas jest kationem jednowartościowym. W pierwszym eta-
pie pobierania, obydwa pierwiastki konkurują ze sobą o niespecyficzne miejsca ad-
sorpcji w tkankach korzeni (Marschner 1986). Jednak największa różnica między 
nimi zaznacza się dopiero przy ich przenikaniu przez błonę cytoplazmatyczną. 
Pomimo podobieństwa ładunku elektrycznego preferowany przez rośliny jest jon 
K+ (Maathuis i Amtman 1999). Wynika to z faktu, że enzymy roślinne są bardzo 
wrażliwe na nadmiar sodu w cytoplazmie (Flowers i Dalmond 1992). Chemiczna 
podstawa selektywnego pobierania obu jonów polega na różnicy w energii hydra-
tacji (tab.1). 
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Na poziomie molekularnym istotną rolę w kontroli zawartości sodu w rośli-
nach odgrywa transport jonów przez błony cytoplazmatyczne (Tester i Davenport 
2003). Jony Na+ są pobierane przez większość roślin w wyniku działania mechani-
zmu „low-affinity”, który jest termodynamicznie bierny, a jony Na+ swobodnie 
konkurują z innymi kationami (Horie i Schroeder 2004). Gatunki dla, których 
udowodniono niezbędność sodu, mogą pobierać ten pierwiastek również w wyniku 
działania mechanizmu „high-affinity”, nawet przy niskich stężeniach potasu 
(Glenn i in. 1996). Mechanizm „high-affinity” pobierania sodu funkcjonuje rów-
nież u buraka (El-Sheikh i Ulrich 1971). Głównym celem działania tego mechani-
zmu jest uzupełnianie niedoborów jonów K+ oraz redukowanie nadmiaru jonów Na+  
w liściach przez usuwanie ich z ksylemu i ładowanie do floemu (Rubio i in. 1995, Ber-
thomieu i in. 2003, Horie i Schroeder 2004, Rodrígez-Navarro i Rubio 2006).  

Dotychczasowe badania nie wykazały jednoznacznie istnienia w plazmalem-
mie specyficznych nośników dla jonów Na+ (Mäser i in. 2002). Pierwiastek ten 
przemieszcza się do wnętrza komórek współzawodnicząc z innymi kationami  
o miejsca przyłączania na mało selektywnych nośnikach. Za mechanizm „low-
affinity” pobierania potasu odpowiedzialne są trzy rodzaje kanałów: KIRC, KORC, 
oraz VIC. Te ostatnie odgrywają największą rolę w pobieraniu sodu, gdyż charak-
teryzują się najmniejszą selektywnością względem kationów. Niektóre z nich 
(LCT1) wykazują nawet większą preferencję względem jonów Na+ niż K+. Wnika-
nie sodu do komórek w wyniku działania mechanizmu „high-affinity” zależy od 
działania dwóch rodzajów przenośników: KUP-HAK oraz HKT1. Selektywność 
pierwszej grupy względem sodu zależy od gatunku rośliny. Drugą grupę stanowią 
przenośniki działające na zasadzie symportu Na+/K+. Uczestniczą one w transpor-
cie jonów Na+ z ksylemu do parenchymy liści (Fu i Luan 1998, Maathuis i Amt-
man 1999, Mäser i in. 2002, Berthomieu i in. 2003).  

Nadmiar sodu w cytoplazmie jest usuwany przez rośliny na zewnątrz komórki 
albo do wakuoli. Pierwszy mechanizm, określany symbolem SOS1, jest aktywny  
w korzeniach roślin i działa na zasadzie antyportu Na+/H+ (Apse i Blumwald 2007). 
Drugi jest w istocie mechanizmem kontroli zawartości sodu w roślinach na pozio-
mie komórkowym, kodowanym przez geny NHX (Brett i in. 2005). Burak cukro-
wy, w porównaniu do większości glikofitów, efektywniej wydala sód z cytoplazmy 
przez tonoplast niż plazmalemmę (D’Onofrio i in. 2005). Zdolność tą zawdzięcza 
silnej polaryzacji membrany wakuoli (tonoplast) w warunkach dużej koncentracji 
sodu w roztworze zewnętrznym (Pantoja i in. 1989). Przepływ jonów Na+ przez 
membranę wakuoli buraka kontrolują dwa mało selektywne kanały, oznaczone 
symbolami: FV (fast-activating) i SV (slowly-activating). Kanał SV przepuszcza  
o 30-60% więcej, a FV o 20% mniej jonów Na+ niż jonów K+ (Pottosin i in. 2001). 
Szczególną rolę w kontroli zawartości sodu w komórkach buraka cukrowego od-
grywają jony Ca2+. Blokują one wnikanie jonów Na+ do cytoplazmy przez niespe-
cyficzne kanały białkowe oraz aktywują kalmoduliny, białka odpowiedzialne za 
ich wypływ z cytoplazmy (Niazi i in. 2004, D’Onofrio i in. 2005).  

Na poziomie tkankowym zawartość sodu zależy od pięciu najważniejszych 
czynników: selektywnego pobierania jonów przez komórki korzenia, kontroli 
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przemieszczania jonów do naczyń, usuwania soli z naczyń w górnych częściach ro-
ślin, przemieszczania się składnika do komórek sitowych i wydzielania soli na ze-
wnątrz przez specyficzne komórki (Munns i in. 2002). U buraka cukrowego, w po-
równaniu do ryżu i pszenicy, nie stwierdzono istnienia barier, które by w sposób 
znaczący ograniczały transport jonów Na+ do liści (Hasegawa i Yoneyama 1995). 
Ponadto, akumulacja sodu w częściach nadziemnych buraka zachodzi również  
w warunkach dużej koncentracji potasu w środowisku (El-Sheikh i Ulrich 1971, 
Lawlor i Milford 1973, Marschner i in. 1981b, Subbarao i in. 1999). 
 

1.3. Funkcje fizjologiczne sodu 
 

Według obowiązującej definicji składnika niezbędnego, sformułowanej po raz 
pierwszy przez Arnona i Stouta w roku 1939 (za Grzebiszem 2008), sód nie jest dla 
większości roślin pierwiastkiem niezbędnym. Niezbędność tego pierwiastka udo-
wodniono tylko u nielicznych gatunków należących do typu C4 (Brownell i Cros-
sland 1972). U roślin tych sód stymuluje syntezę chlorofilu, aktywność reduktazy 
azotanowej oraz kontroluje regenerację fosfoenelopirogronianu (PEP) w chloropla-
stach komórek mezofilu (Subbarao i in. 2003). Istnieją jednak gatunki, dla których 
nie udowodniono niezbędności sodu, lecz które korzystnie reagują na jego obec-
ność w środowisku. W większości są to halofity (Rubinigg i in. 2003, Ramos i in. 
2004). Również wśród glikofitów spotyka się gatunki, wykorzystujące podobień-
stwo jonów Na+ i K+. Szczególnie duże wymagania pokarmowe względem sodu 
mają rośliny z  rodziny Chenopodiaceace (Lehr 1949, Wybenga i Lehr 1958, El-
Sheikh 1967, Brownell i Crossland 1972, Ehrendorfer 1973, Marschner i Possin-
gham 1975, Hampe i Marschner 1982, Marschner 1986, Subbarao i in. 2001, Sub-
barao i in. 2003). 

Jedną z najwcześniej poznanych funkcji sodu w roślinach jest regulacja poten-
cjału osmotycznego i turgoru komórek (Gutstein 1967, Warchołowa 1971a, Lawlor 
i Milford 1973). Głównym pierwiastkiem odpowiedzialnym za ciśnienie osmo-
tyczne jest potas (53% - 96% całkowitego potencjału). W warunkach jego niedobo-
ru, rośliny w celu utrzymania turgoru wykorzystują inne dostępne kationy. U bura-
ka ćwikłowego sód może zastąpić niemal całkowicie potas w utrzymaniu odpo-
wiedniego potencjału osmotycznego roślin (Subbarao i in. 1999). Spośród roślin 
uprawnych burak wyróżnia się dużą odpornością na zasolenie (Katerji i in. 2003, 
Kaffka i in. 2005). Adaptacja ta wynika nie tylko z możliwości substytucji jonów 
K+ przez Na+, lecz także efektywnego gromadzenia w wakuoli osmoprotekantów 
oraz jonów mineralnych (Schleiff 1982, Subbarao i in. 2001, Ghoulam i in. 2002, 
Mäck i Hoffmann 2006). Odporne na zasolenie odmiany buraka cukrowego cha-
rakteryzują się większą zawartością Na+ w liściach (Marschner i in. 1981a, Mar-
schner i in. 1981b, Niazi i in. 2000). Ponadto różnią się składem chemicznym błon 
cytoplazmatycznych (Stuiver i in. 1981) 

Burak cukrowy prawidłowo odżywiony sodem odznacza się większą retencją 
wodną liści i efektywnością transpiracji (Marschner i Schafarczyk 1967, Lawlor i 
Milford 1973). W warunkach dużej dostępności wody, rośliny żywione jednocze-
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śnie sodem i potasem, charakteryzują się większym jej zużyciem niż żywione tylko 
potasem. Wynika to ze wzrostu liczby aparatów szparkowych na powierzchni liści 
(Hampe i Marschner 1982). Brak potasu powoduje zakłócenia w działaniu apara-
tów szparkowych. Jednak u buraka jest ono tym silniejsze im mniej jest sodu  w 
środowisku (Terry i Ulrich 1973.). Aparaty szparkowe buraka odżywianego sodem 
zamykają się szybciej po wystąpieniu suszy niż u roślin rosnących w wariantach z 
samym potasem. Według Hampe i Marschnera (1982) jest to wynikiem grubszych 
liści roślin żywionych sodem. Dystans jaki muszą pokonać cząsteczki wody do 
aparatu szparkowego jest zatem większy. Ponadto, w grubszych liściach jest 
zmniejszony kontakt między komórkami mezofilu, a komórkami epidermy. Two-
rzy to barierę dla dyfundującej wody. Według Subbarao i in. (1999) zastąpienie 
nawet 96% potasu przez sód nie zakłócało funkcjonowania aparatów szparkowych 
buraka ćwikłowego.   

Nawożenie sodem wpływa korzystnie na szybkość wzrostu i wielkość po-
wierzchni liści we wczesnych fazach rozwoju buraka (Warchołowa 1971a, Mar-
schner i Possingham 1975). Większy wpływ sodu niż potasu na wzrost komórek 
buraka wynika z odmiennego wpływu obu kationów na metabolizm węglowoda-
nów. Sód zmienia stosunek cukry proste/skrobia w liściach buraka na korzyść tych 
pierwszych związków. Jest to wynikiem zmian w aktywności syntetazy skrobi 
(Nitzos i Evans 1969). W obecności jonów Na+ enzym ten jest mniej aktywny, 
przez co wzrasta stężenie cukrów prostych, a jednocześnie zwiększa się ciśnienie 
osmotyczne oraz turgor komórki. Proces ten prowadzi do powiększenia wymiarów 
komórek (Marschner i Possingham 1975). 

Rola sodu w procesach fotosyntezy nie jest do końca wyjaśniona. Według nie-
których autorów nawożenie sodem zwiększa intensywność barwy zielonej liści bu-
raka (Berger 1978, za von Braunschweigiem 1983), jednak większość z nich pod-
kreśla, że zastępowanie potasu sodem ujemnie wpływa na biosyntezę chlorofilu 
oraz fotosyntezę netto (Terry i Ulrich 1973, Lawlor i Milford 1973, Hampe i Mar-
schner 1982). Według Marschnera i Possinghama (1975) oraz (Niazi i in. 2004) za-
leżność ta dotyczy zwłaszcza starszych liści. Z kolei Subbarao i in. (1999) wskazu-
ją, że buraki żywione sodem potrafią dłużej utrzymać właściwy poziom chlorofilu i 
jego aktywność niż sałata. Ponadto, sód może zastąpić potas w takich funkcjach jak 
wzrost komórki oraz podział chloroplastów. Ostatniemu procesowi towarzyszy 
spadek wielkości chloroplastów. W wyniku nadmiernej substytucji potasu przez 
sód, zmniejszenie się rozmiarów liści jest większe niż liczby chloroplastów i dlate-
go przyjmują one silnie zielone zabarwienie (Marschner i Possinghama 1975).  

Zagadnieniem dyskusyjnym jest także udział sodu w metabolizmie azotu. Sód 
jest pierwiastkiem mało mobilnym we floemie, a głównym jonem odpowiedzial-
nym za transport jonów NO3

- jest potas (Winzer i in. 1996). Ponadto, spadek pobie-
rania azotanów przez rośliny żywione NaCl tłumaczony jest interakcjami jonów Cl- 
z nośnikami azotanów w błonach komórkowych korzeni (Rubinigg i in. 2003). 
Według Subbarao i in. (2003) jony sodu mogą teoretycznie odgrywać pozytywną 
rolę w transporcie azotanów, gdyż we floemie buraka są one stosunkowo bardziej 
mobilne niż u innych gatunków. Pośrednio hipotezę te potwierdzają badania, z któ-
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rych wynika, że większa zawartość azotanów w glebie sprzyja akumulacji sodu  
w korzeniach (Hoffman 2005). Jony Na+ są lepiej pobierane w formie azotanu niż 
chlorku (Ehrendorfer 1973), a nawożenie azotanami korzystniej wpływa na plono-
wanie buraka niż nawożenie chlorkami (Wybenga i Lehr 1958, Henkens 1971).  

W odróżnieniu od potasu, jony sodu ujemnie oddziaływają na aktywność en-
zymów roślinnych. Hamują one procesy translacji (Flowers i Dalmond 1992) i re-
dukcję jonów azotanowych (Pfluger i Wiedermann 1977). W procesie biosyntezy 
skrobi, jony Rb+ i NH4

+ dorównują w 80%, a jony Na+ tylko w 20% aktywności 
potasu (Nitsos i Evans 1969). Zatem sód nie może zastąpić potasu w wyżej wy-
mienionych funkcjach. Ponadto, transport glukozy przez plazmalemmę komórek 
buraka cukrowego jest szybszy w obecności KCl niż NaCl. Jednak w obecności 
sodu, weglowodany są efektywniej przemieszczane do floemu i transportowane w 
kierunku korzenia spichrzowego oraz magazynowane w wakuoli, niż u buraka ży-
wionego tylko potasem (El-Sheikh 1967, Marschner i Possingham 1975).  

Jak wskazują niektórzy autorzy, dodatni wpływ sodu na rośliny buraka może 
być rezultatem zastępowania potasu w niespecyficznych funkcjach metabolitycz-
nych, a następnie redystrybucji jonów K+ do miejsc bardziej aktywnych fizjolo-
gicznie lub o większych wymaganiach względem tego pierwiastka (Subbarao i in. 
2001). Sód w żywieniu buraka nie jest jednak w stanie całkowicie zastąpić potasu 
we wszystkich jego funkcjach. Nawet przy 95% zastąpieniu potasu sodem, burak 
cukrowy utrzymuje zawartość potasu w liściach na poziomie 20 g kg-1 (Marschner 
i in. 1981a). Substytucja potasu przez sód możliwa jest tylko w warunkach odpo-
wiedniego zaopatrzenia roślin w potas (Abd-El-Motagally 2004).  
 
 

1.4. Funkcje plonotwórcze sodu 
 

Jak wskazuje większość badań, największy przyrost plonu korzeni buraka cu-
krowego otrzymuje się w warunkach jednoczesnego stosowania potasu i sodu (Gu-
tstein 1967, Marschner i in. 1981a, Draycott 1996, Freckleton i in. 1999). W litera-
turze istnieją także dowody na to, że sód może mieć nawet większe znaczenie plo-
notwórcze niż potas, o ile zostanie zastosowany w odpowiednio dużej dawce 
(Draycott i in. 1974). Badania angielskie z lat 70-tych ubiegłego wieku wskazują, 
że maksymalny plon korzeni i cukru na glebach ubogich w potas można było uzy-
skać przy jednoczesnym nawożeniu potasem w dawkach od 167 do 480 kg K ha-1 
oraz sodem w ilości 150 – 160 kg Na ha-1 (Draycott i Durrant 1976). Nowsze ba-
dania angielskie nie potwierdzają jednak celowości stosowania tak dużych dawek 
sodu w uprawie buraka (Milford i in. 2000).  Różnice w reakcji buraka na nawoże-
nie sodem mogą wynikać z zasobności gleby w potas, przebiegu warunków pogo-
dowych w sezonie wegetacyjnym, terminu stosowania nawozów, genotypu oraz 
poziomu zawartości chloru w glebie (Henkens 1971, Draycott 1974, Draycott  
i Russell 1974, Draycott i in. 1974, Draycott i Durrant 1976, Goh i Magat 1989, 
Allison i in. 1994). Doświadczenia Draycotta i in. (1976) wykazały, że ryzyko sto-
sowania dużych dawek sodu w uprawie buraka wiąże się bardziej ze wzrostem po-



Studia nad żywieniem buraka cukrowego makroelementami 
  

 
 

15 

tencjału osmotycznego roztworu glebowego i zaburzeń w kiełkowaniu nasion, niż 
z degradacją właściwości fizycznych gleby. W warunkach angielskich, nawożenie 
sodem do dawki 150 kg Na ha-1 nie miało żadnego wpływu na zdolność kiełkowa-
nia nasion, czas kiełkowania, masę kiełka i nie wpływało ujemnie na właściwości 
fizyczne gleby. Ponieważ burak cukrowy jest najbardziej wrażliwy na stres solny w 
początkowych fazach wzrostu (Ghoulam i in. 2002), dlatego duże dawki nawozów 
powinny być stosowane na 2-3 tygodnie przed siewem nasion. Maksymalna dawka 
NaCl nie powinna jednak przekraczać  377 kg ha-1 (Durrant i in. 1974) 

Wnioski płynące z badań niemieckich nie są tak jednoznaczne, jak angielskie, 
czy holenderskie. Wynika to z różnic klimatycznych oraz zasobności gleby w sód. 
W Niemczech od kilkudziesięciu lat stosuje się powszechnie sole potasowe zawie-
rające w swoim składzie także sód. Jest to jedną z przyczyn nagromadzenia się 
składnika w glebach, zwłaszcza w warstwie podornej (Werner 1972). Nawożenie 
sodem, przy jednoczesnym dobrym zaopatrzeniu buraka w potas, może prowadzić 
do wzrostu plonu. Jednak reakcja ta ma wyłącznie charakter trendu, a wzrost ilości 
sodu w glebie może prowadzić do obniżenia jakości korzeni (von Braunschweig 
1983, Römer i in. 2004). W odróżnieniu od powyższych prac, Judel i Kűhn (1975) 
stwierdzili korzystny wpływ nawożenia sodem, zarówno w formie NaCl, jak  
i Na2CO3, na plon i jakość korzeni. Z kolei według badań Instytutu w Göttingen (za 
von Braunschweigiem 1983) najlepsze efekty przynosi jednoczesne nawożenie po-
tasem i sodem w dawce 200 kg K2O + 32 kg Na2O ha-1. Jednak buraki nawożone 
sodem w dawce 200 kg Na2O ha-1 plonowały na zbliżonym poziomie. Również 
Hansen (1994) podkreślał dodatni wpływu zabiegu na plon korzeni i cukru buraka. 
W wieloletnich badaniach autor uzyskał 3%-owy przyrost plonu cukru dla dawki 
60 – 70 kg Na ha-1. Według Haneklaus i in. (1998) optymalna dawka sodu nie po-
winna, ze względu na jakość korzeni, przekraczać 60 kg Na ha-1. Na glebach o wy-
sokiej zasobności w sód, nawożenie tym pierwiastkiem nie ma istotnego wpływu 
na plonowanie buraka (Mažvila i in. 2005). 

W Polsce Warcholowa (1971a i 1971b) stwierdziła w doświadczeniach wazo-
nowych dodatni wpływ sodu na gospodarkę wodną roślin oraz plon korzeni buraka. 
Według Mercika (1974) sód korzystniej działał na plonowanie buraków tylko  
w roku, w którym jednocześnie zwężał zbyt szeroki i niekorzystny stosunek K:Mg, 
K:Ca i K:Na. Z kolei według Fotymy (1983) zastępowanie potasu sodem nie miało 
istotnego wpływu na plonowanie buraków pastewnych. Badania IHAR przeprowa-
dzone w latach 90-tych ubiegłego wieku potwierdzają istotne znaczenie sodu dla 
plonowania buraków cukrowych. Nawożenie przedsiewne (70 kg Na ha-1) oraz po-
główne (13 kg Na ha-1) zwiększyło plon korzeni przeciętnie o 5%, a cukru białego 
o 5 – 11% (Gutmański 2002). Niektórzy autorzy stwierdzili także korzystny wpływ 
dolistnego dokarmiania sodem w formie NaCl na wielkość plonu i jakość korzeni 
buraka (Prośba-Białczyk i Mydlarski 2002). 

Pośredniego dowodu pozytywnej roli sodu w kształtowaniu plonów buraków 
dostarczają także prace poświęcone zbilansowanemu nawożeniu potasem, magne-
zem i sodem. Według Gutmańskiego i in. (1999) nawożenie buraków solą 
K+Mg+Na daje lepsze efekty niż czystą solą potasową, niezależnie od zastosowa-
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nej dawki. Potwierdzają to również inne prace, w których najlepsze efekty stoso-
wania sodu zaobserwowano w sezonach wegetacyjnych o niekorzystnym przebiegu 
warunków pogody (Barłóg i in. 2002a, Barłóg i in. 2002b, Barłóg i in. 2002c, 
Szczepaniak i in. 2002, Barłóg i Grzebisz 2004a). Jednoznaczną ocenę działania 
sodu w tych badaniach utrudnia jednak równoczesne stosowanie magnezu. Pośred-
niego dowodu dostarcza natomiast fakt, że plon korzeni w większym stopniu zale-
żał od nagromadzenia w nich sodu niż magnezu (Barłóg i in. 2001). 

 
1.5. Wpływ sodu na jakość korzeni buraka cukrowego 

 
Polaryzacja w korzeniach jest dodatnio związana z liczbą pierścieni kambium, 

a ujemnie z wielkością korzeni. Pierwsza cecha zależy wyłącznie od genotypu, 
druga jest modyfikowana przez środowisko (Bell i in. 1996).  Całkowita zawartość 
cukrów w komórce jest wynikiem równowagi z innymi związkami aktywnymi 
osmotycznie. W miarę wegetacji cukry z pędów nadziemnych zastępują potas i sód 
w wakuoli (Winzer i in. 1996, Bloch i Hofmann 2005). W odróżnieniu od sodu, jo-
ny potasu są niezbędne do akumulacji cukru w korzeniach (Beringer 1987, Herlihy 
1989, Orlovius 1994, Bell i in. 1996). Ponadto, nawożenie potasem może zmniej-
szyć koncentrację w korzeniach N-α-aminowego oraz sodu, przy czym wzrost za-
wartości potasu w małym stopniu zmniejsza wydajność ekstrakcji cukru (Beringer 
1987, Buchholz i in. 1995). 

Wyniki badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do roli sodu w kształto-
waniu jakości korzeni buraka cukrowego. Niektórzy autorzy wskazują, że pierwia-
stek ten poprawia jakość korzeni zwiększając w nich zawartość cukru biologiczne-
go (Gutstein 1967, Henkens 1971, Warchołowa 1971a, Judel i Kűhn 1975, Hansen 
1994, Gutmański 2002, Prośba-Białczyk i Mydlarski 2002) lub zmniejszając kon-
centrację N-α-aminowego (Mažvila i in. 2005). Z kolei inni autorzy albo nie 
stwierdzili żadnego istotnego wpływu na polaryzację (Haneklaus i in. 1998, Römer 
i in. 2004) albo uzyskali nawet jej spadek (Mercik 1974, von Braunschweig 1983). 
Różnice w oddziaływaniu sodu na polaryzację są związane, między innymi, ze sta-
nem odżywienia roślin potasem (El-Sheikh i Ulrich 1967), dawką składnika oraz 
genotypem buraka (Marschner i in. 1981a, 1981b). 

Pomimo, że zawartość sodu w korzeniach jest cechą odmianową, to środowi-
sko wzrostu buraka wywiera również bardzo duży wpływ (Jaggard i in. 1999, 
Hoffman 2005). Według Haneklaus i in. (1998) nawożenie sodem obniża jakość 
technologiczną korzeni buraka cukrowego głównie w wyniku akumulacji w nich 
jonów Na+. Z czynników żywieniowych, szczególną rolę odgrywa azot. Nawożenie 
tym pierwiastkiem obniża polaryzację w korzeniach, a ponadto zwiększa udział w 
nich składników melasotwóryczych (Prośba-Białczyk i in. 2001, Borówczak i in. 
2006). Niektórzy autorzy wskazują, że azot w większym nawet stopniu zwiększa 
zawartość sodu niż potasu (Herlihy 1989, Hoffmann 2005, Tsialtas i Maslaris 
2005). Przyczyny wzrostu zawartości sodu w roślinach żywionych azotem nie są 
jednak do końca wyjaśnione. Prawdopodobnie są one rezultatem dążenia roślin do 
utrzymania równowagi kationowo-anionowej w wyniku pobierania azotanów 
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(Hoffmann 2005). Według niektórych autorów nawożenie potasem obniża zawar-
tość sodu w korzeniach (Beringer 1987, Herlichy 1989, Krüger i Nowakowski 
1997), inni natomiast nie potwierdzają tego zjawiska (Szczepaniak i in. 2002,  
Sienkiewicz i in. 2005).  

 
1.6. Problemy badawcze i cele pracy 

 
Pomimo wielu badań naukowych, rola sodu w żywieniu roślin pozostaje nadal 

niewyjaśniona. Wynika to z pośredniego oddziaływania tego pierwiastka na rośli-
ny, poprzez kształtowanie fizycznych i chemicznych właściwości gleby, a także z 
szerokiej gamy ich reakcji na obecność sodu w roztworze glebowym (Subbarao  
i in. 2003). Mała zawartość sodu w glebach strefy umiarkowanej jest podstawową 
przyczyną stosowania nawozów zawierających ten pierwiastek. Niektórzy autorzy 
zwracali wcześniej uwagę, że chlorek sodu jako nawóz jest tańszy od nawozów po-
tasowych (Lehr 1953, Wybenga 1958, Fotyma 1983). Również obecnie pogląd ten 
jest aktualny (Grzebisz 2008). Ustalenie dawki nawozów sodowych wymaga usta-
lenia klas zasobności gleby w ten składnik. W Polsce przy ich ustalaniu można 
wykorzystać liczby graniczne opracowane dla metody ogrodniczej (Gutmański 
2002). W Niemczech standardowym testem chemicznym wykorzystywanym przy 
ocenie zasobności gleb w sód jest metoda Schachstchabela (Jacobs 2005). Niektóre 
cukrownie w Polsce zaadoptowały powyższą metodą i według niej zalecają dawki 
nawozów sodowych. Powstaje jednak pytanie, czy można w sposób bezpośredni 
przenieść wyniki niemieckie na warunki polskie, tym bardziej, że w samych Niem-
czech istnieją rozbieżności co do wartości liczb granicznych (Finck 1979, von Rohr 
1984, Jacobs 2005). Z kolei na wyspach brytyjskich oraz w USA zawartość sodu 
oznacza się w wyciągu octanu amonu (Draycott i Durrant 1976, Milford i in. 
2000). Pojawiają się pytania, czy i w jakim stopniu wybór określonej metody może 
wpływać na ocenę zawartości labilnych form sodu w glebie oraz która z metod jest 
najlepsza przy określaniu potrzeb nawozowych. Problemem wymagającym opra-
cowania jest także wpływ ilości labilnych form sodu na plon i jakość korzeni. Tym 
bardziej, że w świetle literatury rola nawożenia sodem nie jest jednoznaczna, 
zwłaszcza w kształtowaniu cech jakościowych korzeni (von Braunschweig 1983, 
Hansen 1994, Haneklaus i in. 1998, Römer i in. 2004).  

W nawożeniu roślin ważnym zagadnieniem jest ocena stanu ich odżywienia w 
trakcie wegetacji. W uprawie buraka cukrowego ocenę taką przeprowadza się stan-
dardowo na przełomie czerwca i lipca, tj. w fazie zakrywania rzędów (Urlich i 
Hills 1990, Bergmann 1992, Haneklaus i Schnug 1996, Haneklaus i in. 1998, Wró-
bel 1999). Tabele opracowane przez Bergmanna (1992) zawierają skąpe informacje 
dotyczące zawartości sodu w organach wskaźnikowych. Więcej danych odnośnie 
optymalnych zawartości sodu w buraku można znaleźć w pracy Urlicha i Hills 
(1990). Biorąc pod uwagę zarówno fizjologię rośliny, jak również aspekty techno-
logiczne, ocena w fazie zakrywania rzędów nie daje większych możliwości korekty 
stanu odżywienia. Można jednak na podstawie analizy chemicznej roślin w tej fa-
zie prognozować plon korzeni i cukru.  
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Wczesna analiza składu chemicznego roślin buraka pozwala nie tylko na ocenę 
stanu odżywienia plantacji, lecz daje także możliwość przeprowadzenia nawożenia 
interwencyjnego. W odniesieniu do sodu może ono być stosowane zarówno w for-
mie pogłównego nawożenia saletrą sodową, jak również dolistnego dokarmiania 
roztworem chlorku sodu (Wybenga 1958, Henkens 1971, Gutmański 2002, Prośba-
Białczyk i Mydlarski 2002). W latach 80-tych ubiegłego wieku Jaszczołt (1989) 
opracował normy odżywienia buraka w fazie 5 – 7 liści w makroskładniki, nie po-
dał natomiast optymalnych zawartości sodu. Innym bardzo ważnym problemem 
podczas oceny stanu odżywienia roślin jest współdziałanie pierwiastków. Wartości 
opracowane przez Bergmanna (1992) oraz Jaszczołta (1989) odnoszą się tylko do 
pojedynczych pierwiastków. Stan odżywienia roślin jest natomiast funkcją zawar-
tości wszystkich składników mineralnych, które są wzajemnie ze sobą związane 
(Sumner 1978, Bailey i in. 1997, Reis i Monnerat 2002). W literaturze spotyka się 
niewiele danych dotyczących zależności między plonowaniem buraków, a wza-
jemnymi relacjami zawartości pierwiastków w organach wskaźnikowych. Wyniki 
Baiera (Baier 1985, Baier i in. 1992) odnoszą się do roślin będących w pełni wege-
tacji i nie określają optymalnych zawartości sodu. Znajomość właściwych relacji 
pomiędzy pierwiastkami jest istotnym elementem oceny stanu odżywienia roślin, 
gdyż prawidłowe odżywienie buraka już we wczesnych fazach wzrostu, jest jed-
nym z najważniejszych czynników minimalizujących niekorzystny wpływ warun-
ków pogodowych w okresie intensywnej akumulacji suchej masy (Grzebisz i in. 
2002a, Nowakowski i Feć 2002). Dotyczy to w szczególności relacji sód/potas 
gdyż żywienie mineralne buraka sodem jest ściśle związane z potasem (Draycott  
i Durrant 1976, Marschner i in. 1981a, Fotyma 1983, von Braunschweig 1983, 
Gutmański i in. 1999). 

Zagadnieniem wymagającym osobnego rozważenia jest nagromadzenie i po-
branie jednostkowe sodu w produktach końcowych uprawy buraka cukrowego. 
Oszacowanie ich wartości optymalnej oraz określenie relacji z pozostałymi skład-
nikami mineralnymi, zwłaszcza z potasem, umożliwia ustalenie zapotrzebowania 
pokarmowego oraz nawozowego roślin buraka (Gutmański 2002, Grzebisz 2006). 
Znajomość tych parametrów umożliwia ponadto bilansowanie składników pokar-
mowych na polu i w gospodarstwie. 

Realizacja podstawowego celu uprawy buraka cukrowego jakim jest uzyskanie 
maksymalnego plonu cukru technologicznego wymaga kompleksowej oceny wa-
runków glebowych i pogodowych, składu chemicznego i potrzeb pokarmowych ro-
ślin, jak również  wzajemnych powiązań między nimi. Zagadnienie to jest podsta-
wą sformułowania hipotezy ogólnej pracy:  

„maksymalny plon cukru technologicznego („w worku”) można uzyskać 
przy optymalnym stanie odżywienia roślin buraka azotem, fosforem, pota-
sem, sodem, magnezem i wapniem”. 

Weryfikację powyższej hipotezy przeprowadzono metodą obserwacji nauko-
wych na polach produkcyjnych buraka cukrowego w warunkach intensywnego rol-
nictwa. W zakresie poznawczym przedmiotem badań była zmienność warunków 
środowiska i składu chemicznego roślin, w aspekcie wyjaśnienia przyczyn zmien-
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ności najważniejszego parametru oceniającego końcowy efekt uprawy buraka, ja-
kim jest plon technologiczny cukru. Przebieg kolejnych etapów badań, prowadzą-
cych do ostatecznego wniosku przedstawiono na rys.1. 
 
 
 Warunki glebowe 

 i pogodowe 
 

 ⇓  
 Testy  

glebowe 
 

 ⇓  
 Testy  

roślinne 
 

 ⇓  
 Plon  

korzeni, liści 
 

 ⇓  
 Nagromadzenie 

 składników 
 

 ⇓  
 Jakość korzeni i plon biolo-

giczny cukru 
 

 ⇓  
 Plon technologiczny 

 cukru  
 

   
Rys.1. Schemat ideowy pracy 

Fig.1. Diagram of investigations idea 
 
 

Biorąc pod uwagę opisane powyżej problemy badawcze sformułowano nastę-
pujące cele pracy: 
o wybór i kalibracja testu zawartości przyswajalnego sodu w glebie, 
o określenie optymalnego stanu i równowagi przyswajalnych form składników w 

glebie w uprawie buraka cukrowego, 
o określenie optymalnej zawartości składników pokarmowych w częściach 

wskaźnikowych roślin buraka cukrowego, 
o wyznaczenie zależności między pobraniem składników pokarmowych przez 

burak i wielkością plonu cukru technologicznego. 
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2. METODY I WARUNKI BADAŃ 
 

2.1. Lokalizacja i charakterystyka punktów obserwacji naukowych 
2.1.1. Informacje ogólne 

 
Obserwacje naukowe przeprowadzono na polach produkcyjnych buraka cu-

krowego w latach 1996 - 2004. Badania obejmowały sieć punktów obserwacyjnych 
na terenie województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Większość 
z nich była zlokalizowana na obszarze intensywnej uprawy buraka cukrowego, w 
pobliżu cukrowni Gostyń i Kościan. Pozostałe punkty obserwacyjne mieściły się 
na obszarze działalności cukrowni w Opalenicy, Szamotułach, Środy Wlkp., Nakła 
n/Notecią oraz Inowrocławia (rys.2).  

Przeważająca liczba punktów obserwacyjnych była położona na polach indy-
widualnych gospodarstw rolnych (85%). Przedplonem był najczęściej jęczmień ja-
ry oraz pszenżyto jare. Burak cukrowy był uprawiany na glebach nawożonych 
obornikiem (95% analizowanej populacji). Nawóz był stosowany jesienią w daw-
kach od 20 do 50 Mg ha-1. Tylko w 1 gospodarstwie rolnym (dwa punkty obserwa-
cyjne) obornik zastosowano wczesną wiosną, kilka tygodni przed siewem buraka. 
W niektórych gospodarstwach, zwłaszcza bez produkcji zwierzęcej, burak cukrowy 
uprawiano po przyoraniu poplonu, którym była gorczyca. W dwóch punktach ob-
serwacyjnych, burak cukrowy siano bezpośrednio w mulcz. Gleba na większości 
pól była nawożona jesienią potasem w dawkach od 40 do 200 kg K2O ha-1, dosto-
sowanych do zasobności gleby w jego przyswajalną formę. Najczęściej była to 
60% sól potasowa. Na części obiektów doświadczalnych (około 15%), rolnicy de-
klarowali, że zastosowali Korn-kali (40% K2O; 6% MgO; 3%Na i 4%S). Dawka 
nawozów fosforowych wahała się od 20 do 92 kg P2O ha-1. Fosfor był wnoszony 
do gleby w postaci superfosfatów oraz fosforanu amonu. W części gospodarstw nie 
zastosowano żadnego nawozu fosforowego (20%). Wiosenne dawki nawozów azo-
towych wynosiły od 22 do 160 kg N ha-1. Dawki azotu były ustalane w oparciu o 
test Nmin lub praktyczne doświadczenie rolników. Azot wnoszono do gleby w po-
staci nawozów azotowych, dostępnych w danym czasie na rynku. Rośliny były 
nawożone w jednym, dwóch lub trzech terminach (odpowiednio: 1 – 3 tygodnie 
przed siewem; w fazie 4 – 6 liści oraz przed zakryciem międzyrzędzi). Najczęściej 
nawozy azotowe stosowano w dwóch terminach, a pierwsza dawka stanowiła oko-
ło 50-60% potrzeb pokarmowych rośliny. 

 
 



Studia nad żywieniem buraka cukrowego makroelementami 
  

 
 

21 

 
Rys. 2. Obszar pobierania próbek glebowych i roślinnych 

Fig. 2. Area of soil and plant samples collection 
 

Burak cukrowy był wysiewany w I i II dekadzie kwietnia. Cały analizowany 
materiał roślinny składał się z 39 odmian hodowlanych. Najliczniej  reprezentowa-
na była odmiana Agathe (9,7%), Korab (7,7%), Kristall (6,5%) oraz Polko (6,1%). 
Najmniej liczną populację stanowił burak odmiany Fontana (0,2%). 

Plantacje buraka cukrowego były w standardowy sposób chronione przed 
czynnikami biologicznymi, zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi i ryzykiem 
ich wystąpienia.  
 

2.1.2. Charakterystyka warunków glebowych 
 

Według polskiej systematyki taksonomicznej (PTG 1989) większość badanych 
próbek gleby (83% całości) należała do typu gleb płowych (grupa Luvisols wg kla-
syfikacji FAO/WRB, 1998). Drugą pod względem liczebności grupą były czarne 
ziemie (Phaezoms) – 10%. Nieliczne próbki należały do gleb brunatnych właści-
wych (Cambisols) – 3%, a także bielicowych (Podzols) – 3%. W przeprowadzo-
nych badaniach analizowano również próbki gleb należące do mad (Fluvisols). 
Przy klasyfikacji taksonomicznej gleb wykorzystano Mapę Gleb Polski (1:300000 
oraz 1:1000000) wydaną przez IUNG i Wydawnictwo Geologiczne (1961, 1974). 
Według klasyfikacji użytkowej, badane gleby należą do czterech klas bonitacyj-
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nych: IIIa, IIIb, IVa oraz IVb; przeważnie kompleksu pszennego dobrego i żytnie-
go dobrego.  

Udział poszczególnych grup granulometrycznych w warstwie 0 – 0,3 m przed-
stawiał się następująco: piasek słabogliniasty – 4,1%; piasek słobogliniasty pylasty 
– 0,9%; piasek gliniasty lekki – 27,4%; piasek gliniasty mocny – 32,2%; piasek 
gliniasty mocny pylasty – 7,3%; glina lekka silnie spiaszczona – 16,4%; glina lek-
ka słabo spiaszczona – 6,0%; glina lekka słabo spiaszczona pylasta – 2,8%; glina 
średnia – 1,9%; glina średnia pylasta – 0,9%. Podsumowując, większość próbek 
należała do kategorii agronomicznej gleb lekkich (66,9%). Gleby średnie stanowiły 
natomiast 25,2% całości. Nieliczne próbki gleby zaklasyfikowano do gleb bardzo 
lekkich oraz ciężkich (tab.2).  

Odczyn warstwy ornej badanych gleb mierzony w 1 mol KCl wahał się w sze-
rokich granicach, gdyż od 4,52 do 7,67. Największe zróżnicowanie wyników otrzy-
mano w kategorii gleb lekkich, a najmniejsze ciężkich. Wskazują na to wartości 
odchylenia standardowego. Generalnie, wraz ze wzrostem udziału części spławial-
nych w glebie zwiększał się odczyn gleb (tab.2).  

Przewodność elektrolityczna badanych gleb wynosiła od 49,5 do 272,0 μS cm-1 

(w przeliczeniu na dS m-1 0,049 – 0,272). Według Katerji i in. (2003) burak cukro-
wy już powyżej wartości 0,8 dS m-1 ujemnie reaguje na wzrost zasolenia gleby. 
Jednak wartość krytyczna jest znacznie większa i wynosi, w zależności od zródła, 
od 4 do 7 dS m-1 dla nasyconej pasty glebowej (Warrence i in. 2002, Kaffka i in. 
2005). W badaniach własnych przewodność elektrolityczną badano w szerszym 
stosunku gleba/ woda. Nie zmienia to jednak faktu, że stężenie soli w roztworze 
glebowym było na poziomie znacznie mniejszym niż wartość krytyczna. Z badań 
własnych wynika, że cecha ta najsilniej korelowała z sumą kationów (Ca, Mg, K i 
Na) rozpuszczalnych w wodzie dest. (y = 63,485 + 11,916x; R2 = 0,52***; n=317). 
Spośród badanych kationów, największy wpływ wywierała aktywna forma wapnia 
(R2=0,37***), a następnie sodu (R2 = 0,27***). Wartości ECe korelowały także do-
datnio z zawartością części spławialnych w glebie (tab.2).   

Zawartość Corg wynosiła się od 0,35% do 3,38% (0,60 – 5,81% próchnicy). 
Najwięcej pierwiastka zawierały gleby ciężkie, a najmniej bardzo lekkie. Zależ-
ność między zawartością Corg i części spławialnych opisuje równanie: Corg=0,1568 
+ 0,0351cz.spł. (R2 = 0,43***; n = 317). Prawostronna asymetria rozkładu, zwłasz-
cza w kategorii gleb średnich i ciężkich, świadczy o dominacji próbek o mniejszej 
zawartości składnika (tab.2).   

Pojemność wymienna kationów (CECe) wahała się od 21,8 do 262,7 mM kg-1. 
Gleby bardzo lekkie odznaczały się najmniejszą, a ciężkie największą średnią war-
tością CECe (tab.2). Różnica w wartości średniej oraz mediany wskazuje, że roz-
kład obserwacji był mocno niesymetyryczny – przeważały próbki o pojemności 
poniżej 85,6 mmol kg-1. Przeciętny udział sodu, niezależnie od kategorii agrono-
micznej, wynosił 0,5%; potasu 5,6%; wapnia 72,7% i magnezu 8,3%, a jonów bio-
rących udział w kwasowości 12,9%. Wraz ze wzrostem zawartości w glebie części 
spławialnych, zmniejszał się udział kationów potasu i sodu w kompleksie sorpcyj-
nym.  
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Tabela 2. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb; warstwa 0 – 0,3 m (n=317) 
Table 2. Soil physical and chemical properties; 0 – 0,3 m depth (n=317) 
 

Części spławialne,     Clay, %  
(Liczebność, Frequency) Właściwość gleby 

Soil property 
 

Statystyki 
opisowe,  

Descriptive  
statistics 

≤ 10 
(n=16) 

11 –  20 
(n=212) 

20 – 35 
(n=80) 

≥ 36 
(n=9) 

x  6,53 6,35 6,66   7,34 
SD 0,48 0,81 0,60   0,23 

pH KCl 

Me (Mediana) 6,35 6,45 6,74 7,4 
x  106,7  121,3 132,1 193,8 

SD  19,9 48,8 40,4  32,0 
ECe           μS cm-1 

Me   104   106,4 132,2 194,7 
x  0,63 0,70 1,11 2,25 

SD 0,18 0,24 0,43 0,82 
Corg                    % 

Me 0,63 0,65 0,98 1,89 
x  6,7 8,83 7,42 1,63 

SD 5,2 6,6 5,8 0,9 
Hh     mmol(+) kg-1 

Me   5,09 7,6 6,32   1,65 
x  52,8 72,9 120,1 228,2 

SD   9,5 35,1   45,2   26,3 
CECe  mmol(+) kg-1 

Me 51,8 61,2 105,1 223,9 
x  70,8 77,5 84,7 68,1 

SD 17,4 11,0  8,6 14,4 
Cawym; Caech           % 

Me 72,3 78,5 89,3 68,4 
x    8,26   7,99 7,52 8,77 

SD 4,4 2,7 3,6 3,8 
Mgwym; Mgech         % 

Me   7,57   7,42 7,40  8,83 
x  8,38 6,14 4,7 2,79 

SD 3,09 2,99 2,67 1,37 
Kwym; Kech                % 

Me 7,4 5,48 4,05 2,28 
x  0,49 0,49 0,39 0,23 

SD 0,17 0,36 0,19 0,06 
Nawym;  Naech           % 

Me 0,47 0,38 0,35 0,21 
x  35,7 54,6 49,9 46,5 

SD 33,1 28,9 26,3 21,0 
Nmin            kg ha-1 

Me 22,9 47,8 47,1 45,0 
x  95,3 93,4 115,3 40,6 

SD 30,8 36,4   37,6 30,2 
PER                  mg kg-1 

Me 106,6 93,2 120,3 37,8 
x  157,7 146,4 156,7 178,5 

SD 76,3   57,8   60,4 105,9 
K ER                 mg kg-1 

Me 146,5 135,3 152,9 128,3 
x  57,7 57,5 80,4 90,2 

SD 18, 7 17,2 27,1 16,7 
MgCaCl2       mg kg-1 

Me 62,2 57,0 73,9 85,9 
x  5,6 7,1 9,8 12,4 

SD 2,1 6,3 4,3   5,3 
NaCaCl2        mg kg-1 

Me 6,0 5,0 9,1 12,5 
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Zmieniały się także stosunki równoważnikowe między jonami. Największą 
wartość K/Na stwierdzono w glebach bardzo lekkich (29:1). W glebach pozosta-
łych kategorii utrzymywał się on zbliżonym poziomie, wynoszącym około 20:1. 
Największym zmianom podlegał stosunek jonów Ca/Na. W glebach kolejnych ka-
tegorii agronomicznych wynosił on odpowiednio, 123:1, 141:1, 197:1 oraz 340:1. 
Stosunek Mg/Na rozszerzał się od gleby lekkiej (8,2:1) do ciężkiej ( 11,6:1). Tylko 
gleby bardzo lekkie odstępowały od tej reguły.   

Skład granulometryczny gleby w sposób niejednoznaczny wpływał na zawar-
tość azotu mineralnego w glebie. Najwięcej tego składnika w warstwie ornej za-
wierały gleby lekkie, a najmniej bardzo lekkie. Udział N-NH4 w glebach kolejnych 
kategorii agronomicznych wynosił odpowiednio 34,2%; 33,5%; 32,2% i 17,4% 
(tab.2).  

Gleby, na których przeprowadzono obserwacje naukowe charakteryzowały się 
przeciętnie bardzo wysoką zasobnością przyswajalnego fosforu (tab.2). Tylko  
w kategorii gleby ciężkiej, średnia zawartość tego składnika mieściła się w klasie 
niskiej. W całkowitej liczbie analizowanych próbek, udział gleb o bardzo wysokiej 
zasobności fosforu wynosił około 48%. Drugą pod względem liczebności była kla-
sa o wysokiej zawartości – 31%. Uzyskany rezultat dowodzi pośrednio, że fosfor 
nie był czynnikiem limitującym plon buraka cukrowego.  

Przeciętna zawartość potasu przyswajalnego zwiększała się wraz zawartością 
części spławialnych (tab.2). Od reguły odstępowały gleby bardzo lekkie. W tej ka-
tegorii zawartość KER mieściła się w klasie bardzo wysokiej. Przyczyną zjawiska 
jest najprawdopodobniej zastosowanie dużych dawek potasu przed uprawą buraka 
cukrowego. Dla porównania w kategorii gleby lekkiej, średnia zasobność potasu 
mieściła się w klasie wysokiej, a wkategorii średniej i ciężkiej w klasie średniej.  
W glebach lekkich dominowała klasa średnia (32%), wysoka (31%), a następnie 
bardzo wysoka (28%). W kategorii gleby średniej, najwięcej próbek mieściło się w 
klasie o średniej zasobności (36%), a następnie wysokiej (33%).  

Zawartość przyswajalnego magnezu wahała się w bardzo szerokim zakresie. 
Rozstęp wynosił 145,5 mg kg-1. Generalnie gleby o większej zawartości części 
spławialnych odznaczały się jednocześnie większą zasobnością w przyswajalny 
magnez (tab.2). Jednak w porównaniu do liczb granicznych, średnia zasobność 
magnezu w glebach bardzo lekkich, lekkich i średnich mieściła się w klasie wyso-
kiej, a w ciężkich w średniej. 

 
 
 
 

2.1.3. Charakterystyka warunków pogodowych 
 

Ocenę warunków pogodowych przeprowadzono w oparciu o dane meteorolo-
giczne zebrane z trzech punktów obserwacyjnych: SHR w Borowie (Hodowla Ro-
ślin Strzelce Sp. zo.o., grupa IHAR); SHR w Szelejewie (Hodowla Roślin Szeleje-
wo zo.o.) oraz SDOO w Chrząstowie. Pierwsze dwie miejscowości leżą na obsza-
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rze, na którym zlokalizowana była większość badanych plantacji (powiat gostyński 
oraz kościański). Z kolei dane z Chrząstowa umożliwiły charakterystykę przebiegu 
pogody dla doświadczeń zlokalizowanych w latach 2001-2004 na obszarze powia-
tu nakielskiego. Dane zawarte w tabeli 3 wskazują na duże zróżnicowanie warun-
ków pogodowych panujących w poszczególnych latach badań oraz w miejscowo-
ściach.  

W odniesieniu do Borowa, największą roczną sumę opadów zanotowano w ro-
ku 2000 (728,8 mm), a następnie w roku 1996 (671,3 mm). W Szelejewie najbar-
dziej wilgotnym rokiem był 1997 (627,8 mm), a w Chrząstowie rok 2002 (629,6 
mm). Najmniejszą sumę opadów, niezależnie od miejscowości, otrzymano w roku 
2003 (Borowo – 402,2 mm; Szelejewo – 368,6 mm; Chrząstowo – 411,9 mm).  
W porównaniu do średniej z wielolecia różnica, w zależności od miejscowości, 
wynosiła 131,0 – 135,1 mm. (tab.3). Dane meteorologiczne z zebrane z lat 1996-
2004 wskazują na wzrost średniej rocznej temperatury powietrza w stosunku do 
wielolecia. Dla Borowa, Szelejewa i Chrząstowa średnia temperatura w roku dla 
wielolecia wynosiła odpowiednio 8,4; 8,2 i 7,8 C, a w badanym przedziale czasu 
8,8; 8,7 i 8,5 °C (tab.3). 

Głównymi czynnikami klimatycznymi pozostającymi w istotnym związku z 
plonowaniem buraka cukrowego są opady atmosferyczne (Frecleton i in. 1999). 
Ponieważ w końcu lipca i na początku sierpnia rośliny buraka transpirują najbar-
dziej intensywnie, dlatego ten okres przyjęto uważać za krytyczny (Gutmański 
2002). Ilość opadów w tym okresie nie przekraczająca 150 mm bardzo silnie ogra-
nicza plonowanie buraka. Jak wynika z danych zawartych w tab. 3, najmniej sprzy-
jające warunki dla wzrostu buraka panowały w roku 2003. Na obszarze powiatu 
gostyńskiego i kościańskiego opady w lipcu wynosiły średnio 76,1 mm (55,5 – 
87,9 mm), a w sierpniu jeszcze mniej gdyż tylko 26,8 mm (13,4 – 37,7 mm). Na 
obszarze powiatu nakielskiego (Chrząstów) opady w lipcu wynosiły 118,1 mm, 
lecz w sierpniu już tylko 16,8 mm. W Chrząstowie bardzo małe opady atmosfe-
ryczne zanotowano również w roku 2004, gdyż tylko 100,2 mm dla dwóch miesię-
cy letnich tab. 3.  

Wpływ temperatury na kształtowanie się plonu i jakości korzeni można rozpa-
trywać zarówno w aspekcie stresu wodnego, jak również ujemnego wpływu na 
akumulację suchej masy oraz cukru w korzeniach w wyniku wzmożonego oddy-
chania. Przy odpowiednim zaopatrzeniu buraka w wodę średnia miesięczna tempe-
ratura powinna wynosić w kwietniu 8°C, maj - 13°C, czerwiec - 16°C, lipiec - 
18°C, sierpień - 17°C i we wrześniu 13°C (Dzieżyc 1974). Według (Kenter i in. 
2006) optymalna temperatura dla wzrostu korzeni wynosi około 18°C, a dalszy jej 
wzrost zwiększa oddychanie roślin i prowadzi do strat w plonie suchej masy ko-
rzeni. W badaniach własnych, temperatury powyżej podanej wartości krytycznej 
zanotowano w miesiącach letnich. Ich występowanie zależało jednak zarówno od 
sezonu wegetacyjnego, jak również lokalizacji (tab.3). 
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Tabela 3. Warunki pogodowe w latach prowadzenia badań 
Table 3. Weather conditions in the years of investigation 

Miesiące; Months  Lata 
Years I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII 

SHR Borowo (52°07’ N; 16°46’ E) 
1996 7,5 23,7 15,0 16,1 84,7 77,5 217,7 80,4 78,3 39,4 22,1 8,9 671,3 
1997 2,2 37,3 10,1 31,4 43,5 23,5 189,0 145,8 31,6 44,6 11,9 33,0 603,9 
2000 34,4 32,9 86,2 18,5 68,0 26,1 184,5 137,1 42,0 7,5 55,8 35,8 728,8 
2001 24,8 19,0 52,7 43,6 30,7 91,7 137,6 65,6 111,6 24,4 25,8 35,6 663,1 
2002 46,6 68,8 53,8 63,9 38,5 66,5 64,0 49,3 52,7 89,5 56,3 6,9 656,8 
2003 43,2 3,9 17,6 14,2 36,5 27,6 84,8 37,7 26,2 42,2 20,7 47,6 402,2 
2004 55,5 36,8 21,6 24,2 95,8 40,6 44,5 87,4 43,6 56,2 70,4 38,7 615,3 O

pa
dy

, R
ai

nf
al

l  
 m

m
 

1954-
2002 29,0 28,2 33,1 36,8 48,3 62,0 81,1 65,6 42,5 36,3 35,8 38,6 537,3 
1996 -5,3 -4,2 0,1 9,8 14,0 18,1 18,3 19,7 12,2 10,2 5,7 2,0 8,3 
1997 -3,2 0,4 2,3 5,0 11,8 15,5 16,6 18,3 12,7 6,3 2,9 1,0 7,5 
2000 0,3 3,7 4,4 8,2 16,8 17,8 20,0 20,6 13,3 7,2 4,1 -3,9 9,4 
2001 -0,4 3,0 3,9 11,8 15,4 17,7 16,5 18,1 12,2 11,7 5,7 2,0 9,8 
2002 1,1 0,4 2,3 7,6 14,8 15,1 19,9 19,1 11,8 11,5 2,9 -2,0 8,7 
2003 0,3 3,7 4,4 8,2 16,8 18,8 20,0 20,6 13,3 7,2 4,1 -3,9 9,4 
2004 -2,3 -4,1 2,7 7,8 15,6 19,2 19,7 19,4 13,6 5,2 5,0 0,0 8,5 

Te
m

pe
ra

tu
ra

, T
em

p.
 

ºC
 

1954-
2002 -1,2 -0,4 3,2 7,8 13,6 16,6 18,3 17,8 13,1 8,3 3,2 0,4 8,4 

SHR Szelejewo (51°51’ N; 17°09’ E) 
1996 7,8 23,0 7,5 19,8 62,9 39,9 127,9 60,4 57,9 44,3 9,4 0,0 460,8 
1997 10,8 36,5 14,5 26,8 66,1 67,0 152,2 116,2 36,9 35,1 32,0 33,7 627,8 
2000 30,7 31,3 105,5 17,1 51,1 19,4 124,3 93,3 45,9 9,7 47,0 26,6 601,9 
2001 4,2 24,3 60,2 22,1 47,2 67,7 140,9 33,5 99,5 7,7 17,0 42,0 566,3 
2002 29,3 56,8 45,1 40,5 73,5 28,8 55,5 66,4 54,5 63,1 41,1 6,6 561,2 
2003 54,9 12,1 13,5 17,5 43,5 8,2 55,5 29,4 27,6 52,0 17,2 37,2 368,6 
2004 36,2 26,2 32,2 13,6 52,4 35,8 42,2 59,8 20,6 50,0 56,0 32,8 457,8 O

pa
dy

, R
ai

nf
al

l  
 m

m
 

1979-
2005 27,7 29,0 36,4 30,0 43,7 55,7 72,7 59,0 45,7 29,9 32,0 37,8 499,6 
1996 -5,7 -5,1 -0,8 7,9 13,3 16,7 16,1 18,1 10,6 9,2 5,2 -4,3 6,8 
1997 -4,0 2,4 3,6 5,5 13,2 16,7 18,0 19,3 13,3 7,0 2,7 1,2 8,2 
2000 -0,4 3,0 3,9 11,8 15,4 17,7 16,5 18,1 12,2 11,7 5,7 2,0 9,8 
2001 1,1 0,4 2,3 7,6 14,8 15,1 19,9 19,1 11,8 11,5 2,9 -2,0 8,7 
2002 0,3 3,7 4,4 8,2 16,8 17,8 20,0 20,6 13,3 7,2 4,1 -3,9 9,4 
2003 -2,3 -4,1 2,7 7,8 15,6 19,2 19,7 19,4 13,6 5,2 5,0 0,0 8,5 
2004 -3,4 1,5 4,7 9,7 13,0 16,3 18,2 20,1 14,5 10,5 4,3 1,7 9,3 

Te
m

pe
ra

tu
ra

, T
em

p.
 

ºC
 

1979-
2005 -1,8 -0,6 2,8 7,7 13,1 16,3 17,8 17,4 13,1 8,5 3,4 0,2 8,2 

IMGW Chrząstowo (53°10’ N; 17°33’ E) 
2001 20,3 20,1 52,3 31,8 36,2 59,7 85,5 51,7 97,9 22,7 25,0 29,7 532,9 
2002 31,5 60,4 49,0 35,9 34,5 45,3 55,4 114,5 55,2 81,2 53,8 12,9 629,6 
2003 56,8 7,6 17,6 15,2 27,7 40,8 118,1 16,8 23,4 26,2 20,9 40,8 411,9 
2004 57,0 33,2 13,5 23,4 58,5 49,5 50,2 50,0 26,9 35,9 58,6 41,0 497,7 

O
pa

dy
, R

ai
nf

al
l  

m
m

 

1971-
2000 36,0 26,0 36,0 33,0 52,0 67,0 76,0 53,0 44,0 40,0 38,0 45,0 546,0 
2001 -0,6 -0,2 1,6 7,1 13,4 14,4 19,4 18,8 11,7 11,2 2,8 -1,9 8,1 
2002 0,2 3,8 4,2 7,9 15,9 17,1 19,6 20,4 13,2 7,0 3,3 -4,4 9,0 
2003 -2,3 -3,9 2,7 7,7 15,1 18,3 19,3 19,2 13,8 5,0 4,8 1,5 8,4 
2004 -4,3 0,9 3,9 8,7 12,1 15,6 17,5 19,1 13,7 9,8 3,9 1,6 8,5 

Te
m

pe
ra

tu
ra

, 
Te

m
p.

 ºC
 

1971-
2000 -1,7 -0,9 2,4 7,1 12,9 16 17,8 17,1 12,3 7,7 2,8 -0,1 7,8 
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W celu kompleksowej oceny wpływu warunków pogodowych na plonowanie 
buraka obliczono współczynniki zabezpieczenia roślin w wodę wg Sielaninowa (za 
Molgą 1986). Wartości współczynnika hydrotermicznego mniejsze od 1,0 oznacza-
ją okres, w którym rośliny zużywają na parowanie większą ilość wody niż otrzy-
mują z opadów. Współczynniki o wartości granicznej poniżej 0,5 oznaczają suszę 
(tab.4).  

 
Tabela 4. Współczynniki hydrotermalne zabezpieczenia roślin w wodę wg Sieliani-

nowa 1) 
Table 4. The hydrothermal coefficient of water availability according to Sieliani-

nov 1) 
Miesiące; Months Lata 

Years IV V VI VII VIII IX 
 
IV - IX 

SHR Borowo 
1996 0,55 1,95 1,43 3,84 1,32 2,14 1,87 
1997 2,09 1,19 0,51 3,67 2,57 0,83 1,81 
2000 0,75 1,31 0,49 2,98 2,15 1,05 1,46 
2001 1,23 0,64 1,73 2,69 1,17 3,05 1,75 
2002 2,80 0,84 1,47 1,04 0,83 1,49 1,41 
2003 0,58 0,70 0,49 1,37 0,59 0,66 0,73 
2004 1,03 1,98 0,70 0,73 1,45 1,07 1,16 
1954-
2002 1,57 1,18 1,24 1,48 1,23 1,08 

 
1,30 

SHR Szelejewo 
1996 0,84 1,53 0,80 2,56 1,08 1,82 1,44 
1997 1,62 1,62 1,34 2,73 1,94 0,92 1,70 
2000 0,48 1,07 0,37 2,43 1,66 1,25 1,21 
2001 0,97 1,03 1,49 2,28 0,57 2,81 1,53 
2002 1,65 1,41 0,54 0,90 1,04 1,37 1,15 
2003 0,75 0,90 0,14 0,91 0,49 0,68 0,65 
2004 0,47 1,30 0,73 0,75 0,96 0,47 0,78 
1979-
2005 1,30 1,11 1,14 1,36 1,13 1,16 

 
1,20 

SDOO Chrząstowo 
2001 1,45 0,87 1,33 1,42 0,89 2,70 1,44 
2002 1,46 0,70 0,85 0,91 1,81 1,35 1,18 
2003 0,64 0,59 0,72 1,97 0,28 0,55 0,79 
2004 0,87 1,56 1,03 0,92 0,84 0,63 0,98 
1971-
2000 1,50 1,30 1,35 1,38 1,00 1,15 

 
1,28 

1)  Interpretacja; Interpretation: 0,00 – 0,50 – susza, drought; 0,51 – 1,00 – pólsusza (wilgotność dla 
większości roślin niedostateczna), semi-drought (insufficient moisture for a majority of plants); 
1,01 – 2,00 – względna wilgotność (wilgotność dla większości roślin dostateczna), relative moistu-
re (sufficient moisture for a majority of plants); > 2,01 – bardzo duże uwilgotnienie (wilgotność dla 
większości roślin nadmierna), high moisture (excessive moisture for a majority of plants).  
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Na obszarze centralnej Wielkopolski (miejscowości Borowo i Szelejewo) war-
tości współczynnika poniżej 0,5 otrzymano w czerwcu 2000 i 2003. W okolicach 
Chrząstowa w czerwcu 2003 warunki były nieznacznie lepsze, ale również pano-
wała posucha. Niezależnie od miejscowości, warunki pogodowe w lipcu generalnie 
się poprawiały. W odróżnieniu od roku 2000, w sierpniu 2003 wartości współ-
czynnika ponownie zmniejszyły się - dla Borowa otrzymano 0,59; Szelejewa 0,49, 
a dla Chrząstowa tylko 0,28. W okolicach Szelejewa, bardzo suchym miesiącem 
był także kwiecień, i wrzesień 2004. Jednak w roku tym, najmniej korzystne wa-
runki pogodowe panowały poza okresem krytycznym dla wzrostu buraka. Analizu-
jąc średnie wartości współczynnika hydrotermicznego dla całych sezonów wegeta-
cyjnych, najlepsze warunki dla wzrostu buraka panowały w roku 1996 i 1997,  
a najgorsze w 2003 i 2004 (tab.4). 
 

2.1.4. Charakterystyka produktywności plantacji 
 

Plon świeżej masy korzeni w fazie BBCH49 wynosił przeciętnie 57,2 Mg ha-1 
(rys.3). Był on większy o 43% w porównaniu do średniej krajowej z lat 1996 – 
2004 i zbliżony do plonów uzyskiwanych w doświadczeniach COBORU (Rocznik 
Statystyczny 1996 – 2004, Siódmak 2002, Siódmak 2006). Było to związane z wy-
sokim poziomem agrotechniki w gospodarstwach, w których zakładano punkty ob-
serwacyjne oraz specyfiką ręcznego pobierania próbek roślinnych. W badaniach 
stwierdzono, że średni plon korzeni odznaczał się wartością zbliżoną do mediany. 
Fakt ten, a ponadto, niewielkie wartości skośności (-0,12) oraz kurtozy (-0,06) 
wskazują pośrednio, że rozkład obserwacji był normalny. W odróżnieniu od korze-
ni, rozkład plonów liści charakteryzował się asymetrią prawostronną, czyli prze-
ważały próbki o wartościach mniejszych niż średnia. Stosunek świeżej masy liści 
do korzeni wahał się od 0,41 do 0,85 a przeciętnie wynosił 0,60.  

Średnia polaryzacja (cukier biologiczny) była na wysokim poziomie (18,23%). 
Tylko 6,7% korzeni charakteryzowało się zawartością polaryzacji poniżej „kon-
traktowej” wartości 16%. Duża zawartość cukru w korzeniach buraka wynikała z 
korzystnego dla jego akumulacji przebiegu pogody w latach badań, zwłaszcza w 
roku 2003.  

Koncentracja składników melasotwórczych, tj. azotu α-aminowego, potasu 
oraz sodu charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem wyników (rys.3). Jednak 
tylko rozkład obserwacji dla sodu znacznie odbiegał od normalnego. Był on silnie 
prawostronnie asymetryczny oraz skupiony (współczynnik skośności wynosił 2,98, 
a kurtozy 15). W porównaniu do norm KWS, średnia zawartość azotu oraz sodu 
była zbliżona do górnej wartości przeciętnego zakresu, natomiast potasu do dolnej. 
Średnia wartość strat cukru do melasy oraz wydajność procesu mieściła się w kla-
sie średnio-dobrej (Anonim 1995). 

Zawartość cukru technologicznego w korzeniach buraka wahała się od 10,92% 
do 19,30%. Przeciętnie wynosiła 15,68%, a więc średnie straty cukru wynosiły 
2,55%. Plon cukru technologicznego wynosił średnio 8,93 Mg ha-1. Wartość ta była 
o 13,8% mniejsza od przeciętnego poziomu plonu cukru biologicznego (10,35 Mg 
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ha-1). Zarówno dla plonu biologicznego cukru, jak i technologicznego wartość me-
diany nie odbiegała istotnie od średniej i wynosiła odpowiednio 8,91 i 10,32 Mg 
ha-1. 
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Rys. 3. Plon i jakość korzeni buraka cukrowego (1996-2004, n=430); 
            Legenda:  (○) średnia,  (–) mediana,  () SD,  (I) min.-maks. 
Fig. 3. Sugar beet yield and quality (1996-2004, n=430); 

  Legend:  (○) mean,  (–) median,  () SD,  (I)min.-max. 
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2.2. Metodyka pobierania próbek i analiz chemicznych 
2.2.1. Próbki glebowe 

 
Próbki glebowe pobierano w okresie wczesno-wiosennym, przed zastosowa-

niem azotu mineralnego. W badaniach własnych ocenie podlegała tylko warstwa 
orna (0 – 0,3 m). Całkowita liczebność populacji próbek gleby wynosiła 317. 
Próbka gleby przeznaczona do analiz chemicznych miała masę od 0,5 do 1,0 kg  
i składała się z 10 – 20 indywidualnych próbek pobranych w promieniu 6 m wokół 
wyznaczonego punktu obserwacyjnego. W celu zbierania w trakcie wegetacji pró-
bek roślin z tych samych miejsc, każdy punkt pomiarowy został oznaczony. Próbki 
pobierano za pomocą świdra glebowego firmy Eijkelkamp. Zawartość Nmin anali-
zowano bezpośrednio w próbkach „świeżych”. Pozostałą część gleby wysuszono  
w warunkach pokojowych, a następnie wydzielono frakcję ziemistą metodą sitową 
(< 1 mm). Zawartość sodu oraz ocenę zasobności gleby w dostępne i przyswajalne 
formy składników mineralnych przeprowadzano standardowymi metodami:  
1) H2O destylowana, pH 6,5 (NaH2O); stosunek gleba : roztwór – 1:5 (m/v); czas 

wytrząsania – 1 h, odstawienie na 24 h; fazę płynną oddzielano od stałej przy 
pomocy wirówki – 3,5 tys. obr. min-1, czas – 15 min. (Faulkner  i in. 2001; Fo-
tyma i in. 2005b); 

2)  0,0125 M CaCl2 (NaCaCl2); metoda Schachtschabela; stosunek gleba : roztwór – 
1:10 (m/v); czas wytrząsania – 2 h; sączenie (Lityński i in. 1976);  

3) 1 M CH3COONH4 pH 7 (NaCH3COONH4); stosunek gleba : roztwór – 1:10 (m/v); 
czas wytrząsania – 2 h, sączenie po 24 h (Fotyma i in. 2005b); 

4) 0,03 M CH3COOH (NaCH3COOH); stosunek gleba : roztwór – 1:10 (m/v); czas 
wytrząsania – 1 h; sączenie (Nowosielski 1988); 

5) bufor mleczanowy pH 3,55 (NaER); metoda Egnera-Riehma; stosunek gleba : 
roztwór – 1:50 (m/v); czas wytrząsania – 1,5 h; sączenie (Lityński i in. 1976); 

6) 1 M HCl (NaHCl); stosunek gleba : roztwór – 1:10 (m/v); czas wytrząsania – 1h; 
sączenie (Gembarzewski i in. 1987). 

Do ekstrakcji sodu z gleby wykorzystano wytrząsarkę obrotową (36 obr. min-1), a 
zawiesinę gleby sączono przez sączki firmy Macherey-Nagel 619 G. Wyjątek sta-
nowiła metoda z H2O. W każdym ekstrakcie, obok sodu, oznaczano stężenie pota-
su, magnezu, a o ile umożliwiała to metoda, także stężenie  wapnia, stosując meto-
dę absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) na aparacie SpectraAA-250Plus 
firmy Varian.  

W próbkach gleby określono ponadto: skład granulometryczny metodą Casa-
grande’ w modyfikacji Prószyńskiego; odczyn w H2O dest. oraz 1 mol KCl, kwa-
sowość hydrolityczną metodą Kappena; zawartość węgla organicznego według 
Tiurina oraz fosfor przyswajalny metodą Egnera-Riehma (Lityński i in. 1976). Po-
jemność wymienną kompleksu sorpcyjnego (CECe) wyliczono poprzez zsumowa-
nie równoważnikowych ilości kationów zasadowych rozpuszczalnych w 1 M 
CH3COONH4 oraz kwaśnych oznaczanych metodą Kappena (Kociałkowski i in. 
1984, Faulkner i in. 2001). Zawartość azotu mineralnego w glebie określano w 
„świeżych” próbkach” ekstrahowanych 0,01 M roztworem CaCl2. Stosunek gleby 
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do roztworu wynosił 1:10 (m/v), a czas ekstrakcji 2 h (Houba i Huijbregts 1995). 
Stężenie mineralnych form azotu (N-NH4 i N-NO3) w otrzymanych roztworach 
oznaczano metodą kolorymetryczną przy pomocy iniekcyjnego analizatora prze-
pływowego FIAstar5000 firmy FOSS (norma nr 5206 i 5226). Przewodnictwo 
elektryczne (ECe) mierzono przy stosunku gleba : woda = 1:5 (m/v) na kondukto-
metrze firmy Mettler Toledo, a uzyskane wyniki wyrażano w μS cm-1 (Rhoades i 
Miayamoto 1990). 

 
2.2.2. Próbki roślinne 

 
Części wskaźnikowe roślin buraka pobierano w fazie 6 – 7 liści (III dekada 

maja – początek czerwca) oraz na przełomie czerwca i lipca. Według skali BBCH 
pierwszy termin odpowiadał stadium rozwojowemu 16-17 (Meier 2001; w tekście 
przyjęto BBCH16). Drugi termin obejmował stadium, w którym rośliny zakrywały 
glebę, dlatego fazę tą określono jako BBCH43 (wg skali BBA jest to około 2 tygo-
dni po zwarciu międzyrzędzi; Gąsowski i Ostrowska 1993). W pierwszym terminie 
do analizy chemicznej przeznaczono oddzielnie blaszki i ogonki piątego liścia,  
a także całą biomasę nadziemną – liście ogółem. W drugim terminie organem 
wskaźnikowym były blaszki młodych, lecz dobrze wykształconych liści pobranych 
ze środkowych części rośliny (Urlich i Hills 1990). Próbka zbiorcza reprezentująca 
określony punkt obserwacyjny składała się z 15-20 indywidualnych próbek części 
wskaźnikowych, losowo wybranych roślin. Całkowita liczba punktów obserwacyj-
nych, z których pobierano próbki roślinne wynosiła 430. W fazie zbioru 
(BBCH49), buraki zbierano ręcznie z powierzchni 7,2 – 14,4 m2 (4–8 mb x 4 rzę-
dy). Masę nadziemną (liście + ogonki + główka korzenia) umownie określaną  
w pracy jako plon liści, odcinano od korzenia w linii dolnych martwych ogonków 
(Mahn i in. 2002). Po zważeniu wyodrębnionych w ten sposób organów, wybiera-
no losowo do labolatorium około 1,5 - 2 kg liści wraz z główkami, a także 20 – 30 
całych korzeni w celu uzyskania miazgi. 

Próbki części wskaźnikowych, liści oraz miazgi korzeniowej suszono w temp. 
55ºC, a następnie homogenizowano przy użyciu młynka laboratoryjnego. Zawar-
tość Nog w tkankach roślinnych oznaczano metodą Kjeldahla (autoanalizator Kjel-
tec 2200, FOSS). W celu określenia ogólnej zawartości P, K, Na, Ca i Mg zmielo-
ne próbki roślin mineralizowano w temperaturze 550 ºC przez 6 h (piec MRT20, 
firma Czylok). Otrzymany popiół rozpuszczano w 2 cm3 3 M HNO3, a następnie 
przenoszono do kolbek miarowych na 100 cm3. Stężenie potasu, sodu, wapnia i 
magnezu w rozcieńczonych roztworach kwasu azotowego oznaczano metodą ab-
sorpcyjnej spektrofotometrii atomowej (SpectraAA-250Plus, Varian), a fosforu 
metodą kolorymetryczną z wanado-molibdenianem amonu (Spekol 21, Carl Zeiss 
Jenna). Analizę chemiczną materiału roślinnego oparto o  przewodnik metodyczny 
SSSA (Jones i Case 1990).  

W celu oznaczenia zawartości rozpuszczalnych form makroskładników  
w ogonkach piątego liścia, próbki suchego materiału roślinnego (400 mg) były wy-
trząsane przez 1h w 100 cm3 2% roztworu kwasu octowego (Jaszczołt 1995). Stę-
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żenie fosforu, potasu, sodu, magnezu i wapnia oznaczono bezpośrednio w ekstrak-
tach przy pomocy wcześniej wymienionych metod, natomiast azotu, w formie  
N-NO3 z wykorzystaniem iniekcyjnego analizatora przepływowego FIAStar5000. 
Zawartość wszystkich analizowanych pierwiastków wyrażano w g kg-1 powietrznie 
suchej masy. 
 

2.2.3. Badania jakości plonu 
 

Ocena parametrów jakościowych zebranych korzeni (polaryzacja, zawartość K, 
Na, N-amin) została wykonana przy pomocy autoanalizatora Venema Typ IIG,  
w cukrowni Środa Wlkp (firma Pheipher & Langen). Plon technologiczny cukru 
wyliczono według następujących równań (Buchholz 1995): 

 
CT = Pol – (0,177⋅ (K+Na) + 0,247⋅N-amin + 1,08) 

YCT  = 
100

CT
PK

Y ⋅
 

gdzie,  
CT – zawartość cukru technologicznego (% świeżej masy) 
Pol – zawartość cukru biologicznego – polaryzacja (% świeżej masy) 
K, Na i N-amin – zawartość potasu, sodu i azotu α-aminowego (mmol 100g-1) 
YPK – plon korzeni (Mg ha-1) 
YCT – plon cukru technologicznego (Mg ha-1). 

Teoretyczne straty cukru w procesie produkcji obliczono poprzez odjęcie od warto-
ści polaryzacji (Pol) zawartości cukru technologicznego – białego (CT). Z kolei 
wydajność procesu ekstrakcji wyliczono przyjmując wartość polaryzacji jako 
100%. 
 
 

2.3. Metody statystyczne 
2.3.1. Statystyka opisowa oraz analiza wariancji i regresji 

 
W celu charakterystyki i wstępnej oceny uzyskanych wyników wykorzystano 

podstawowe statystyki: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, błąd stan-
dardowy, mediana, minimum – maksimum, skośność oraz kurtoza. Rozkład czę-
stości występowania określonej cechy przedstawiano na histogramach. Klasy za-
wartości sodu w glebie wyznaczono w oparciu o pięć przedziałów procentylowych 
(0-20-40-60-80-100%). Ocenę działania wybranych czynników doświadczalnych 
przeprowadzono z zastosowaniem analizy wariancji dla doświadczenia jednoczyn-
nikowego (klasyfikacja jednokierunkowa). Jeżeli dany czynnik wywierał istotny 
wpływ na badaną cechę (Fobl > Fkryt), to istotność różnicy między obiektami do-
świadczalnymi porównywano testem Tukeya na poziomie α=0,05 (Kala 2002). Dla 
porównań z różną liczbą obserwacji wykorzystano dostępny w programie STATI-
STICA 7.1 moduł: test Tukeya dla różnych „N”.  
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Współzależności między badanymi cechami oceniano przy pomocy analizy ko-
relacji, regresji liniowej i wielomianowej, w układach z jedną lub większą liczbą 
zmiennych. Analizę liniowej regresji wielokrotnej prowadzono do momentu,  
w którym uzyskiwano najmniejszą istotną liczbę zmiennych (dla p ≤ 0,05), w naj-
większym stopniu wyjaśniającą badaną zmienność (metoda krokowa wsteczna). 
Dla niektórych badanych zależności wykreślono warstwice, korzystając z dostęp-
nej w programie STATISTICA 7.1 funkcji NKWW (dopasowanie odwrotnie wy-
kładnicze). 
 

2.3.2. Metody analizy wielowymiarowej 
 

W celu określenie wpływu zmienności różnych parametrów na plonowanie bu-
raka zastosowano w pracy dwie wielowymiarowe metody statystyczne: analizę 
czynnikową i analizę skupień (Krzyśko 2000). Analiza czynnikowa miała za zada-
nie redukcję liczby zmiennych oraz znalezienie prostej struktury w związkach mię-
dzy różnymi zmiennymi. Redukcję wejściowej liczby zmiennych i utworzenie no-
wych zmiennych, syntetycznie ujmujących zmienność w badanym zbiorze danych 
przeprowadzono metodą głównych składowych (principal components analysis, 
PCA). Analiza PCA określała zależność między zmiennymi wejściowymi a ukła-
dem ich niezależnych liniowych kombinacji. Kombinacje te utworzyły nowe 
zmienne, określane jako składowe główne (czynniki). Pierwsza z nich wyjaśniała 
największy procent zmienności w wejściowym zbiorze danych. Każdy kolejny 
czynnik maksymalizował zmienność, która nie została objęta przez poprzedni 
czynnik. W badaniach własnych maksymalną liczbę składowych głównych ustalo-
no na podstawie wartości własnej wariancji. Do dalszej analizy przyjmowano tylko 
te czynniki, dla których uzyskano wartość większą od 1 (kryterium „osypiska”).  
W celu znalezienia tzw. struktury ładunków czynników głównych, tj. zmienności 
określonego parametru, którą dzieli on z innymi parametrami, przeprowadzono ro-
tację osi czynnikowych metodą „Equamax znormalizowana”. W wyniku tego pro-
cesu wykryto wzajemne powiązania między zmiennymi tworzącymi określone 
czynniki główne. Udział zmiennych w wyjaśnianiu całkowitej zmienności parame-
trów wejściowych opisują ładunki czynnikowe – współczynniki korelacji pomię-
dzy zmiennymi wejściowymi i czynnikami. Zmienne dla których wartości ładun-
ków tłumaczyły 50% zmienności czynnika były wykorzystane do interpretacji 
czynników. 

Otrzymane czynniki główne, wraz ze zmienną reprezentującą plon technolo-
giczny cukru (wartości standaryzowane), posłużyły do pogrupowania obserwacji w 
skupienia, w możliwie największym stopniu różniące się od siebie (Błaszczyk i Fo-
tyma 1995). Analizę skupień (cluster analysis) przeprowadzono przy pomocy mo-
dułu data mining w programie STATISTICA 7. W celu pogrupowania zmiennych 
zastosowano metodę k – średnich. Zasada metody opiera się minimalizacji warian-
cji wewnątrz-obiektowej i maksymalizacji wariancji między-obiektowej. Oddale-
nie między poszczególnymi elementami zbioru określono w jednostkach euklide-
sowych. Przy ustalanie optymalnej liczby skupień skorzystano z funkcji „spraw-
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dzian krzyżowy”. Dzięki jej zastosowaniu nie ma ingerencji w analizę i założeń  
a priori o liczbie skupień (Harańczyk 2005). Analizę skupień przeprowadzono do-
datkowo metodą Warda. 
 
 

2.3.3. Metoda linii granicznych 

W doświadczeniach obserwacyjnych bardziej interesujące od dopasowania 
określonej funkcji dla wszystkich otrzymanych obserwacji jest położenie ze-
wnętrznych górnych punktów (Schnug i in. 1996, Shatar i McBratney 2004, Viz-
cayno-Soto i  Côte 2004, Milne i in. 2006, Quesnal i in. 2006). Przebieg funkcji dla 
tych punktów tworzy Boundary-line, która reprezentuje maksymalne wartości 
zmiennej zależnej (y), możliwe do uzyskania dla określonych wartości zmiennej 
niezależnej (x). Jeśli efekt oddziaływania czynników środowiska na plon roślin jest 
wynikiem działania prawa Liebiga, to wtedy linia graniczna reprezentuje reakcję 
roślin na określony czynnik będący w minimum. Obserwacje leżące poniżej linii 
granicznej odpowiadają warunkom, w których wystąpił przynajmniej jeden czyn-
nik będący w minimum (Webb 1972, Casanova i in. 1999).  

W niniejszej pracy procedura analityczna składała się z następujących faz (rys.4): 

a) Szeregowanie i eliminacja obserwacji odstających 
Zbiór danych (ZA) składający się z N przyporządkowanych sobie par zmien-

nych (xA
i, yA

i; gdzie i = 1, ..., NA ) uszeregowano według wzrastających wartości 
zmiennej „x”:   

 
xA

1 ≤ xA
2 ≤ xA

3 ≤ xA
4 ≤ ........... xA

N 
 

W szeregu tym „x” jest zmienną niezależną, przykładowo zasobnością gleby  
w sód. Każdej wartości „x” jest przyporządkowana zmienna zależna „y”, którą w 
badaniach własnych stanowił najczęściej plon korzeni i cukru technologicznego. 
Uszeregowania danych dokonano wykorzystując arkusz kalkulacyjny programu 
komputerowego Excel 97. Z uzyskanego w ten sposób szeregu zmiennych xA

i, yA
i 

(zbiór ZA) eliminowano z dalszego postępowania obserwacje odstające. Wartości 
odstające spełniały niżej podane kryterium:  

 
xodst

A
. < xs

A + 3,29 x SDyA             lub      xodst
A > xs

A + 3,29 x SDyA 

yodst
A  < ys

A + 3,29 x SDyA          lub     yodst
A  > ys

A + 3,29 x SDyA 
gdzie, 

xodst
A

 i yodst
A – dane odstające 

xs
A i ys

A – odpowiednio średnia dla populacji zmiennych „xA” i „yA”, 
SDxA i SDyA – odchylenie standardowe dla populacji zmiennych „xA” i „yA”, 
 
Powyższy algorytm umożliwia odrzucenie 0,05% ekstremalnie dużych plonów 

roślin (test prawostronny), które mogą być wynikiem niekontrolowanych błędów 
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(Quesnal i in. 2006). Ostatecznie na końcu tego etapu uzyskano nowy zbiór da-
nych, który oznaczono jako ZB: 
 
                        ⎨ZB⎬ = ⎨ZA - xodst

A⎬   oraz     ⎨ZB⎬ = ⎨ZA - yodst
A⎬ 

b) Klasyfikacja danych 

Uszeregowane pary zmiennych (xB
i, yB

i) należące do zbioru ZB zostały podzie-
lone, w zależności od analizowanej cechy, na 10 - 20 przedziałów różniących się 
liczbą obserwacji. Granice między nimi ustalano dzieląc rozstęp przez poszukiwa-
ną, optymalną liczbę klas (K=15) i zaokrąglając otrzymaną wartość do pełnych 
liczb. W wyniku tego postępowania uzyskano kilkanaście podzbiorów ZB,1; ZB,2; 
ZB,3;........; ZB,K. 

c)  Wyznaczanie maksymalnych plonów w klasach 
W poszczególnych podzbiorach danych (ZB,1; ZB,2 ...; ZB,K) wyznaczano punkty 

o największym plonie korzeni lub cukru. Spełniały one następujące kryteria: 
yB,K

max > yB,K
i-1  

yB,K
max > yB,K

i+1   
yB,K

max > (yB,K
i-1 + yB,K

i+1)/2 
gdzie, 

yB,K
max – maksymalny plon korzeni lub cukru w podzbiorze danych ZB,K 

yB,K
i-1 – plon korzeni lub cukru w podzbiorze danych ZB,K dla obserwacji „i-1”  

yB,K
i+1 – plon korzeni lub cukru w podzbiorze danych ZB,K dla obserwacji „i+1”  

Przy wyszukiwaniu maksymalnych wartości zmiennej „y” w utworzonych pod-
zbiorach danych zastosowano funkcję „max”, dostępną w arkuszu programu Excel 
97. Wyselekcjonowane obserwacje yB,1

max, yB,2
max., ...., yB,K

max, wraz z przyporząd-
kowanymi im wartościami   xB1

i, xB2
i, ......, xBK

i utworzyły nowy zbiór ZC składający 
się z k – elementów. Na końcu tego etapu, zbiór przyporządkowanych sobie par 
zmiennych „xC” i „yC” (ZC) ilustrowano graficznie w układzie osi XY (Excel 97). 

d) Obliczanie wartości krytycznych 
Dla zestawu punktów ZC badano przebieg funkcji wielomianowych 2-4 

stopnia. O wyborze krzywej regresji decydowała przede wszystkim wartość współ-
czynnika determinacji R2. Jeżeli była to funkcja kwadratowa, to wartość optymalną 
zmiennej „x” oraz maksymalny plon (ymax) obliczano z równania regresji: 

 
  xC

opt = -b/2a  
yC

max (xopt) = Δ/4a. 
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Rys. 4. Etapy wyznaczania linii granicznych i wartości krytycznych: a) eliminacja 

danych odstających; b) klasyfikacja danych; c) wyznaczanie maksymal-
nych wartości w klasach; d) obliczanie wartości krytycznych 

Fig. 4. The different steps of the boundary-line regression approach: a) removal of 
outliers; b) subdivision of data into bins; c) determination of points with 
the maximum dependent variable in each bin; d) calculation of critical 
values 
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Jeżeli przyjęto funkcję 3° obliczano pierwszą pochodną, a następnie wartości 
xC

opt oraz yC
max. Przedział optymalny, ograniczony wartościami krytycznymi (dolną 

i górną), wyznaczano dla przedziału zmiennych „yC” wynoszących minimum 95% 
plonu maksymalnego (yC

max). Przykładowy przebiegu funkcji wielomianowej wraz 
zaznaczonymi wartościami krytycznymi przedstawiono na rys.4 d.  

 
 

2.3.4. Metoda Cate-Nelsona 
 

Metoda Cate-Nelsona (1971) w wersji graficznej polega na narzuceniu na 
przyporządkowane sobie pary wartości „xy” prostopadłych linii dzielących obser-
wacje na cztery grupy. W kolejnym etapie minimalizuję się liczebność obserwacji 
w tzw. kwadratach „ujemnych”. Punkt przecięcia linii pionowej z osią X wyznacza 
wartość krytyczną zmiennej „X”. W zbliżony sposób wyznacza się także plon kry-
tyczny roślin (rys.5).  

 

Rys.5. Zależność plonu buraka cukrowego od zawartości potasu przyswajalnego w 
glebie – diagram umożliwiający wyznaczenie poziomu krytycznego skład-
nika 

Fig.5. Yield of sugar beet as a function of potassium avaibility in soil – diagram 
for appoinment of nutrient critical level 
 
 

W wersji statystycznej metoda Cate-Nelsona (Nelson i Anderson 1977) polega 
na systematycznej (iteracyjnej) analizie sumy kwadratów między dwoma lub więk-
szą liczbą klas zmiennej zależnej (Y). Zaletą tej metody jest możliwość wykorzy-
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stania arkusza kalkulacyjnego programu EXCEL. W badaniach własnych metodę 
przeprowadzono w kilku etapach: 

 
1) pary przyporządkowanych zmiennych X i Y, z których pierwsza reprezentowała 
zbiór zmiennych niezależnych (czynnik wzrostu), a druga zmienne zależne (plon 
roślin), uszeregowano według wzrastających wartości „x”: 

 
    xmin –  y1  
        :  –  : 

zbiór danych          xi – yi 
        : –  : 
     xmax – y2 

 
2) następnie obliczono sumy kwadratów dla kolejnych klas obserwacji (analiza ite-
racyjna): 

 

                 ∑Y2 = 
1

2)1(

n
iyy∑

 + 
2

2)21(

n

yiy∑ +  

gdzie, 
∑Y2 – suma kwadratów 
∑y1yi – suma wartości w klasie 1 (od yi do y1) 
∑yi+1y2 – suma wartości w klasie 2 (od yi+1 do y2) 
n1 – liczba obserwacji w klasie 1  
n2 – liczba obserwacji w klasie 2 
 

Obliczanie sumy kwadratów rozpoczęto od dwóch klas, z których jedna repre-
zentowała dwie pierwsze obserwacje (górne) zmiennej zależnej Y (klasa 1; n=2), a 
druga pozostałe (dolne) obserwacje (klasa 2; n=k). W kolejnych etapach obliczania 
wartości ∑Y2 , liczebność klasy 1 zwiększano sukcesywnie o 1 obserwację (n=2+1; 
n=3+1; n=4+1; ....itd.), a klasy 2 zmniejszano (n=k-1; n=k-2; n=k-3; ...itd.) Iterację 
zakończono, gdy w ostatniej klasie pozostały tylko dwie (dolne) obserwacje, o 
największych wartościach „y” (klasa 2; n=2).  
3) otrzymaną sumę kwadratów skorygowano, odejmując od niej iloraz kwadratu 
sumy wszystkich wartości „y”: 
 

                                      ∑y2 = ∑Y2 - 
n

yy∑ 2)21(
 

gdzie, 
∑y2 – skorygowana suma kwadratów 
∑Y2 – suma kwadratów 
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∑y1y2 – suma wszystkich wartości „y” 
n – całkowita liczba obserwacji (n1 + n2)  

 
 
3) poziom krytyczny składnika „xkryt” ustalono uśredniając dwie wartości: „xi”, 
przy której uzyskano największą skorygowaną sumę kwadratów (∑y2) oraz kolejną 
w rosnącym szeregu wartości „xi+1” 

                         xkryt = 
2

1+
+

i
x

i
x

  

4) wartość krytyczna dzieli całą populację na dwie klasy (podzbiory): poniżej (Y1) 
i powyżej punktu krytycznego (Y2). Dla każdej klasy wyliczono średni poziom plo-
nowania, dzieląc całkowitą sumę wartości „y” przez liczbę obserwacji.  
5) dla najbardziej efektywnego rozdziału populacji przeprowadzono jednokierun-
kową analizę wariancji, w celu obliczania ilorazu F i poziomu istotności „p” 
(STATISTICA 7.1). 

 
 

2.3.5. Metody DRIS i CND 
 

Przyczyną stresu roślin jest nie tylko niedobór pojedynczego składnika pokar-
mowego, lecz także nieodpowiednie wzajemne relacje między nimi. Diagnozę sta-
nu odżywienia roślin należy zatem przeprowadzać w oparciu o analizę dwóch lub 
większej liczby składników mineralnych. W tym celu można zastosować takie me-
tody jak DRIS (Diagnosis and Recommendation Integrated System, Sumner 1978) 
lub CND (Compositional Nutrient Diagnosis; Parrent i Dafir 1992, Parrent i in 
1995). W metodzie DRIS analizuje się układy dwupierwiastkowe, natomiast w 
CND kompleks złożony z większej liczby pierwiastków. 
 
Metoda DRIS 
 

Metoda DRIS pozwala na wyznaczenie ilościowych zależności między różny-
mi czynnikami środowiska i agrotechniki a plonem roślin. Jednak szczególne duże 
znaczenie zyskała w ocenie stanu odżywienia roślin. W pierwszym etapie koniecz-
ne jest skalibrowanie metody. W tym celu całą populację danych dzieli się na gru-
py plonów (dużych i małych) i za pomocą metod statystycznych ocenia się zawar-
tość pierwiastków i ich wzajemne zależności. Stosunek dwóch pierwiastków w da-
nej grupie plonów wyraża średnia X N/P, a dla normy przyjmuje się zapis X n/p. 
Współczynnik zmienności CV dla stosunku N/P podany jest dla normy i zapisywa-
ny jako CVn/p. Wartości stosunków, dla których otrzymano największy iloraz wa-
riancji między wyszczególnionymi subpopulacjami, traktuje się jako szczególnego 
rodzaju wskaźniki jakościowe (Sumner 1978). W ujęciu ilościowym można jednak 
diagnozować większą liczbę par pierwiastków. W tym celu oblicza się indeksy (IX) 
dla każdego analizowanego pierwiastka: 
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 IN = 
3

)/()/()/( NMgfKNfPNf −+
  

IP = 
3

)/()/()/( MgPfKPfNPf ++−
 

IK = 
3

)/()/()/( KMgKPfKNf −+
 

IMg = 
3

)/()/()/( KMgfPMgfMgNf −−
 

Funkcje są obliczane przy użyciu dwóch równań, w zależności od tego, czy war-
tość stosunku pierwiastków w próbce jest większa lub mniejsza od normy DRIS: 

gdy N/P > n/p,          wtedy         fN/P = [
pn

PN

/

/
- 1]  ⋅ 

CV

1000
 

gdy N/P < n/p ,         wtedy         fN/P = 1 - [
PN

pn

/

/
]  ⋅ 

CV

1000
 

gdzie,  
N/P – stosunek zawartości N do P w roślinie badanej, 
n/p – stosunek zawartości N do P w normie DRIS, 
CV – współczynnik zmienności stosunku n/p w normie DRIS, 
1000 – współczynnik przeliczeniowy. 

Wartość IX może być dodatnia lub ujemna. Im jest ona większa tym większą 
zawartością danego pierwiastka charakteryzują się rośliny. Prawidłowo odżywione 
rośliny odznaczają się wartościami IX zbliżonymi do 0. Ponadto, suma indeksów po 
uwzględnieniu wszystkich znaków („+” i  „–”) równa się zawsze 0. Im bardziej 
suma indeksów (wartość bezwzględna) oddala się od zera, tym stan odżywienia ro-
ślin gorszy od wzorca. 

Obecnie w metodzie DRIS, oznaczonej jako MDRIS, oblicza się nie tylko sto-
sunki między pierwiastkami, lecz także dodatkowo zależności między zawartością 
pierwiastka i suchą masą. (Łabuda i Beverly 2004).  
 
Metoda CND 
 

Metoda CND składa się także z kilku niezależnych etapów, które w efekcie 
końcowym umożliwiły wyznaczenie norm odżywienia buraka nie tylko względem 
sodu, lecz także pozostałych składników (Parent i Dafir 1992): 

a) Obliczanie wartości CND 
W metodzie przyjęto, że sucha masa tkanek roślinnych jest złożona nie tylko z 

analizowanych pierwiastków (d), lecz również z niezdefiniowanego składnika wy-
pełniającego (Rd). Razem składniki te tworzą kompleks (Sd) o wymiarach d + 1:  
Sd = [(N, P, K, .....Rd): N > 0; P > 0; K > 0; ...; Rd > 0; N + P + K + ... + Rd = 1000] 
gdzie,  



Studia nad żywieniem buraka cukrowego makroelementami 
  

 
 

41 

1000 – sucha masa roślin (g), 
N, P, K, ...  – zawartość makroskładników (g kg-1), 
Rd – składnik wypełniający o wartości między 1000, a sumą zawartości pier-

wiastków. 
W badaniach własnych oceniano kompleks złożony z d = 6 elementów (S6),  

a wartość R6 została wyliczona z następującego równania: 
R6 = 1000 – (N + P + K + Na + Ca + Mg) 

W celu określenia ilościowych proporcji między badanymi pierwiastkami, ana-
lizowano relacje jakie zachodziły między nimi, a średnią geometryczną dla wszyst-
kich składników (G).  

 
G = (N x P x K x Na x Ca x Mg x R6)1/d+1 

gdzie,  
G – średnia geometryczna, 
N, P, K, .... – zawartość makroskładników (g kg-1), 
R6 – składnik wypełniający, 
d – liczba badanych pierwiastków, 

Następnie obliczono logarytmy naturalne z otrzymanych ilorazów (Vx): 
 

VN = ln(N/G); VP = ln(P/G); VK = ln(K/G); .....; VR6 = ln(R6/G) 
gdzie,  

VN, VP VK.– logarytmy stosunku zawartości azotu, fosforu, potasu do śred-
niej geometrycznej, 
G – średnia geometryczna, 
R6 – składnik wypełniający. 

Suma obliczonych wartości logarytmów wynosi zero: 
 

VN + VP + VK + VNa + VCa + VMg + VR = 0. 

b) Wyodrębnianie populacji o największych plonach 
Zbiór danych (n=368), określany w dalszej części pracy jako bazowy, po-

dzielono na dwie subbpopulacje: nisko- i wysokoplonujące buraki cukrowe. Roz-
dział obserwacji przeprowadzono zmodyfikowaną metodą Cate-Nelsona (Khiari i 
in. 2001a). W pierwszym etapie postępowania, pary zmiennych utworzonych przez 
plon korzeni lub cukru (y) oraz przyporządkowane im wartości Vx, uszeregowano 
w kolejności od największej do najmniejszej wartości zmiennej „y” (ymax → ymin). 
Następnie przeprowadzono iteracyjną analizę ilorazów wariancji wartości Vx, mię-
dzy obiektami wysoko- a niskoplonującymi: 

 
fi(Vx) = var(Vx dla n2 obserwacji)/var(Vx dla n1 obserwacji) 

gdzie, 
fi(Vx) – iloraz wariancji wartości logarytmów Vx, 
Vx – logarytm stosunku zawartości pierwiastka „x” do średniej geome-
trycznej, 



Przemysław Barłóg  
  

 
42

n1 – zbiór obserwacji o największych plonach, 
n2 – zbiór obserwacji o najmniejszych plonach. 

W dalszym etapie wyliczono udział pojedynczych stosunków wariancji [fi(Vx)] 
w całkowitej sumie zmienności, a otrzymane wartości dodawano do siebie kolejno, 
tworząc skumulowany ciąg wartości Fc

i(Vx). Dla ostatniej iteracji wartość Fc
i(Vx) 

wynosiła 100%. 
 

Fc
i(Vx) = [Σn1+1 fi(Vx)] x 100 / [Σn fi(Vx)] 

 
gdzie,  

n1 + 1 jest liczbą skumulowanych ilorazów wariancji, 
n – liczbą wszystkich porównań wariancji. 

Zależność między wartościami Fc
i(Vx), a plonem korzeni lub cukru jest najlepiej 

opisywana przez funkcję wielomianową 3o (rys.6).  
 

Rys. 6. Związki między plonem cukru a skumulowanymi stosunkami wariancji 
kompleksów S7 umożliwiającymi rozdzielenie subpopulacji nisko- i wyso-
koplonujących w punkcie przegięcia; młode liście w fazie BBCH43. 

Fig. 6. Equations relating sugar yield to the cumulative variance ratio function in 
S7 for computing yield cutoff between low- and high yield subpopulations 
at inflection point; young leaves at the BBCH43 growth stage. 

 
W badanym układzie zmienną zależną jest skumulowany ciąg ilorazów wa-

riancji, natomiast zmienną niezależną plon korzeni lub cukru. Po zbadaniu przebie-
gu funkcji dla wszystkich badanych pierwiastków oraz składnika wypełniającego 
(R) otrzymano parametry krzywych regresji, z których wyliczono tzw. punkty 
przegięcia krzywej (druga pochodna): 
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Ip = -b / 3a. 

 
Punkt przegięcia stanowił krytyczny plon roślin ze względu na wartości Vx. 

Spośród d + 1 analizowanych składników, o punkcie odcięcia obiektów najwyżej 
plonujących od pozostałych, decydował ten składnik, dla którego otrzymano naj-
większy krytyczny plon (korzeni lub cukru). Punkty odcięcia posłużyły jednocze-
śnie do ustalenia teoretycznych wartości krytycznych rozkładu χ2 dla całej popula-
cji danych, czyli danych bazowych. 

c) Wyznaczanie norm CND 
Dla wyodrębnionej w poprzednim etapie subpopulacji buraka wysokoplonują-

cego obliczono średnie wartości logarytmów badanych stosunków (Vx), które wraz 
z odchyleniem standardowym (SDx) utworzyły normy odżywienia CND. Normy te 
oznaczono w następujący sposób:  

 
V*N ± SD*N;        V*P ± SD*P;       V*K ± SD*K;       V*Na ± SD*Na;   

 V*Ca ± SD*Ca;       V*Mg ±  SD*Mg    oraz   V*R ±  SD*R. 
 
d) Wyznaczanie indeksów CND 

Indeksy CND wyliczono w następujący sposób: 
 
                              IX, i = (VX,i – V*X)/SD*X 

gdzie,  
IX,i – indeks CND dla pierwiastka „x” 
VX,i – wartość kompleksu S7 pierwiastka „x” dla obserwacji „i”  
V*X – średnia wartość normy CND dla pierwiastka „x” 
SD*X – odchylenie standardowe normy CND dla pierwiastka „x”. 

Indeksy CND mogą przyjmować wartości „–” i „+”. Im rośliny są lepiej odży-
wione, tym wartości indeksów są bliższe „0”. Rośliny o małych wartościach IX 
charakteryzują się zatem dużym potencjałem (prawdopodobieństwem) plonowania 
na maksymalnym poziomie. Zgodnie z teorią indeksy IX są standaryzowanymi i 
zlinearyzowanymi układami zmiennych o wymiarach okręgu (d+1=2); kuli 
(d+1=3) lub wielowymiarowej przestrzeni (d+1 > 3). Miarą niezbilansowania 
składników pokarmowych są wartości indeksów CND_r2, które oblicza się sumu-
jąc kwadraty indeksów dla poszczególnych składników: 
 

CND_r2 = I2
N + I2

P + I2
K + I2

Na + I2
Ca + I2

Mg + I2
R 

 
Wartości CND_r2 charakteryzują się rozkładem chi-kwadrat (χ2) o d + 1 stopniach 
swobody (Khiari i in. 2001a). Dzięki tej właściwości możliwe jest ustalenie praw-
dopodobieństwa uzyskania określonych plonów roślin w oparciu o wartości kry-
tyczne, a także porównywanie stanu odżywienia różnych populacji roślin (rys.7.).  
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Rys. 7.  Skumulowany rozkład funkcji χ2 dla df = 7 oraz teoretyczna wartość kry-
tyczna CND_r2 w punkcie odcięcia 60,9% obiektów nisko-plonujących. Li-
ście wskaźnikowe buraka cukrowego w fazie BBCH43. 

Fig. 7.  The χ2 cumulative distribution function with df = 7 for obtainning treshold 
CND_r2 value for yield cutoff at 60,9% of low-yield subpopulations. Sugar 
beet indicatory leaves at BBCH43. 

 

e) Wyznaczanie wartości krytycznych norm CND 
W celu wyznaczenia wartości krytycznych norm CND wykorzystano niezależ-

ny podzbiór danych (n=41). Został on wcześniej utworzony poprzez losowe wy-
branie obserwacji z całej populacji danych (n=410), jeszcze przed procedurą wyod-
rębniania populacji wysoko-, i niskoplonującej. Na początku wyliczono dla każdej 
obserwacji indeksy IX oraz wartości CND_r2. Następnie przy pomocy metody Ca-
te-Nelsona (Nelson i Anderson 1977) obliczono wartości krytyczne dla kwadratów 
indeksów pojedynczych pierwiastków (I2

X), jak również dla ich sumy (CND_r2). 
Wartości krytyczne określały punkt poniżej którego plantacje były zbilansowane, a 
powyżej niezbilansowane względem określonego składnika. Krytyczny plon cukru 
ustalano natomiast graficzną wersją metody Cate-Nelsona, minimalizując liczbę 
obserwacji w „kwadratach ujemnych”. W celu wyznaczenia zakresu krytycznego 
indeksów IX, wyliczono pierwiastki 2° z wartości I2

X. Otrzymany zakres, w zależ-
ności od pierwiastka, w różnym stopniu oscylował wokół wartości zerowej. Przy-
kład interpretacji zakresu krytycznego przedstawiono na rys. 8.    

Niezależnie od procedury Cate-Nelsona, krytyczną wartość CND_r2 wyliczano 
także poprzez sumowanie wszystkich krytycznych kwadratów dla pojedynczych 
składników - I2

X (Khiari i in. 2001b, 2001c). Rzeczywiste wartości CND_r2 po-
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równywano do teoretycznych wartości krytycznych rozkładu χ2 ustalonych wcze-
śniej dla bazowego zbioru danych. 
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Rys. 8. Plon buraka cukrowego jako funkcja wartości indeksów IX 

Fig. 8. Sugar beet yield as a function of IX values 
 

 
3. WYNIKI  BADAŃ I DYSKUSJA 

 
3.1. Zróżnicowanie plonów korzeni i cukru buraka 

3.1.1. Plon jako funkcja warunków pogody 
 

Największe średnie plony korzeni buraka cukrowego stwierdzono w wilgot-
nych latach 1996 i 1997. W porównaniu do nich, plon uzyskany w suchych sezo-
nach wegetacyjnych 2002 – 2004 był mniejszy przeciętnie o 15,6%. Najlepiej plo-
nowały buraki w roku 1997, w którym współczynnik hydrotermalny Sielianinowa 
wynosił 1,81. Różnica w poziomie plonowania między burakami uprawianymi w 
tym roku, a w najbardziej suchym sezonie wegetacyjnym 2003 (suma opadów w 
fazie krytycznej tylko 84,9 mm, a współczynnik hydrotermalny 0,73) wynosiła 
17,8%. Jeszcze większe różnice zanotowano w stosunku do lat 2002 i 2004, odpo-
wiednio 19,9% i 18,9%. Jednak zależność ta wynikała nie tylko z przebiegu wa-
runków atmosferycznych, lecz także większego udziału punktów obserwacyjnych 
zlokalizowanych na słabszych stanowiskach niż w roku 2003 (tab.5). 
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Tabela 5. Plon i jakość korzeni buraków cukrowych w zależności od sezonu wege-
tacyjnego (n=430) 

Table 5. Yield and quality of sugar beet in relation to vegetation season (n=430) 
 

Plon ko-
rzeni 

Taproots 
yield 

Mg ha-1 

Plon liści 
Leaves 
yield 

 
Mg ha-1 

Polaryzacja
Polarization

 
 

% 

 
N-α-amin.

 
 

mmol kg-1

 
K 
 
 

mmol kg-1

 
Na 

 
 

mmol kg-1 

Plon tech. 
cukru 
White 
sugar 
yield 

Mg ha-1 

Rok 
Year 

 
 
n 

x  SE x  SE x  SE x  SE x  SE x  SE x  SE 
1996A 36 63,1 1,72 52,4 1,69 16,74 0,22 19,3 1,52 41,2 1,78 5,2 0,51 9,09 0,28 
1997A 24 68,4 2,02 46,9 1,98 16,51 0,25 25,9 1,78 54,5 2,09 5,6 0,60 9,43 0,33 
2000 14 60,3 3,74 24,5 3,66 17,13 0,47 17,9 3,30 46,3 3,87 6,1 1,12 8,87 0,61 
2001 10 60,1 4,43 37,2 4,33 16,58 0,55 22,1 3,91 47,6 4,58 5,1 1,32 8,49 0,72 
2002B 16 54,8 3,50 17,6 3,42 17,12 0,44 29,3 3,09 45,9 3,62 6,8 1,04 7,91 0,57 
2003B 247 56,2 0,63 29,3 0,62 18,65 0,08 22,5 0,56 46,1 0,65 5,8 0,19 9,04 0,10 
2004B 84 55,5 1,08 40,7 1,06 18,33 0,14 21,1 0,95 39,2 1,12 6,4 0,32 8,82 0,18 
%cv  8,1 35,0 4,95 17,3 10,7 10,6  5,55  

Sezon wegetacyjny: A – wilgotny; B - suchy 
 

Średni plon liści buraka podlegał większym zmianom w sezonach wegetacyj-
nych niż plon korzeni oraz jego cechy jakościowe. Świadczy o tym największa 
wartość współczynnika zmienności. Największe plony liści zanotowano, podobnie 
jak korzeni, w wilgotnych sezonach wegetacyjnych 1996 i 1997. Z kolei najmniej-
szą masę liści zebrano w roku 2002, w którym na części punktów pomiarowych 
obserwowano silne porażenie liści przez Cercospora beticola. Stosunek liści do korze-
ni wahał się, w zależności od sezonu wegetacyjnego, od 0,32 (2002) do 0,83 (1996).  

Najmniejszą polaryzację w korzeniach zanotowano w roku wilgotnym 1997, a 
największą w suchym 2003. Wynik ten potwierdza obserwacje innych autorów 
(Rudnicki i in. 1997, Mäck i Hoffmann 2006). Największy poziom koncentracji 
potasu w korzeniach otrzymano również w roku 1997, najmniejszy natomiast w 
dość suchym roku 2004. W ostatnim sezonie wegetacyjnym uzyskano największą 
przeciętną zawartość sodu (tab.5).  

Największy plon technologiczny cukru otrzymano w roku 1997, a najmniejszy 
w 2002. Różnica wynosiła 19,2% i wynikała z odmiennych warunków pogodo-
wych i glebowych. Jednak najbardziej interesujące jest to, że pomimo znacznej 
różnicy w przebiegu warunków pogodowych między rokiem 1997 i 2003, plon wy-
tworzonego cukru technologicznego był porównywalny. Różnica wynosiła tylko 
4,3% (tab.5). Uzyskany wynik potwierdza dużą zdolność adaptacyjną buraka cu-
krowego do warunków suszy (Mäck i Hoffmann 2006). 

Plon cukru technologicznego był najsilniej związany ze zmiennością plonu ko-
rzeni, a w drugiej kolejności z polaryzacją. Zawartość związków melasotwórczych 
była ujemnie skorelowana z zawartością cukru biologicznego (polaryzacją). Za-
wartość sodu w korzeniach była mocniej związana z zawartością N-α-aminowego 
niż potasu (tab.6).  
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Tabela 6. Macierz korelacji – plon technologiczny cukru jako funkcja plonu i jako-
ści korzeni (n=430) 

Table 6. Correlation matrix – white sugar yield as a function of taproots yield and 
quality (n=430) 

 

Cechy 
Characteristics  

Plon 
cukru 
tech. 

White 
Sugar 
yield 
(2) 

Plon ko-
rzeni 
Tap-
roots 
yield 
(3) 

Plon 
liści 

Leaves 
yield 

 
(4) 

Polary-
zacja 

Polari-
zation 

 
(5) 

 
N-α-
amin 

 
 

(6) 

 
Na 

 
 
 

(7) 

Plon korzeni 
Taproots yield  

(1) 0,84***      

Plon lisci 
Leaves yield  

(2) 0,25*** 0,41***     

Polaryzacja  
Polarization  

(3) 0,29*** -0,25*** -0,34***    

N-α-amin  (4) -0,08    0,13** -0,13** -0,19***   
Na  (5) -0,08 0,09 0,02 -0,20*** 0,36***  
K  (6) -0,06    0,16** -0,14** -0,18*** 0,47*** 0,33*** 

*, **, *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
*, **, *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 

Plon korzeni w większym stopniu wyjaśniał zmienność plonu biologicznego 
(YCB) niż plonu technologicznego cukru (YCT): 

 

YCB = 1,123 + 0,161 YPK                                                      R2=0,81***;  n=430 
YCT = 1,297 + 0,133 YPK                                                      R2=0,71***;  n=430 

Sama polaryzacja w niewielkim stopniu tłumaczyła różnice w plonie cukru bu-
raka. Jednak uwzględnienie jej w równaniach regresji zwiększało wartość współ-
czynnika determinacji (R2) o 18,5% dla plonu biologicznego cukru i o 26,1% dla 
plonu technologicznego cukru. W odniesieniu do plonu technologicznego cukru, 
uwzględnienie dwóch kolejnych istotnych zmiennych w równaniu regresji nie mia-
ło już większego wpływu na wzrost wartości współczynnika R2 (z N-α-aminowym 
o 1,6%; z potasem o 0,3%):  

YCT = -9,688 + 0,158 YPK +  0,577 Pol – 0,015 K – 0,011 N-α-amin.    

R2=0,995***; n=431. 

Zawartość sodu nie była istotnym elementem w równaniu regresji opisującym 
badane zależności. 
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3.1.2.  Plon i jakość korzeni jako funkcja właściwości gleby 
 

W przeprowadzonych badaniach uzyskano niewielkie wartości współczynni-
ków korelacji między plonem i jakością korzeni buraka cukrowego a właściwo-
ściami gleby. Wynikało to oczywiście z dużej zmienności klimatycznej, glebowej  
i osobniczej roślin (odmiana) oraz oddalania czasowego i przestrzennego zebrane-
go materiału badawczego. Jak wykazano, spośród wszystkich analizowanych cech 
gleby, plon buraka cukrowego był najsilniej skorelowany z zawartością MgCaCl2  
i MgCH3COONH4 (r=0,200*** – 0,305***). Dosyć duże wartości współczynników ko-
relacji uzyskano także dla azotu mineralnego (r=0,212***), przewodności elektro-
litycznej (r=0,202***) oraz procentowego udziału części spławianych (r=0,125*). 
Nadmiar azotu ograniczał plon technologiczny cukru, czego wyrazem jest spadek 
wartości współczynnika korelacji (r=0,169**). W odniesieniu do tej cechy, więk-
szą plonotwórczą rolę odgrywała natomiast zawartość części spławialnych 
(r=0,173**). Plon buraka cukrowego korelował silniej z zawartością przyswajalne-
go potasu niż sodu. Zależność ta dotyczy zwłaszcza formy potasu ekstrahowanej 
octanem amonu. Warto zwrócić uwagę, że wzrost wartości ECe oraz NaCH3COONH4  
znacznie obniżał polaryzację (tab. 7). 

Wpływ zmienności gleby na wybrane parametry oceny plonowania buraka cu-
krowego rozpatrywano także w określonych, standardowych kategoriach. Były to 
mianowicie kategorie agronomiczne gleby oraz klasy jej odczynu. Analiza warian-
cji wykazała, że kategorie agronomiczne gleby istotnie różnicowały plon korzeni, 
cukru technologicznego oraz zawartość azotu α-aminowego (tab. 8). Skład granu-
lometryczny nie miał natomiast istotnego wpływu na plon liści i pozostałe cechy 
jakościowe korzeni. Plon korzeni buraka uprawianego na glebach średnich był 
większy o 11,2% od uzyskanego na glebach bardzo lekkich. W porównaniu do gleb 
lekkich różnica była mniejsza i wynosiła 4,3%. Na glebach ciężkich stwierdzono 
niewielki spadek średniego plonu korzeni w porównaniu do gleb średnich. Anali-
zując jednak plon cukru technologicznego, wyraźnie widać pozytywny wpływ czę-
ści spławialnych na plonowanie roślin. Plon technologiczny cukru na glebach śred-
nich i ciężkich był istotnie większy niż na glebach bardzo lekkich, odpowiednio o 
11,8% i 16,2%. Wyższy poziom wytworzonego cukru na glebach ciężkich wiązał 
się z poprawą jakości korzeni - wzrost polaryzacji, spadek koncentracji N-α-
aminowego (tab. 8). 

Odczyn gleb w małym stopniu różnicował średni poziom plonowania roślin. 
Największy średni plon korzeni zaobserwowano na glebach lekko kwaśnych, a cu-
kru technologicznego na obojętnych. Wzrost odczynu do zasadowego, skutkował 
spadkiem plonu buraka (tab. 8). Uzyskany wynik znajduje potwierdzenie w litera-
turze (Wyszyński i in. (2002). 
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Tabela 7. Zależność plonu korzeni, liści i parametrów oceny jakościowej buraków 
cukrowych od właściwości fizycznych i chemicznych warstwy gleby  
0 – 0,3 m (n=317) 

Table 7. Dependency of taproots yield, leaves yield and quality parameters of 
sugar beet on the soil physical and chemical properties of 0 – 0,3 m 
depth (n=317) 

 
Parametry jakościowe;  

Quality parameters Właściwość 
Property 

Plon ko-
rzeni 

Taproots 
yield 

Plon 
liści 

Leaves 
yield 

Polaryzacja
Polarization

N-α-
amin Na K 

Plon 
cukru 
Sugar 
yield 

Cz.spł. 0,125* 0,125* 0,089 -0,121* -0,024 -0,097 0,173** 

pH (KCl) -0,070 0,179* 0,034 -0,025 0,021 0,061 -0,053 

Hh 0,068 0,204*** -0,018 0,019 -0,032 -0,004 0,054 

ECe 0,202*** 0,159** -0,191** 0,037 0,109 -0,019 0,161** 

Corg 0,096 0,115* 0,053 -0,157** 0,019 -0,121* 0,140* 

CEC 0,049 0,108 0,071 -0,141 0,003 -0,144* 0,110 

Nmin 0,212*** 0,153** -0,099 0,205*** 0,161* 0,141* 0,169** 

PER 0,047 -0,167** 0,067 0,156** 0,096 0,212*** 0,058 

KER 0,159* -0,083 0,022 0,042 0,245*** 0,069 0,115* 

MgCaCl2 0,305*** 0,300*** -0,083 0,064 0,196** 0,037 0,248*** 

NaCaCl2 0,097 0,077 -0,092 -0,060 0,197** -0,102 0,066 

Na CH3COONH4 0,149** 0,043 -0,147* 0,021 0,316*** -0,008 0,077 

K CH3COONH4 0,242*** -0,029 -0,093 0,090 0,233*** 0,171** 0,165** 

Ca CH3COONH4 0,033 0,079 0,089 -0,153** -0,045 -0,155** 0,105 

Mg CH3COONH4 0,228*** 0,243*** -0,056 -0,030 0,116* -0,048 0,200*** 

*, **, *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
*, **, *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
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Tabela 8. Plon korzeni, liści i parametry jakościowe buraków cukrowych w zależ-
ności od podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gleby 

Table 8.  Taproots and leaves yield, and quality parameters of sugar beet in rela-
tion to basic soil physical and chemical properties 

 
Właściwości gleby, Soil proporties 

cz.spł., clay % 
(n) 

pH KCl 
(n) Cecha 

Characteristic 
≤10 
(16) 

11-20 
(208) 

21-35 
(78) 

≥36 
(9) 

4,5 – 5,5
(34) 

5,6 – 6,5
(108) 

6,6 – 7,2 
(108) 

≥ 7,2 
(57) 

Plon korzeni 
Taproots yield Mg ha-1 53,5 a 56,8 ab 59,5 b 56,7 ab 57,0 a 58,4 a 57,4 a 55,0 a 
Plon liści 
Leaves yield  Mg ha-1 35,6 a 33,2 a 36,1 a 34,4 a 39,4 a 33,8 a 32,7 a 33,5 a 
Polaryzacja 
Polarization             % 18,05 a 18,24 a 18,28 a 19,10 a 18,27 a 18,08 a 18,37 a 18,47 a 
N-α-amin.  

mmol kg-1 20,6 b 22,9 b 22,9 b 13,0 a 20,5 a 24,7 a 22,1 a 20,2 a 
Na 

mmol kg-1 6,89 a 5,97 a 6,40 a 3,86 a 5,83 a 6,45 a 5,96 a 5,39 a 
K 

mmol kg-1 40,3 a 44,6 a 45,8 a 38,1 a 44,1 a 46,2 a 43,4 a 44,2 a 
Plon cukru 
Sugar yield  Mg t ha-1 8,33 a 8,93 a 9,31 b 9,68 b 8,93 a 9,04 a 9,11 a 8,80 a 
Średnie z tą samą literą nie różnią się istotnie na poziomie α=0,05 (test Tukey’a dla różnych N) 
Means with the same letter are not significantly different; α=0,05 (Tukey test for diferent N) 

 
 

3.2. Wybór i kalibracja testu glebowego przyswajalnego sodu 
3.2.1. Porównanie i ocena metod ekstrakcji sodu 

 
Zastosowane w pracy metody oznaczania sodu w glebie można podzielić na 3 

jednorodne grupy. Do pierwszej można zaliczyć wodę destylowaną oraz roztwór 
CaCl2, gdyż po ich zastosowaniu wyekstrahowano najmniej sodu z gleby (tab.9). 
Otrzymany wynik jest związany z faktem, że siła jonowa 0,0125 M roztworu CaCl2 
jest porównywalna do obserwowanej w glebie (Nowosielski 1968). Większe za-
wartości sodu w glebie otrzymano stosując pozostałe metody. Wiązało się to ze 
wzrostem siły jonowej oraz stężenia jonów H+ w testowanych roztworach. Drugą 
jednorodną grupę pod względem ilości ekstrahowanego sodu z gleby utworzyły te-
sty z CH3COONH4, CH3COOH i buforem mleczanowym. Najwięcej sodu wyeks-
trahowano stosując 1 molowy HCl. Silnie kwaśny wyciąg glebowy powoduje, że 
do roztworu przechodzą również formy niewymiennie związane z fazą stałą gleby 
(Fotyma i in. 2006). W badaniach własnych udział NaCH3COONH4 w całkowitej ilości 
formy NaHCl stanowił 60-70%. Teoretycznie, poniżej pH 5,5 możliwa jest również 
kwaśna hydroliza minerałów zawierających sód, np. albitu (Harley i Gilkes 2000). 
Jednak według badań Pondela (1969a, 1969b) nawet 20% roztwór HCl uwalnia  
z najbogatszej w sód ogólny frakcji pyłu drobnego znikome ilości tego składnika.  
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Tabela 9. Zawartość sodu w glebie w zależności od metody ekstrakcji  – statystyki 
opisowe 

Table 9.  Content of sodium in soil in relation to extraction method – descriptive 
statistics 

 
Statystyki opisowe 

Descriptive statistics 
 

Forma sodu 
Sodium form Średnia; 

Mean 
S.D. Mediana 

Median 
Mini-
mum; 
Mini-
mum  

Maksi-
mum; 
Maxi-
mum  

Skośność 
Skew-
ness 

Kurtoza; 
Kurtosis 

NaH2O  6,8 a 4,5 5,5 1,7 33,8 2,1 6,2 
NaCaCl2 7,9 ab 5,8 6,3 1,1 44,7 2,3 8,3 
NaCH3COONH4 8,3 abc 5,9 6,6 1,5 43,2 2,2 6,8 
NaCH3COOH 9,3 bc 5,6 7,7 2,5 44,4 2,3 7,6 
NaER 9,6 c 7,8 7,0 1,5 47,5 2,0 5,0 
NaHCl 14,0 d   11,6 10,8 3,8 98,5 4,0 21,4 
Średnie w kolumnie oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie na poziomie α=0,05 (test Tu-
key’a) 
Means within column with the same letter are not significantly different at α=0,05 (Tukey test) 

 
Rozkład zawartości sodu w glebie przedstawiono na rys.9. Z rysunku wynika, 

że niezależnie od oznaczanej formy, odbiegał on od rozkładu normalnego. Świad-
czą o tym również wysokie wartości współczynników skośności i kurtozy (tab.9). 
Wyniki te wskazują, że mediana stanowi lepszą charakterystyką zawartości prze-
ciętnej sodu w glebie, a najlepszą miarą rozproszenia jest rozkład procentylowy.  

W literaturze spotyka się niewiele danych dotyczących zawartości różnych 
form sodu w glebach strefy umiarkowanej. Najczęściej używaną miarą jego zawar-
tości w glebach jest forma wymienna oznaczana za pomocą 1 molowego 
CH3COONH4. Jej zawartość waha się w szerokim zakresie, gdyż od 4,6 mg kg-1 
nawet do 1743,4 mg kg-1 (Jaworska i Długosz 1996, Bednarek i Lipiński 1996, Pa-
nak i in. 1996, Sykut i Ruszkowska 1999, Terelak i in. 1999). Dla porównania za-
wartość sodu wymiennego w glebach brytyjskich przeznaczonych pod uprawę bu-
raków może wynosić 3 – 83 mg kg-1 (Milford i in. 2000). W badaniach własnych 
przeciętna zawartość sodu rozpuszczalnego w 1 molowym CH3COONH4 mieściła 
w wyżej podanych zakresach. W porównaniu jednak do starszych danych była na 
znacznie niższym poziomie (Pondel 1996a, 1969b).  
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e) Egner-Riehm
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Rys. 9. Histogram liczebności obserwacji w zależności od zawartości sodu w war-

stwie ornej gleby oraz metody ekstrakcji (n=317). 
Fig. 9. Histogram of observation frequency in relation to sodium content in top 

layer of soil and extraction method (n=317). 
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Jak wynika z literatury, zmienność zawartości sodu w glebie jest przede 
wszystkim skutkiem różnic środowiskowych, a dopiero w drugiej kolejności agro-
technicznych, tj. nawożenia sodem, obornikiem, sytemu uprawy gleby, płodozmia-
nu, itp. (Pondel 1969a, Fotyma 1983, Franzluebbers i Hons 1996, Kalembasa i in. 
2005). Przyczyną różnic w danych charakteryzujących zawartość sodu w glebie 
może być także wybór metody analitycznej. W badaniach własnych stężenie sodu 
w roztworach ekstrakcyjnych oznaczano przy pomocy spektrofotometrii absorpcji 
atomowej (ASA). W odróżnieniu od tej metody, analiza stężenia sodu przy pomo-
cy fotometrii płomieniowej może prowadzić do zawyżania wyników, a stopień ten 
jest zależny od typu roztworu ekstrakcyjnego oraz stężenia w nich pozostałych ka-
tionów (Chen i in. 2005, i wyniki własne).  

Dla całej populacji próbek glebowych, największe wartości współczynników 
korelacji stwierdzono pomiędzy trzema metodami: CaCl2, CH3COONH4  
i CH3COOH (r > 0,9***). Zawartość sodu oznaczona przy pomocy H2O była sil-
niej związane z formami rozpuszczalnymi w wyżej wymienionych roztworach niż 
w buforze mleczanowym. Z kolei zawartość sodu oznaczona przy pomocy buforu 
mleczanowego, niezależnie od warstwy gleby, najsilniej korelowała z wartościami 
uzyskanymi dla 0,03 M CH3COOH (tab.10). Zależności między zawartościami ba-
danych form sodu związane były także ze składem granulometrycznym gleby. Na 
glebach lekkich frakcja NaH2O była silniej skorelowana z pozostałymi formami niż 
na glebach średnich, zależność ta dotyczyła zwłaszcza NaCaCl2, NaCH3COONH4 oraz 
NaCH3COOH (tab.10). Wiązało się to z dużym udziałem NaH2O w zawartości form 
przyswajalnych. Przykładowo, udział NaH2O w całkowitej zawartości NaCH3COONH4 
wynosił w piaskach gliniastych lekkich 88%, a w glinach lekkich 72%. Oznacza to, 
że tylko około 12% - 28% sodu było wymiennie związana z kompleksem sorpcyj-
nym. Wynik ten potwierdza słabą sorpcję kationów Na+ w glebie (Pondel i Terelak 
1981, Jaworska i Długosz 1996). W porównaniu do potasu, jony Na+ w stanie 
uwodnienia odznaczają się większym promieniem, co w rezultacie zmniejsza ich 
energię wejścia do kompleksu sorpcyjnego (Scheffer i Schachtschabel 1979). 

W tej części pracy za metodę standardową przyjęto 0,0125 molowy roztwór 
CaCl2 (metoda Schachtschabela). Dla tej metody zostały opracowane w Niemczech 
liczby graniczne, z których korzysta się na terenie Wielkopolski. Równania regresji 
umożliwiające porównanie i przeliczanie pozostałych form sodu na zawartość Na-
CaCl2 zamieszczono na rys.10. Najsłabiej z całą populacją wartości NaCaCl2 była 
związana forma NaHCl (R2 = 0,42***). Dopiero podział gleb na dwie subpopulacje: 
bez węglanów (y1) i z węglanami (y2) znacząco poprawiało wartości współczynni-
ka R2 krzywych regresji (rys.10e). Przyjęta procedura dzielenia gleb wpływała tak-
że korzystnie na relacje między zawartością NaHCl, a pozostałymi formami sodu, 
zwłaszcza z NaH2O. 
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Ryc. 10. Równania regresji dla zależno-

ści między różnymi formami so-
du; warstwa 0-0,3m (n = 317) 

Fig. 10. Regression equations for the re-
lations between different forms 
of sodium; soil depth 0-0,3m 
(n=317) 
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Tabela 10. Współczynniki korelacji między formami sodu; warstwa gleby 0-0,3 m  
Tabel 10. Correlation coefficients between sodium forms; soil depth 0-0,3 m   
 

Forma sodu 
Sodium form 

NaH2O 
(1) 

NaCaCl2 
(2) 

NaCH3COONH4

(3) 
NaCH3COOH 

(4) 
NaER 
(5) 

Ogółem (n=317) 
Total  (n=317) 

NaCaCl2 (2) 0,843*** --    
NaCH3COONH4 (3) 0,884*** 0,917*** --   
NaCH3COOH (4) 0,871*** 0,926*** 0,941*** --  
NaER (5) 0,709*** 0,756*** 0,768*** 0,841*** -- 
NaHCl (6) 0,580*** 0,651*** 0,625*** 0,668*** 0,754*** 

Gleby lekkie: ≤20% cz.spł. (n=228) 
Sandy soils:  ≤20% of clay (n=228) 

NaCaCl2 (2) 0,879***     
NaCH3COONH4 (3) 0,911*** 0,931***    
NaCH3COOH (4) 0,903*** 0,927*** 0,951***   
NaER (5) 0,755*** 0,799*** 0,823*** 0,882***  
NaHCl (6) 0,736*** 0,766*** 0,770*** 0,811*** 0,755*** 

Gleby średnie: ≥21% cz.spł. (n=89) 
Medium soils:  ≥21% of clay (n=89) 

NaCaCl2 (2) 0,675***     
NaCH3COONH4 (3) 0,687*** 0,886***    
NaCH3COOH (4) 0,799*** 0,853*** 0,883***   
NaER (5) 0,623*** 0,647*** 0,637*** 0,761***  
NaHCl (6) 0,407*** 0,545*** 0,466*** 0,528*** 0,771*** 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 
 

3.2.2. Zróżnicowanie zawartości sodu w glebach 
 

Oznaczane formy sodu najsilniej korelowały z przewodnością elektrolityczną 
warstwy ornej (wyjątek NaHCl). Duże wartości współczynnika korelacji otrzymano 
także dla Corg oraz potasu, zwłaszcza dla form rozpuszczalnych w 1 molowym roz-
tworze CH3COONH4. Ilość ekstrahowanych form sodu korelowała także z zawar-
tością części spławialnych. Mniejszy wpływ wywierała frakcja iłu koloidalnego 
(tab.11). Wartości współczynnika korelacji dla iłu pyłowego grubego i drobnego 
były na poziomie równym lub nieznacznie mniejszym niż dla iłu koloidalnego („r” 
od 0,09 do 0,15**), a dla frakcji pyłu były natomiast nieistotne. Spośród oznacza-
nych form sodu, zawartość NaH2O była najsłabiej skorelowana z częściami spła-
wialnymi. Otrzymane wyniki oznaczają, że źródłem przyswajalnych form sodu w 
warstwie ornej gleby są wszystkie frakcje granulometryczne poniżej 0,02 mm. 
Frakcję części spławialnych tworzy głównie mieszanina minerałów wtórnych, ta-
kich jak illit, chloryt, smektyt (Dąbrowska-Naskręt i in. 1996, Kobierski i Dąbkow-
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ska-Naskręt 2005). Minerały te mogą zawierać sód związany wymiennie i niewy-
miennie. 

W celu określenia wpływu różnych zmiennych na zróżnicowanie materiału 
glebowego pod względem zawartości sodu przeprowadzono analizę czynnikową, a 
następnie analizę skupień. Zbiór zmiennych pierwotnych służących do wyodręb-
nienia składowych głównych obejmował podstawowe właściwości gleby. W wyni-
ku analizy czynnikowej otrzymano dwa istotne czynniki, które wyjaśniały 77% 
całkowitych zasobów informacyjnych w zmiennych wejściowych (tab.12).  

 
Tabela 11. Współczynniki korelacji między zawartością form sodu, a właściwości 

fizycznymi i chemicznymi gleby; warstwa 0 – 0,3 m (n=317) 
Table 11.  Correlation coefiecients between content of sodium forms and physical 

and chemical properties of soil; depth 0 – 0,3 m (n=317) 
 

Formy sodu,  Sodium forms Cecha 
Characteristic NaH2O NaCaCl2 NaCH3COOH NaCH3COONH4 NaER NaHCl 
Cz.spł.    0,173** 0,297*** 0,262*** 0,249*** 0,291*** 0,390*** 
Cz. koloid.      0,109 0,191** 0,156** 0,152** 0,162** 0,135* 
pH H2O 0,052 0,120* 0,121* 0,133* 0,208*** 0,264*** 
pH KCl 0,078 0,134* 0,143* 0,142* 0,224*** 0,277*** 
Hh -0,108 -0,158** -0,175** -0,168** -0,259*** -0,263*** 
Corg                 0,237*** 0,335*** 0,296*** 0,356*** 0,467*** 0,612*** 
ECe 0,519*** 0,509*** 0,556*** 0,541*** 0,522*** 0,495*** 
PER 0,039 0,095 0,138* 0,094 0,002 -0,030 
Nmin 0,065 -0,002 0,041 0,001 0,090 -0,045 
CECe 0,259*** 0,324*** 0,298*** 0,342*** 0,352*** 0,490*** 
KCH3COONH4 0,324*** 0,381*** 0,403*** 0,364*** 0,351*** 0,396*** 
CaCH3COONH4 0,239*** 0,300*** 0,275*** 0,319*** 0,346*** 0,482*** 
MgCH3COONH4 0,199*** 0,314*** 0,316*** 0,326*** 0,258*** 0,269*** 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 

Pierwsza główna składowa obejmowała ponad 50%, a druga 24,3% informacji 
zawartych w danych wejściowych. Kolejne czynniki nie wnosiły już istotnych in-
formacji o zebranych glebach. Pierwsza główna składowa była reprezentowana 
przede wszystkim przez takie zmienne jak CECe, Corg, pH. Duże wartości ładun-
ków uzyskano także dla zmiennych reprezentujących zawartość części spławial-
nych i przewodność elektrolityczną. Najmniej informacji było zawarte w zmiennej 
reprezentującej kwasowość hydrolityczną. Zmienna ta miała natomiast największy 
wpływ na drugą składową główną. Po wykonaniu rotacji wokół osi zmieniały się 
proporcje między udziałem wariancji wyjaśniającej zmienność całych zasobów in-
formacyjnych. Ponadto, czynnik I był reprezentowany przez mniejszą liczbę 
zmiennych wejściowych, a dla czynnika II istotnego znaczenia nabrały dwie 
zmienne: odczyn oraz kwasowość. Z tymi cechami łączył się także parametr okre-
ślający przewodność elektrolityczną gleby (tab.12). 
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Tabela 12. Ładunki oraz wariancja czynników głównych  
Table 12. Loadings and variance of principal components 
 

Bez rotacji 
Without rotation 

Po rotacji 
With rotation 

Zmienne 
Indepedents 

Czynnik I 
Factor I 

Czynnik II 
Factor II 

Czynnik I 
Factor I 

Czynnik II 
Factor II 

pH KCl -0,721 -0,592 0,165 0,918 
Hh 0,664 0,665 -0,074 -0,937 
Corg -0,727 0,528 0,896 0,069 
ECe -0,706 -0,192 0,413 0,604 
Cz.spł., Clay -0,703 0,491 0,854 0,082 
CECe -0,830 0,331 0,847 0,286 
Wariancja, Variance       
Wyjaśniająca, Explained 3,17 1,46 2,45 2,18 
Udział, Proportion of total 0,53 0,24 0,41 0,36 
Skumulowana, Cumulative 0,53 0,77 0,41 0,77 
Ładunki wyróżniono dla wartości > 0,7 
Boldfaced loadings are > 0,7  
 

Liczbę skupień wyliczono metodą k-średnich, korzystając ze sprawdzianu 
krzyżowego w celu ustalenia ich optymalnej liczby. W rezultacie uzyskano 7 sku-
pień. Ich rozkład względem zawartości w glebie NaCH4COONH4 oraz uzyskanych 
czynników głównych przedstawiono na rys.11. Biorąc pod uwagę czytelność rycin, 
linią otoczono tylko najbardziej charakterystyczne skupienia. Z kolei przeciętne 
wartości czynników oraz określonych zmiennych dla uzyskanych skupień zamiesz-
czono w tabeli 13. 

Czynnik I umożliwił wyodrębnienie trzech wyraźnych skupień, grupujących 
gleby o różnej zawartości sodu. Były to skupienia nr 1, 4 i 5. Pozostałe skupienia 
gleb były bliżej siebie położone i zajmowały w różnym stopniu podobny obszar 
przestrzeni. Czynnik II umożliwił wyodrębnienie dwóch najbardziej oddalonych od 
siebie skupień. Były to skupienia nr 4 i 5. W odróżnieniu od poprzedniego czynni-
ka, centrum skupienia nr 1 było znacznie bliżej położone w stosunku do skupień 4  
i 5. Z tabeli 13 wynika, że gleby o największej koncentracji sodu odznaczały się 
jednocześnie największymi wartościami przewodności elektrolitycznej oraz dużą 
zasobnością w potas (skupienie 5). Druga grupa gleb pod względem zawartości so-
du (skupienie 1) wyróżniała się dużą przeciętną zawartością Corg, części spławial-
nych oraz wartością CECe. Gleby o najmniejszej koncentracji sodu zawierały mało 
części spławialnych oraz Corg (skupienie 4). 
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Tabela 13. Charakterystyka skupień otrzymanych metodą k-średnich 
Table 13. Clusters characteristic obtained by method of k- means 
 

Nr skupienia (udział w % całości) 
No. of cluster (proportion of total, %) Właściwość gleby 

Soil property 1 
(6,0) 

2 
(13,6) 

3 
(18,3) 

4 
(22,7) 

5 
(6,6) 

6 
(13,6) 

7 
(19,2) 

Czynnik I 2,72 0,71 0,19 -0,84 0,13 0,05 -0,62 
Czynnik II 0,65 -0,42 0,98 0,57 0,72 -1,83 -0,47 
NaA        mg kg-1 11,8 11,2 8,0 4,8 24,8 5,4 6,0 
Cz.spł., Clay   % 32,7 22,4 20,1 14,3 18,5 17,3 15,4 
pH KCl 7,2 6,3 7,2 6,8 6,8 5,2 6,0 
Hh      mmol(+) kg-1 1,8 10,0 2,7 4,8 5,2 19,9 10,7 
Corg               % 2,0 1,1 0,9 0,6 0,9 0,7 0,6 
ECe          μS cm-1  185,6 118,7 163,1 113,7 189,6 84,2 95,8 
CECe mmol(+) kg-1  210,1 110,7 115,1 58,8 99,1 71,7 51,4 
KA             mg kg-1 256,7 200,2 166,1 142,6 244,3 158,0 136,1 
CaA            mg kg-1 3794,9 1710,0 2036,6 911,6 1585,7 824,9 633,3 
MgA           mg kg-1 137,6 114,8 71,6 54,5 87,0 74,2 63,2 

A – 1 mol CH3COONH4 
 
 

Zawartość sodu w glebie silniej korelowała z czynnikiem I (r= 0,336***) niż II 
(r = 0,218***). W odniesieniu do czynnika I odrzucenie gleb zlokalizowanych  
w skupieniu nr 5 zwiększało wartość współczynnika korelacji (r = 0,521***). Na-
tomiast w odniesieniu do czynnika II powodowało, że zależność była nieistotna. 
Należy dodać, że spośród pozostałych kationów wymiennych, czynnik I w naj-
większym stopniu tłumaczył zmienność zawartości w glebie wapnia (r= 0,790***) 
i magnezu (r = 0,647***). Z kolei zawartość potasu korelowała z czynnikiem I na 
poziomie zbliżonym do sodu (r=0,361***). Czynnik II istotnie korelował z wap-
niem (r=0,402**), lecz nie z magnezem i potasem. 
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Rys.11. Rozkład skupień względem zawartości w glebie NaCH3COONH4 oraz czynnika 

pierwszego (a) i drugiego (b) 
Fig.11. Distribution of clusters according to the soil concentration of NaCH3COONH4 

and factor I (a) and factor II (b) 
 

3.2.3. Klasy zasobności gleby w sód 
 

W praktyce rolniczej, podstawowym systemem klasyfikacji gleb są kategorie 
agronomiczne. W badaniach własnych znaczenie analityczne, ze względu na od-
powiednią liczność, wykazały gleby należące do kategorii agronomicznej: lekka 
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oraz średnia. Dlatego tylko dla tych kategorii agronomicznych wyliczono procenty-
lowe przedziały zawartości sodu. Mogą one odpowiadać klasom od bardzo małej 
do bardzo dużej zasobności składnika. Uzyskane wyniki wykazały, że zakresy war-
tości granicznych dla gleb lekkich były mniejsze niż dla średnich. Przykładowo, 
środkową klasę zawartości NaCaCl2 w glebach lekkich wyznaczały liczby 4,6 – 6,2 
mg kg-1; a w średnich 9,1 – 10,3 mg kg-1. 

Przedziały procentylowe wyznaczono także dla całej populacji danych, po 
uwzględnieniu pozostałych kategorii agronomicznych gleby, tj. bardzo lekkiej  
i ciężkiej. Dla całej populacji próbek, wartości graniczne były bardziej zbliżone do 
uzyskanych dla gleby lekkiej niż średniej (tab.14). 
 
Tabela 14. Przedziały procentylowe zawartości sodu w glebie; warstwa 0 – 0,3 m 

(mg kg-1) 
Table 14. Percentiles intervals of soil sodium content; depth 0 – 0,3 m (mg kg-1) 
  

Formy sodu,  Sodium forms Przedział  
procentylowy 

Percentiles interval 
(%) 

NaCaCl2 NaCH3COONH4 NaHCl 

Gleba lekka; Sandy soil (10-20% cz.spł.); n=208 
0 – 20 1,1 – 3,2 2,5 – 4,7 3,8 – 6,7 

21 – 40 3,2 – 4,4 4,7 – 6,2 6,7 – 8,4 
41 – 60 4,4 – 6,2 6,2 – 7,6 8,4 – 10,4 
61 – 80 6,2 – 9,0 7,6 – 11,0 10,4 – 15,0 
80 – 100 9,0 – 44,7 11,0 – 44,4 15,0 – 57,9 

Gleba średnia; Sandy-clay soil  (21-35% cz.spł.) n=80 
0 – 20 3,1 – 6,4 4,6 – 7,7 5,4 – 10,9 

21 – 40 6,4 – 8,5 7,7 – 9,1 10,9 – 13,3 
41 – 60 8,5 – 10,0 9,1 – 11,2 13,3 – 15,8 
61 – 80 10,0 – 14,0 11,2 – 13,5 15,8 –19,5 
80 – 100 14,0 – 27,6 13,5 – 31,1 19,5 – 98,5 

Ogółem, Total; n=317 
0 – 20 1,1 – 3,6 2,5 – 5,4 3,8 – 7,2 

21 – 40 3,6 – 5,3 5,4 – 6,8 7,2 – 9,4 
41 – 60 5,3 – 7,3 6,8 – 8,6 9,4 – 12,0 
61 – 80 7,3 – 11,0 8,6 – 11,8 12,0 – 17,4 
80 – 100 11,0 – 44,7 11,8 - 44,4 17,4 – 98,5 

 
W celu wyznaczenia optymalnego dla plonowania buraka cukrowego zakresu 

zawartości sodu w warstwie ornej zastosowano metodę linii granicznych (Bounda-
ry-line method, w skrócie B-L). Na tym etapie pracy zrezygnowano z dalszej oceny 
tych testów chemicznych, które mają obecnie małe znaczenie praktyczne przy 
określeniu właściwości chemicznych gleby. Pozostawiano natomiast trzy testy: 
0,01 molowy CaCl2 – wykorzystywany jest do analizy dostępnych form azotu mi-
neralnego, a także magnezu i sodu; bufor mleczanowy – standardowy roztwór eks-
trakcyjny dla potasu przyswajalnego; 1 molowy CH3COONH4 – stosowany do 
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oceny zasobności w formy wymienne składników. Pierwszy z roztworów reprezen-
tował grupę odczynników, dla których uzyskano najmniejszą zawartość sodu  
w glebie, natomiast pozostałe dwa grupę pośrednią. Ponieważ jak wskazują liczne 
badania naukowe, wpływ sodu na rośliny buraka cukrowego zależy także od za-
sobności gleby w potas (Gutstein 1967, Draycott i Durrant 1976, Marschner i in. 
1981a, Von Braunschweig 1983, Draycott 1996, Freckleton i in. 1999), dlatego 
również dla tego pierwiastka wyliczono zawartości krytyczne w glebie dla wyżej 
wymienionych metod. 

Przykładową zależność plonu technologicznego od zasobności gleby w wy-
mienną formę sodu oraz potasu zamieszczono na rys.12. Wartość optymalną Xopt 
zmiennej niezależnej (formy sodu w glebie) stanowił punkt, przy którym zanoto-
wano maksimum funkcji (Ymax), natomiast zakres optymalny Xkryt1 –  Xkryt2 wyli-
czono dla  95% wartości plonu maksymalnego (Y0,95).  
 

y = -7E-05x4 + 0,0047x3 - 0,1131x2 + 1,0109x + 9,5895
R2 = 0,63*; n=15
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Ryc. 12. Plon technologiczny cukru w zależności od zawartości w glebie: a) Na CH3COONH4, 

b) KCH3COONH4. Metoda Boundary-line. Legenda: □ - gleba lekka; ■ – gleba śred-
nia. 

Fig.12. White sugar yield in relation to content in soil: a) Na CH3COONH4, b) KCH3COONH4. 
Boundary-line method. Legend: □ – sandy soil; ■ – sandy-clay soil. 
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Tabela 15. Optymalne i krytyczne zawartości form sodu w glebie  
Table 15. Optimal and critical contents of sodium forms in soil 
 

Parametry linii granicznych 
Parameters of Boundary-lines 

Ce-
cha 

Cha-
ract. 

Formy sodu 
Sodium 
forms 

Kategoria 
gleby 

Soil texture Y0,95 
Mg ha-1

Xopt 
mg kg-1 

Xkryt1 – Xkryt2 
mg kg-1 

R2 
(n = 

8~16) 

Funkcja 
Function 

Lekka, 
Sandy 

73,4 6,0 2,5 – 12,2 0,20 4° 

Średnia, 
Clay 

75,8 8,3 4,8 – 12,8 0,57 3° 

NaCaCl2 

Ogółem, 
Total 

76,9 6,5 3,3 – 24,0 0,42 4° 

Lekka,  
Sandy 

75,5 6,0 3,3 – 23,5 0,93* 4° 

Średnia, 
Clay 

75,5 8,2 5,0 – 12,5 0,57 4° 

NaCH3COONH4

Ogółem,  
Total 

76,0 6,5 4,0 – 21,5 0,78** 4° 

Lekka,  
Sandy 

74,1 7,8 3,8 – 14,0 0,73* 4° 

Średnia, 
Clay 

77,9 10,8 7,0 – 15,8 0,68 4° 
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NaER 

Ogółem,  
Total 

72,2 9,0 4,0 – 20,4 0,76* 4° 

Lekka,  
Sandy 

11,5 6,0 2,7 – 27,5 0,81 4° 

Średnia, 
Clay 

12,0 9,4 5,2 – 14,9 0,89* 3° 

NaCaCl2 

Ogółem,  
Total 

12,2 6,8 2,5 – 15,0 0,63* 4° 

Lekka,  
Sandy 

11,7 7,5 3,0 – 14,5 0,44 4° 

Średnia, 
Clay 

11,7 10,6 6,4 – 18,5 0,83* 3° 

NaCH3COONH4

Ogółem,  
Total 

12,0 7,7 3,9 – 14,0 0,63* 4° 

Lekka,  
Sandy 

11,5 8,7 1,5 – 17,5 0,82*** 2° 

Średnia, 
Clay 

12,0 12,5 7,3 – 29,2 0,90** 4° 
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NaER 

Ogółem,  
Total 

11,7 12,0 3,5 – 19,1 0,89*** 4° 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
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Zmienna zależna reprezentująca plon technologiczny cukru ujmowała, obok 
wytworzonej masy korzeni, także syntetyczną ocenę wpływu zasobności gleby w 
sód i potas na jakość korzeni buraka cukrowego. Dla większości ocenianych zależ-
ności przyjęto funkcję 4º. Przy idealnym zestawie danych, przebieg linii granicznej 
tworzy płaskie plateau z możliwością wyróżnienia dwóch punktów krytycznych 
(Schnug i in. 1996). W badaniach własnych linia graniczna była mniej lub bardziej 
nachylona w prawą stronę. Dlatego dolne wartości krytyczne (xkryt1) były bliżej 
optymalnej (xopt)  niż górne (xkryt 2).  

Linię graniczną, którą reprezentował przebieg funkcji wielomianowej 4° wy-
kreślono dla całej populacji obserwacji. Podzielenie obserwacji na dwie kategorie 
miało tylko zadanie zilustrowania różnic w ich oddziaływaniu na badaną zależ-
ność. Wartości liczbowe dla obu kategorii agronomicznych, jak i całej populacji 
danych, dla różnych roztworów ekstrakcyjnych zamieszczono w tabeli 15.   

Analiza linii granicznych wykazała, że zakres optymalnych zawartości sodu 
zależał od formy pierwiastka, kategorii agronomicznej gleby oraz ocenianej cechy 
rośliny. Dla form sodu silniej związanych z fazą stałą gleby uzyskano większe war-
tości krytyczne. Rola kategorii agronomicznej zaznaczyła się, między innymi, w 
różnicowaniu krytycznego poziomu plonowania buraków (Y0,95). Dotyczyło to 
zwłaszcza korzeni. Natomiast maksymalne wartości plonu technologicznego cukru 
w mniejszym stopniu zależały od kategorii agronomicznej gleby, o czym świadczą 
dane zamieszczone w tab.15. Ponieważ gleby średnie zawierały jednak więcej sodu 
niż lekkie, dlatego wyliczone dla nich wartości Xkryt1 oraz Xopt były większe. W 
odniesieniu do wartości Xkryt2 wpływ składu granulometrycznego był mniej jedno-
znaczny. Wiązało się to głównie ze spadkiem liczebności obserwacji wraz ze wzro-
stem zawartości sodu w glebie.  

Optymalna dla plonu technologicznego cukru zawartość NaCH3COONH4 w glebie 
wynosiła 7,7 mg kg-1 (tab.15). Według współczesnych zaleceń angielskich wyróż-
nia się trzy klasy zasobności gleby w formę sodu rozpuszczalną w 1 molowym 
CH3COONH4: niską < 20; średnią 20 – 40 oraz wysoką > 40 mg Na kg-1 (PDA, 
J&H BunnLtd.). Zgodnie z zaleceniami buraki cukrowe rosnące na glebach należą-
cych do klasy wysokiej nie powinno się nawozić sodem (Draycott 1996). W bada-
niach własnych przedział optymalny, ze względu na plon technologiczny cukru, 
wynosił od 4 do 14 mg NaCH3COONH4 kg-1. W porównaniu do norm angielskich, gór-
na wartość krytyczna mieściła się jeszcze w dolnej klasie zasobności, a w porów-
naniu do własnych przedziałów procentylowych już w klasie bardzo wysokiej.  

Otrzymane w badaniach własnych wartości krytyczne były bardziej zbliżone 
do aktualnych norm niemieckich. Według nich wartości liczb granicznych między 
poszczególnymi klasami zasobności wynoszą: A ≤5; B 6-15; C 16- 30; D 31-50 
oraz E ≥5 mg NaCaCl2 kg-1 (LIZ 1999, Jacobs 2005). W badaniach własnych dolna 
liczba graniczna wynosiła około 3, a górna 15 mg NaCaCl2 kg-1. Według norm nie-
mieckich na glebach w klasie C nawożenie sodem jest jeszcze zalecane, natomiast 
według norm własnych przy zbliżonej zawartości pierwiastka można zrezygnować 
z tego zabiegu. 
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Tabela 16. Optymalne i krytyczne zawartości form potasu w glebie  
Table 16. Optimal and critical contents of potassium forms in soil 
 

Parametry linii granicznych 
Parameters of Boundary-lines Cecha 

Cha-
ract. 

Formy potasu
Potassium 

forms 

Kategoria 
gleby 

Soil texture Y0,95 
Mg ha-1

Xopt 
mg kg-1 

Xkryt1 – Xkryt2 
mg kg-1 

R2 
(n = 

8~16) 

Funk-
cja 

Func-
tion 

Lekka,  
Sandy 77,0 88 58 – 230 0,77 4° 

Średnia, Clay 76,8 150 93 – n.o. 0,91* 3° 

KCaCl2 

Ogółem,  
Total 75,7 151 95 – 210 0,53* 2° 

Lekka,  
Sandy 73,6 175 85 – n.o. 0,54 4° 

Średnia, Clay 76,6 335 221– 450 0,88* 2° 

KCH3COONH4 

Ogółem,  
Total 75,9 287 127 – 445 0,56* 2° 

Lekka,  
Sandy 74,1 120 90 - 360 0,80* 4° 

Średnia, Clay 78,2 204 157 - 244 0,85** 3° 
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KER 

Ogółem,  
Total 74,8 219 128 – 311 0,58** 2° 

Lekka,  
Sandy 11,9 85 58 - 203 0,80* 4° 

Średnia, 
Clay 11,7 105 71 – 190 0,80* 3° 

KCaCl2 

Ogółem,  
Total 12,1 96 63 – 178 0,91** 4° 

Lekka, 
 Sandy 11,8 135 82 - 220 0,63 4° 

Średnia, 
Clay 11,8 242 150 - 485 0,91** 4° 

KCH3COONH4 

Ogółem,  
Total 12,1 161 99 – 271 0,58* 4° 

Lekka,  
Sandy 11,6 125 88 - 335 0,77** 4° 

Średnia, 
Clay 11,8 154 105– n.o. 0,86*** 3° 
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KER 

Ogółem,  
Total 12,2 135 93 – 207 0,93*** 4° 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 
 

Optymalna zawartość NaER w glebie była znacznie większa od uzyskanych dla 
pozostałych form. Jednak dolna wartość krytyczna zakresu (3,5 mg kg-1) była już 
zbliżona do uzyskanych przy pomocy metody z CaCl2 oraz CH3COONH4. 
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W odróżnieniu od sodu, zależność plonu korzeni od zasobności gleby w potas, 
lepiej opisywała linia graniczna wyznaczona krzywą regresji 2º i 3o (wyjątek gleba 
lekka). Ponadto, częściej niż dla sodu, nie można było ustalić końcowej wartości 
granicznej − Xkryt2 (tab.16). Wieloletnie badania niemieckie dotyczące nawożenia 
buraków potasem wykazały, że zawartość KER na poziomie 110 mg kg-1 jest wy-
starczająca aby osiągnąć maksymalny plon cukru białego (Römer i in. 2004).  
W badaniach własnych wartość krytyczna, w zależności od kategorii agronomicz-
nej gleby, wynosiła odpowiednio 88 i 105 mg KER kg-1. Wynik ten potwierdza war-
tość użytkową metody B-L dla określenia dolnych wartości krytycznych. 

Uzyskane wartości Xopt wskazują, że rośliny aby wytworzyć maksymalny plon 
cukru potrzebują mniejszych ilości dostępnego potasu w glebie, niż dla plonu ko-
rzeni. Zależność ta szczególnie mocno uwidoczniła się na glebach średnich. Innymi 
słowy, kategoria agronomiczna odgrywała większą rolę w kształtowaniu wartości 
krytycznych dla plonu korzeni, niż plonu cukru. Ponadto, nadmiar labilnych form 
potasu w glebach lekkich silniej ograniczał plon cukru niż w średnich (tab.16). 

Wpływ zawartości sodu na cechy jakościowe przedstawiano na rys.13. Wynika 
z niego, że średnia polaryzacja w korzeniach utrzymywała się na zbliżonym po-
ziomie do zawartości około 16 mg NaCH3COONH4 kg-1. Powyżej tej wartości zanoto-
wano trend do obniżania koncentracji cukru w korzeniach. Maksymalne wartości 
polaryzacji zaobserwowano natomiast w szerokim zakresie zawartości NaCaCl2  
w glebie, gdyż od 2,0 do 16,0 mg kg-1. 

Średnia koncentracja N-α-aminowego w korzeniach, niezależnie od poziomu 
zawartości sodu w glebie, utrzymywała się mniej więcej na stałym poziomie. Na-
tomiast wyraźnie największą zawartością tego związku charakteryzowały się ko-
rzenie buraków uprawianych na glebach zawierających od 2,0 do 8,0 mg  
Na CH3COONH4 kg-1 (rys.13b). 

Wraz ze wzrostem zasobności gleby w sód, zwiększała się nie tylko średnia 
koncentracja składnika w korzeniach, lecz także maksymalne wartości. Szczegól-
nie duży wzrost zawartości badanego pierwiastka w korzeniach otrzymano na gle-
bach powyżej 20 mg Na CH3COONH4 kg-1. Na glebach tych zanotowano także wzrost 
średniej zawartości potasu w korzeniach. Jednak, w odróżnieniu od sodu, maksy-
malną akumulację tego związku melasotwórczego w korzeniach stwierdzono dla 
buraków uprawianych na glebach o mniejszej koncentracji oznaczanej formy sodu:  
4,0 – 6,0 mg Na CH3COONH4 kg-1 (rys.13c,d). 

Podsumowując, najmniejsze średnie straty cukru w procesie ekstrakcji stwier-
dzono na glebach o zawartości poniżej 2 mg Na CH3COONH4 kg-1 (2%). W zakresie 4 
– 22 mg Na CH3COONH4 kg-1 straty cukru utrzymywały się na poziomie 2,5%. Powy-
żej 22 mg Na CH3COONH4 kg-1 znacząco wzrosły straty cukru (> 2,8%) i jednocześnie 
obniżała się wydajność ekstrakcji z przeciętnego poziomu 87% do 82%. Maksy-
malną wartość wydajności (około 89%) otrzymano na glebach o najmniejszej za-
wartości sodu (<2 mg Na CH3COONH4 kg-1). 

Wpływ zawartości potasu wymiennego na cechy jakościowe przedstawiano na 
rys.14. W przeciwieństwie do zasobności gleby w sód, średnia polaryzacja w ko-
rzeniach utrzymywała się na stałym poziomie (18%), niezależnie od koncentracji 
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KCH3COONH4. W miarę wzrostu zawartości potasu w glebie zwiększała się przeciętna 
zawartość N-α-aminowego, aczkolwiek maksymalne wartości zaobserwowano już 
powyżej 60 mg KCH3COONH4 kg-1. Buraki uprawiane na glebach o dużej zasobności 
w potas wymienny charakteryzowały się odpowiednio większą koncentracją potasu 
i sodu (rys.14c, d). 

W rezultacie zwiększania się zawartości potasu wymiennego w glebie stwier-
dzono systematyczny wzrost przeciętnych strat cukru od 2,1% do 2,7%. Jednocze-
śnie wydajność ekstrakcji cukru zmniejszała z poziomu 88% do 84,5%. Uwzględ-
niając maksymalne wartości obu parametrów jakościowych, najlepszą wydajność 
odzysku cukru biologicznego stwierdzono  w przedziale od 60 do 180 mg  
K CH3COONH4 kg-1, a  najmniejsze straty cukru poniżej 140 mg  K CH3COONH4 kg-1. 
 

  

  
 
Rys. 13. Wpływ zasobności gleby w NaCH3COONH4 na parametry oceny jakościowej 

buraków cukrowych. Legenda: ○ – średnia, � - SE, I– zakres min.-
maksimum 

Fig. 13. Effect of Na CH3COONH4 availability in soil on the quality parameters of 
sugar beet. Legend: ○ – mean, � - SE, I– min.-maximum range 
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Rys. 14. Wpływ zasobności gleby w KCH3COONH4 na parametry oceny jakościowej 

buraków cukrowych. Legenda: ○ – średnia, � - SE, I– zakres min.-
maksimum 

Fig. 14. Effect of KCH3COONH4 availability in soil on the quality parameters of sugar 
beet. Legend: ○ – mean, � - SE, I– min.-maximum range 
 

 
Różnica w działaniu sodu i potasu na jakość korzeni buraka wynika z faktu, że 

drugi pierwiastek jest niezbędny do akumulacji cukru w korzeniach (Beringer 
1987, Orlovius 1994, Bell i in. 1996). Duża koncentracja potasu w glebie sprzyja 
gromadzeniu N-α-aminowego, wzrost zawartości tego związku w korzeniach w 
małym stopniu zmniejsza wydajność ekstrakcji cukru (Beringer 1987, Buchholz i 
in. 1995). Badania własne potwierdzają, że wraz ze wzrostem ilości sodu dostęp-
nego w glebie wzrasta ilość tego składnika w korzeniach. Szczególnie duży wzrost 
zaobserwowano powyżej 20 mg Na kg-1 gleby. Wartość tą można uznać zatem za 
krytyczną w odniesieniu do analizowanej cechy jakościowej. Według Haneklaus i 
in. (1998) zawartość sodu w korzeniach wzrasta o 0,29 mM kg-1 na każde 10 kg Na 
ha-1. Ujemny wpływ sodu na jakość można wiązać także ze stymulacją wzrostu 
komórek parenchymy korzeni, a przez to rozcieńczenia koncentracji cukrów; anta-
gonizmu jonowego względem potasu; obniżeniem potencjalnej przestrzeni dla 
akumulacji cukrów w korzeniach (Bell i in. 1996).   
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3.2.4. Plon i jakość korzeni jako funkcja współdziałania kationów 
 

Związki między zawartością sodu i potasu w glebie a plonem technologicznym 
cukru analizowano dla form rozpuszczalnych w 1 molowym CH3COONH4. Jak 
wykazano burak cukrowy wytwarzał duże plony cukru w szerokim zakresie sto-
sunku równoważnikowego K/Na. W glebach średnich relacja ta była szersza niż w 
lekkich. Dotyczy to zwłaszcza górnej liczby granicznej. Ponadto, zakres optymalny 
był przesunięty w kierunku większych wartości. Dla całej populacji gleb uzyskano 
wartości pośrednie stosunku K/Na (tab.17). 

 
Tabela 17. Optymalne A stosunki równoważnikowe między kationami wymiennymi; 

warstwa 0-0,3m 
Table 17. OptimalA range of soil exchangeable ionic relations; depth 0-0,3m 
 

Parametry linii granicznych 
Parameters of Boundary-lines 

Kategoria 
gleby 

Type of soil 

Stosunek 
Relation 

Y0,95 
 

Mg ha-1

xopt 
 
 

Zakres; 
Range 

 
 

 
R2  

 

Funkcja 
Function 

K/Na 11,5 11,5 5,0 – 21,3 0,47 4° 
Ca/Na 11,6 n.o. 200 – n.o. 0,32 1° 
Mg/Na 11,4 22,1 10,0 – 32,3 0,77*** 2° 

 
Lekka 
Sandy 

(Ca+Mg)/(K+Na) 11,5 21,0 9,5 – 31,0 0,59* 2° 
K/Na 11,7 17,0 8,0 – 31,0 0,77* 3° 
Ca/Na n.o. n.o. n.o. 0,07 1° 
Mg/Na 11,8 33,5 22,0 – 42,0 0,89** 3° 

 
Średnia 
Sandy-clay 

(Ca+Mg)/(K+Na) 11,7 27,0 n.o. – 55,0 0,23 2° 
K/Na 11,6 12,7 6,1 – 24,2 0,64* 4° 
Ca/Na 11,8 490,0  170  – n.o. 0,41 3° 
Mg/Na 11,5 18,0 9,8 – 43,0 0,85** 4° 

 
Ogółem 
Total 

(Ca+Mg)/(K+Na) 11,5 44,0 9,2 – 53,5 0,38 4° 
A – dla plonu technologicznego cukru; for white sugar yield 
* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
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b) Plon techn. cukru; White sugar yield
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Rys. 15. Wykresy warstwicowe – wpływ  zawartości potasu i sodu w glebie na plon 

korzeni, cukru i parametry jakościowe. Warstwa gleby 0-0,3m. Roztwór ek-
strakcyjny: 1 M CH3COONH4 (n=317) 

Fig. 15. Contour line graphs – effect of soil potassium and sodium contents on the 
taproots and sugar yield, and quality parameters. Soil depth 0-0,3m. 

Extract solution: 1 M CH3COONH4 (n=317) 
 

Szeroki zakres wartości krytycznych uzyskano także dla Mg/Na oraz 
(Ca+Mg)/(K+Na). W odniesieniu do drugiej relacji otrzymano jednak bardzo małe 
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wartości współczynnika R2 dla linii granicznych. Wynikało to z faktu, że burak cu-
krowy plonował na wysokim poziomie w bardzo szerokim zakresie zawartości 
wapnia w glebie. Dolną wartość krytyczną dla relacji Ca/Na ustalono tylko na gle-
bach lekkich. Im więcej wapnia było w glebie, tym na wyższym poziomie plono-
wał burak (tab.17).   

Ze względów żywieniowych praktyczne znaczenie ma przede wszystkim sto-
sunek K/Na w glebie. Dane zawarte w literaturze wskazują, że największe efekty 
zastępowania potasu przez sód powinno się uzyskać na glebach o zawartości poni-
żej 20 – 40 mg K kg-1 gleby (Mercik 1974, Draycott i Durrant 1976, Fotyma 1983). 
Dodatnia rola sodu na plonowanie buraka zaznacza się także na glebach o nad-
miernej zasobności gleby w przyswajalny potas (Gutstein 1967). W badaniach wła-
snych w celu opisania współdziałania obu kationów na plonowanie buraka sporzą-
dzono wykresy warstwicowe (dopasowanie NKWW). Jak wynika z przeprowadzo-
nej symulacji najważniejszy dla plonowania buraka jest odpowiedni stosunek 
K/Na. Największy plon korzeni uzyskano powyżej 400 mg KCH3COONH4 kg-1 i 20 mg 
NaCH3COONH4 kg-1. Czyli optymalna relacja równoważnikowa K/Na wynosi około 
11,5:1 (rys.15a).  

Najbardziej przejrzysty wpływ równowagi relacji K/Na w glebie otrzymano  
w odniesieniu do plonu technologicznego cukru. Na glebie poniżej 100 mg 
KCH3COONH4 kg-1 plon technologiczny cukru zwiększał się wraz z zawartością sodu 
do poziomu 8 mg kg-1. Dalszy wzrost ilości NaCH3COONH4, bez jednoczesnego 
zwiększania się KCH3COONH4, negatywnie wpływał na plonowanie roślin. W miarę 
wzrostu zawartości potasu w glebie zwiększał się plon cukru, a jednocześnie roz-
szerzał się optymalny zakres relacji K/Na. Na poziomie 9 Mg ha-1 optymalna rów-
noważnikowa relacja K/Na oscylowała wokół wartości 11,5:1, a na poziomie 10 
Mg ha-1 była szersza i wynosiła 17,3:1 (ryc.15.b).  

Brak równowagi między potasem i sodem ujemnie wpływał także na polaryza-
cję (rys.15c). Najmniejszą koncentracją N-α-aminowego charakteryzowały się ko-
rzenie buraka uprawianego na glebie poniżej 30 mg NaCH3COONH4 kg-1 i 95 mg  
K CH3COONH4 kg-1. Wzrost zawartości jednego lub drugiego kationu w glebie silnie 
zwiększał koncentrację N-α-aminowego w korzeniach (rys.15d). Największą kon-
centrację sodu w korzeniach otrzymano na glebie powyżej 20 Na CH3COONH4 kg-1 
oraz w zakresie 300 – 400 KCH3COONH4 kg-1

.
 Z kolei zawartość potasu w korzeniach 

zależała przede wszystkim od dostępności potasu w glebie. Ujemny wpływ  
NaCH3COONH4 na zawartość potasu w korzeniach uwidocznił się tylko przy bardzo 
dużej koncentracji KCH3COONH4 w glebie (rys.15e i 15f).  

 
 

3.3. Testy roślinne stanu zaopatrzenia buraka w makroelementy 
3.3.1. Zawartość składników mineralnych w organach wskaźnikowych 

 
Ocenę stanu odżywienia buraków cukrowych przeprowadzono w dwóch fa-

zach: 6 liścia (BBCH16) i na przełomie czerwca oraz lipca (BBCH43). W pierw-
szej fazie diagnozowano trzy części rośliny: ogonki 5 liścia; blaszki 5 liścia oraz 
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całą nadziemną masę (liście ogółem). W drugiej fazie zawartość makroskładników 
analizowano w blaszkach młodych w pełni rozwiniętych liści. Średnią zawartość 
makroskładników w poszczególnych organach wskaźnikowych, a także wybrane 
statystyki opisujące uzyskany zbiór danych zamieszczono w tab.18.    
 
Tabela 18. Zawartość makroskładników (g kg-1) w organach wskaźnikowych bura-

ków cukrowych – statystyki opisowe (n=408) 
Tabela 18. Macronutrients content (g kg-1) in sugar beet indicatory organs – de-

scriptive statistics (n=408) 
 

Statystyki opisowe, descriptive statistics 
 

Pier-
wia-
stek 
Ele-
ment 

Faza wzrostu 
(BBCH)/ organ roś-

liny 
Growth stage 

(BBCH)/ plant organ 

Śred-
niaMe-

an 

S.D. Min. 
Min. 

Maks. 
Max. 

Mediana
Median

Skoś-
ność 

Skew-
ness 

Kur-
toza 

Kurto-
sis 

16/ Ogonki; Petioles A 3,89 2,51 1,08 15,10 3,29 1,38 2,39 
16/ Blaszki; Blades 7,26 3,42 0,76 17,17 6,27 0,80 -0,17 
16/ Liście; Leaves 10,39 5,08 2,78 29,24 9,31 0,84 0,32 

 
Na 

43/ Liście; Leaves 6,98 3,50 1,36 19,54 6,26 1,01 0,97 
16/ Ogonki; Petioles A 59,44 13,75 14,63 101,42 58,06 0,37 0,77 
16/ Blaszki; Blades 55,82 12,81 28,06 87,45 56,76 0,03 -0,64 
16/ Liście; Leaves 58,93 11,39 26,15 86,38 60,10 -0,18 -0,49 

 
K 

43/ Liście; Leaves 41,48 7,96 24,01 65,73 40,66 0,39 -0,31 
6/ Ogonki; Petioles A 1,62 0,59 0,44 5,27 1,48 3,34 15,44 
16/ Blaszki; Blades 7,07 3,41 2,57 20,20 6,37 1,35 1,65 
16/ Liście; Leaves 11,16 3,24 3,50 26,30 10,86 0,64 1,44 

 
Ca 

43/ Liście; Leaves 6,82 2,77 1,73 19,77 6,47 1,64 4,91 
16/ Ogonki; Petioles A 1,81 0,79 0,65 8,74 1,61 2,57 14,78 
16/ Blaszki; Blades 3,04 1,54 1,10 15,20 2,70 2,47 11,81 
16/ Liście; Leaves 4,84 1,93 1,15 13,41 4,58 1,21 2,70 

 
Mg 

43/ Liście; Leaves 4,07 1,77 0,51 13,30 3,72 1,54 5,01 
16/ Ogonki; Petioles A 3,08 0,73 1,23 7,55 2,94 2,92 12,85 
16/ Blaszki; Blades 3,79 0,71 2,35 8,20 3,80 1,25 5,45 
16/ Liście; Leaves 2,91 1,34 1,10 8,62 2,33 1,70 2,80 

 
P 

43/ Liście; Leaves 3,61 1,11 0,98 11,92 3,43 1,75 8,57 
16/ Ogonki; Petioles AB 5,99 2,73 1,22 18,39 5,68 1,18 2,44 
16/ Blaszki; Blades 52,09 6,14 6,79 65,91 52,40 -1,34 7,81 
16/ Liście; Leaves 40,62 4,08 31,60 57,40 40,32 1,04 2,88 

 
N 

43/ Liście; Leaves 37,20 4,20 27,30 52,90 36,87 0,78 1,68 
A - formy rozpuszczalne w 2% CH3COOH; 2% CH3COOH extractable forms 
B - zawartość N-NO3; N-NO3 content 

 
Spośród badanych organów, najmniejszą koncentracją pierwiastków odznacza-

ły się ogonki 5 liścia. Wynikało to z przyjętej metodyki, gdyż w organie tym anali-
zowano tzw. formy rozpuszczalne (2% CH3COOH). Szczególnie niski poziom za-
wartości stwierdzono dla wapnia i magnezu. Tylko koncentracja potasu była więk-
sza niż w pozostałych częściach rośliny. Największą zawartość azotu i fosforu 
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otrzymano w blaszkach 5 liścia (BBCH16), natomiast sodu, wapnia i magnezu  
w całej nadziemnej masie rośliny - starsze liście (tab.18).  

 

 
 

  

Rys. 16. Histogram liczebności obserwacji w zależności od zawartości sodu oraz 
organu wskaźnikowego buraków (n=408) 

Fig. 16. Histogram of observation frequency in relation to sodium content and 
sugar beet indicatory organs (n=408) 

 
Rozkład zawartość sodu w ogonkach 5 liścia był mocno asymetryczny i bardzo 

spiczasty. Wynikało to z faktu, że największa liczba danych zawierała się w dwóch 
przedziałach zawartości: 0 – 2 g kg-1 (27%) oraz 2 – 4 g kg-1 (34%) (rys.16a).  
W porównaniu do ogonków, rozkład zawartości sodu w blaszkach 5 liścia i w li-
ściach ogółem w fazie BBCH16 był bardziej zbliżony do normalnego. Z kolei roz-
kład obserwacji zawartości sodu w liściach wskaźnikowych w fazie BBCH43 był 
średnio asymetryczny, lecz o spiczastości większej niż dla blaszek piątego liścia 
(tab.20). Najwięcej obserwacji otrzymano w przedziale od 4 do 6 g Na kg-1 
(rys.16d). 

W odróżnieniu od sodu, rozkład zawartości potasu we wszystkich testowanych 
częściach wskaźnikowych był bardziej symetryczny oraz spłaszczony (tab.18). Po-
nadto w odróżnieniu od sodu, rozkład zawartości potasu w liściach ogółem w fazie 
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BBCH16 był wyraźnie lewostronnie asymetryczny. Może to świadczyć zarówno o 
nawożeniu potasem, jak również preferencji roślin buraka względem tego pier-
wiastka. Najliczniejszą klasą w obrębie tej części wskaźnikowej był przedział 35 – 
40 g K kg-1 (rys.17) 

 
 

 
 

  

Rys. 17. Histogram liczebności obserwacji w zależności od zawartości potasu oraz 
organu wskaźnikowego buraków (n=408) 

Fig. 17. Histogram of observation frequency in relation to potassium content and 
sugar beet indicatory organs (n=408) 
 

. 
Współzależności między analizowanymi pierwiastkami zamieszczono w tabeli 

19. W ogonkach 5 liścia oraz w liściach wskaźnikowych zebranych w lipcu 
BBCH43 zawartość sodu silnie korelowała z zawartością magnezu. W liściach 
ogółem z fazy BBCH16, sód również silnie korelował z magnezem, lecz w porów-
naniu do poprzednich części wskaźnikowych była to zależność ujemna. W blasz-
kach piątego liścia, zawartość sodu była natomiast najsilniej związana z potasem 
(tab.19). 
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b) BBCH16: Blaszki 5 liścia; Blades of 5th leaf 
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d) BBCH43: Liście młode; Leaves young 
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Zawartość N-NO3 w ogonkach była najsilniej skorelowana z zawartością pota-
su, a następnie magnezu oraz sodu. Zawartość azotu ogólnego w blaszkach piątego 
liścia była związana przede wszystkim z potasem, a w liściach ogółem w fazie 
BBCH16 z fosforem. W liściach wskaźnikowych zebranych w fazie BBCH43 za-
wartość azotu była istotnie skorelowana z magnezem, potasem oraz fosforem.  
W tej fazie wzrostu roślin nie stwierdzono istotnego związku między zawartością 
sodu oraz azotu (tab.19). 
 
Tabela 19.  Macierz korelacji – zawartość makroskładników w częściach wskaźni-

kowych (n=408) 
Table 19.  Correlation matrix – macronutrients content in indicatory organs (408) 
 
Pierwiastki 
Elements 

Na 
(1) 

K 
(2) 

Ca 
(3) 

Mg 
(4) 

P 
(5) 

Ogonki, Petioles; BBCH16 
K (2) 0,186***     
Ca (3) 0,142** 0,325***    
Mg (4) 0,287*** 0,385*** 0,414***   
P (5) -0,071 -0,313*** -0,234*** -0,111*     
N-NO3 (6) 0,184*** 0,213*** 0,141** 0,189*** -0,160** 
Blaszki, Blades; BBCH16 
K (2) 0,215***     
Ca (3) 0,113* 0,170**    
Mg (4) 0,004 0,120* 0,376***   
P (5) 0,093 0,007 0,275*** 0,413***  
N (6) 0,116* 0,290*** -0,236*** -0,107* -0,240*** 
Liście ogółem. Leaves Total; BBCH16 
K (2) -0,125*     
Ca (3) -0,097 0,157**    
Mg (4) -0,201*** 0,165** 0,004   
P (5) -0,039 -0,264*** -0,058 0,261***  
N (6) 0,017** 0,136** 0,038 0,388*** 0,521*** 
Liście, Leaves; BBCH43 
K (2) -0,013     
Ca (3) -0,028 0,305***    
Mg (4) 0,228*** 0,333*** 0,335***   
P (5) -0,098 0,165** -0,202*** 0,082  
N (6) -0,096 0,348*** 0,124* 0,350*** 0,323*** 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 

Zawartość sodu w testowanych organach wskaźnikowych była w różnym stop-
niu ze sobą skorelowana. Najsilniejszy związek otrzymano w fazie BBCH16. Do-
tyczył on zawartości pierwiastka w całej nadziemnej masie i ogonków 5 liścia 
(r=0,784***). Najmniejszą wartość współczynnika korelacji stwierdzono między 
zawartością sodu w liściach wskaźnikowych z fazy BBCH43 a zawartością sodu  
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w częściach wskaźnikowych zebranych w fazie BBCH16 (blaszki 5 liścia:  
r = 0,31***; ogonki 5 liścia: r = 0,40***). 

 
3.3.2. Zróżnicowanie zawartości sodu w częściach wskaźnikowych roślin  

buraka jako funkcja właściwości fizykochemicznych gleby 
 

Zawartość sodu w testowanych częściach wskaźnikowych była istotnie zwią-
zana z zasobnością gleby w badany pierwiastek. Największe wartości współczyn-
nika korelacji, niezależnie od zastosowanego testu chemicznego, otrzymano dla ca-
łej masy nadziemnej zebranej w fazie BBCH16 (tab.20).  
 
Tabela 20. Współczynniki korelacji między zawartością sodu w częściach wskaź-

nikowych i zasobnością gleby w sód; warstwa 0 – 0,3 m (n=317) 
Tabela 20. Correlation coefficients between sodium contents in plant organs and 

sodium availability in soil; depth 0 – 0,3 m (n=317) 
 

Części wskaźnikowe 
Indicatory organs Formy sodu w 

glebie 
Sodium forms in 

soil 

Ogonki 5 liścia; 
Petioles of 5th 

leaf 
BBCH 16 

Blaszki  5 liścia;
Blades of 5th 

leaf 
BBCH 16 

Liście razem;  
Leaves total 

 BBCH 16 

Liście młode;  
Young Leaves 

BBCH 43 

NaH2O 0,510*** 0,470*** 0,589*** 0,437*** 
NaCaCl2 0,555*** 0,446*** 0,606*** 0,452*** 
NaCH3COONH4 0,571*** 0,498*** 0,623*** 0,470*** 
NaCH3COOH 0,559*** 0,485*** 0,621*** 0,440*** 
NaER 0,423*** 0,481*** 0,567*** 0,304*** 
NaHCl 0,404*** 0,343*** 0,484*** 0,265*** 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 

 
W porównaniu do tego organu wskaźnikowego, zawartość sodu w ogonkach  

i blaszkach 5 liścia (BBCH16) była słabiej skorelowana z zawartością sodu w gle-
bie. Jeszcze mniejsze wartości współczynnika korelacji uzyskano dla blaszek mło-
dych liści pobranych w fazie BBCH43. Wynik ten wskazuje, że w miarę upływu 
wegetacji siła oddziaływania zasobności gleby na zawartość sodu w częściach 
wskaźnikowych roślin buraka zmniejsza się  (tab.20). 

Wartość współczynników korelacji między zawartością sodu w organach 
wskaźnikowych, a jego zawartością w glebie zależała także od formy składnika 
(metody ekstrakcji). Dla wszystkich części wskaźnikowych, zawartość sodu była 
najsilniej skorelowana z zasobnością gleby w NaCH3COONH4. Niewiele mniejsze war-
tości współczynników korelacji otrzymano także dla NaCH3COOH oraz NaCaCl2. Za-
wartość NaER słabiej korelowała z zawartością sodu w takich częściach wskaźni-
kowych, jak ogonki 5 liścia (BBCH16) oraz blaszki młodych liści z fazy BBCH43. 
Natomiast w odniesieniu do ogonków 5 liścia oraz całej nadziemnej biomasy w fa-
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zie BBCH16, wartości współczynników korelacji dla NaER były na poziomie zbli-
żonym jak dla pozostałych. Spośród ocenianych form sodu, najmniejsze wartości 
współczynników korelacji, niezależnie od organu wskaźnikowego, otrzymano dla 
NaHCl (tab.20). 

Zawartość sodu w częściach wskaźnikowych analizowano również jako funk-
cję pozostałych właściwości fizykochemicznych gleby. W tym celu przeprowadzo-
no analizę współczynników korelacji (efekty pośrednie) oraz beta (efekty bezpo-
średnie). Analizę regresji wielokrotnej prowadzono metodą krokową wsteczną, aż 
do momentu, w którym w równaniu pozostały dwie lub trzy zmienne w najwięk-
szym stopniu tłumaczące zmienność zawartości sodu w roślinie. Wartości współ-
czynników beta jednoznacznie wskazują, że spośród czynników glebowych, o za-
wartości sodu w roślinach bezpośrednio decydowała przede wszystkim zawartość 
dostępnych form tego składnika w glebie. Rola pozostałych cech gleby i pierwiast-
ków była znacznie mniejsza i zależała od organu wskaźnikowego oraz formy 
składnika (tab.21).  

 
Tabela 21. Zawartość sodu w częściach wskaźnikowych jako funkcja właściwości 

fizycznych i chemicznych gleby – współczynniki korelacji (r) oraz beta 
(b); (n=317)  

Table 21. Sodium contents in plant organs as a function of soil physical and che-
mical properties – correlation (r) and beta (b) coefficients; year 2003; 
(n=317) 

Część wskaźnikowa; Indicator organ 
Ogonki; Petioles 

BBCH16 
Blaszki; Blades 

BBCH16 
Liście; Leaves 

BBCH16 
Liście; Leaves 

BBCH43 

Cecha 
Caharacte-

ristic 
r b r b r b r b 

Cz.spł. 0,17** -0,18* 0,13* 0,10 0,24*** 0,01 0,10 -0,10 
pHKCl 0,18** 0,04 0,23*** 0,15* 0,26*** 0,08 0,08 0,15* 
Corg 0,26*** -0,01 0,09 -0,04 0,25*** -0,03 0,15* 0,03 
ECe 0,43*** 0,10 0,38*** 0,09 0,52*** 0,18** 0,21** -0,15 
Nmin -0,08 -0,12* 0,17** 0,11* 0,04 -0,02 0,07 0,02 
NaCOONH4 0,57*** 0,49*** 0,50*** 0,50*** 0,62*** 0,54*** 0,47*** 0,48*** 
KCOONH4 0,22*** -0,05 0,06 -0,17** 0,13* -0,20** 0,28*** 0,14* 
CaCOONH4 0,31*** 0,13 0,16** -0,03 0,34*** 0,10 0,03 -0,18* 
MgCOONH4 0,32*** 0,22** 0,07 -0,09 0,27*** 0,08 0,25*** 0,21** 
R2 -- 0,41*** -- 0,33*** -- 0,48*** -- 0,29*** 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 

 
Spośród testowanych organów wskaźnikowych, największe wartości współ-

czynnika determinacji dla wszystkich analizowanych zmiennych uzyskano dla ca-
łej nadziemnej masy w fazie BBCH16 (R2=0,48***), a następnie ogonków 5 liścia 
w fazie BBCH16 (R2=0,41***). Zarówno dla pierwszego, jak i drugiego organu 
wskaźnikowego uzyskano duże wartości współczynnika korelacji dla przewodno-
ści elektrolitycznej gleby (ECe). Jednak tylko w odniesieniu do całej nadziemnej 
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biomasy w fazie BBCH16, analiza regresji wielokrotnej potwierdziła, bezpośredni 
dodatni wpływ tej cechy gleby na zawartość sodu w roślinach. W doświadczeniu 
stwierdzono ponadto, że zawartość sodu w całej nadziemnej biomasie (BBCH16) 
była ujemnie związana z zasobnością gleby w potas, a w liściach wskaźnikowych z 
fazy BBCH43 w wapń. Z kolei większa zawartość sodu w ogonkach 5 liścia 
(BBCH16) i liściach z fazy BBCH43 była dodatnio związana z zawartością wy-
miennego magnezu w glebach (tab.21). 

Podane niżej równania regresji liniowej potwierdzają, że spośród różnych cech 
gleby, decydująca rolę w kształtowaniu zawartości sodu w częściach wskaźniko-
wych roślin buraka odgrywała zasobność gleby w badany pierwiastek. Układ pozo-
stałych, istotnych zmiennych wyjaśniających zmienność zawartości sodu w rośli-
nach buraka zależał od testowanej części wskaźnikowej (n=317): 
BBCH16    
ogonki 5 liścia
    

 
y = 0,1377 + 0,017Na +0,000033Ca      
y = 0,1718 + 0,0186Na 

 
R2=0,35*** 
R2=0,33*** 

blaszki 5 li-
ścia 

y = -0,044 + 0,082pH + 0,00157Nmin +0,0284Na -0,0006
y = 0,4701 + 0,0268Na  

R2=0,32*** 
R2=0,25*** 

liście ogółem y = 0,0439 + 0,0023EC +0,0431Na – 0,0011K +0,00066C
y = 0,5795 + 0,0498Na 

R2=0,47*** 
R2=0,39*** 

BBCH43 
blaszki liści 

 
y = 0,4255 + 0,0268Na – 0,00064Ca + 0,01676Mg 
y = 0,43633 + 0,0274Na 

 
R2=0,26*** 
R2=0,22*** 

Zmiany średniej zasobności gleby w sód w poszczególnych latach badań 
(1996-2004) wyjaśniały 57% zmienności zawartości składnika w liściach ogółem 
w fazie BBCH16 (p≤0,05; n=7). Dla pozostałych części wskaźnikowych nie uzy-
skano znaczącego wzrostu współczynnika determinacji dla krzywej regresji opisu-
jących powyższą zależność. 

 
3.3.3. Zróżnicowanie zawartości sodu w częściach wskaźnikowych roślin  

buraka jako funkcja warunków pogodowych 
 

Zawartość sodu w roślinach buraka zależała także od przebiegu pogody w se-
zonie wegetacyjnym. W odniesieniu do sodu, istotne zależności udowodniono tyl-
ko dla liści wskaźnikowych zebranych w fazie BBCH43. W latach suchych odzna-
czały się one większą zawartością sodu niż w latach wilgotnych (rys.18). Dla maja 
zależność ta miała bardziej ogólny charakter (y = 9,6956 – 0,056x; R2 = 0,74*; n = 
7; gdzie, y – zawartość sodu, x – suma miesięcznych opadów w mm). Z kolei dla 
czerwca, odrzucenie roku 2001 (mała liczba próbek oraz duża koncentracja sodu w 
glebie) istotnie zwiększyło siłę opisywanego związku (y = 8,1298 – 0,0473x; R2 = 
0,82*; n = 6). W odniesieniu do maja, zastąpienie sumy opadów wskaźnikami Sie-
laninowa istotnie zwiększało wartość współczynnika R2 równania regresji (rys.18). 

Wzrost zawartości sodu w liściach buraka wynikało bezpośrednio z jego funk-
cji w regulacji gospodarki wodnej roślin (Lawlor i Milford 1973, Terry i Ulrich 
1973, Hampe i Marschner 1982, Subbarao i in. 2001). Według Mäck i Hoffmann 
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(2006) burak w warunkach suszy akumuluje w korzeniach głównie glutaminę, a w 
liściach sód. W badaniach własnych, warunki atmosferyczne wywierały istotny 
wpływ również na zawartość potasu w ogonkach 5 liścia (BBCH16): y = 76,0543 – 
0,4229x; R2 = 0,62*; n=7. Jeszcze większą wartość współczynnika determinacji 
stwierdzono dla liści wskaźnikowych zebranych w fazie BBCH43: y = 49,6444 – 
0,1455x; R2 = 0,69*; n=7. Należy jednak zaznaczyć, że współczynniki determinacji 
były mniejsze niż dla sodu. Ponadto, w odróżnieniu od sodu, wprowadzenie współ-
czynników Sielaninowa do równań regresji nie zwiększało wartości R2 równań re-
gresji. Wynik ten potwierdza większą rolę zawartości sodu w liściach niż potasu w 
kształtowaniu odporności buraków na stres wodny (Subbarao i in. 2001, Mäck i 
Hoffmann 2006). 

Rys. 18.  Zawartość sodu w liściach w fazie BBCH43 jako funkcja wskaźników 
Sielaninowa 

Fig. 18. Sodium contents in leaves at the BBBCH43 growth stage as a function of 
Sielaninov coefficients 

 
3.3.4. Wyznaczanie norm odżywienia metodą linii granicznych 

Zależności między zawartością sodu w organach wskaźnikowych buraka a 
plonem technologicznym cukru przedstawiono na rys.19. Wynika z niego, że zwią-
zek między badanymi cechami najlepiej opisać przy pomocy funkcji krzywolinio-
wej 2°. Dotyczy to zarówno roślin rosnących w warunkach optymalnych (górna li-
nia graniczna), jak i w najmniej sprzyjających dla wzrostu (teoretycznie dolna linia 
graniczna). 

Największe wartości współczynników determinacji dla krzywych (górna linia 
graniczna) stwierdzono dla blaszek 5 liścia oraz dla liści ogółem w fazie BBCH16. 

y = -2,3385x + 9,4367
R2 = 0,87**; n=7

y = -2,1938x + 7,9605
R2 = 0,76*; n=6
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Dla zależności „zawartość - plon korzeni” były one większe niż dla „zawartość - 
plon cukru”. Najmniej jednoznaczne wyniki otrzymano dla ogonków 5 liścia.  
W warunkach skrajnie niekorzystnych stwierdzono tendencję do liniowego wzrostu 
plonu cukru wraz ze wzrostem koncentracji sodu w tym organie. Natomiast w wa-
runkach korzystnych dla wzrostu plon cukru wzrastał do wartości optymalnej, a 
następnie się zmniejszał. Dolne zawartości sodu ułożyły się w prawie pionowej li-
nii, nie przekraczając 1,0 mg Na kg-1. Powyżej  zawartości 1,5 mg Na kg-1, plon 
cukru przyrastał liniowo do zawartości 3 mg Na kg-1 (rys.19). 

Rys. 19. Zależność plonu  technologicznego cukru od zawartości sodu w częściach 
wskaźnikowych:(a) ogonki 5 liścia, BBCH16; b) blaszki5 liścia, BBCH16; 
c) wszystkie liście, BBCH16; d) blaszki młodych liści, BBCH43 (n=408)  

Fig. 19. Dependency of white sugar yield on sodium contents in indicatory organs: 
a) petioles of 5th leaf, BBCH16; b) blades of 5th leaf, BBCH16; c) leaves to-
tal, BBCH16; d) young leaves, BBCH43 (408) 
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Tabela 22. Optymalne i krytyczne zawartości makroskładników w częściach wskaźnikowych  
Table 22. Optimal and critical contents of macronutrients in sugar beet indicatory organs    

Zawartość; Content 
(g kg-1) Pierwia- 

stek 
Element 

Faza wzrostu BBCH/ 
organ rośliny 

Growth stag BBCH/, 
plant organ 

Plon korzeni (PK) i cukru 
(CT) dla Y0,95 

Taproots (PK) and sugar 
(CT) yield for Y0,95         

[Mg ha-1] 

Xopt Zakres;  Range 
Xkryt1 – Xkryt2 

 
R2 

 

(n≈15) 

PK 74,3 4,9 1,0 – 9,2 0,40 BBCH16/ ogonki;  
petioles CT 11,9 4,4 1,0 – 8,3 0,70* 

PK 74,3 9,5 3,0 – 14,2 0,84*** BBCH16/ blaszki;  
blades CT 12,0 9,4 5,6 – 13,0 0,77*** 

PK 74,2 13,5 5,3 – 22,0 0,87*** BBCH16/ liście;  
leaves CT 11,8 13,4 7,2 – 19,5 0,63*** 

PK 75,1 9,3 4,9 – 13,7 0,33 

 
Na 

BBCH43/ liście;  
leaves CT 12,1 7,9 3,7 – 12,0 0,45* 

PK 76,5 60,0 34,0 – 86,1 0,62* BBCH16/ ogonki;  
petioles CT 12,1 71,0 50,0 – 92,0 0,63** 

PK 74,6 51,5 39,7 –   … 0,24 BBCH16/ blaszki;  
blades CT 12,0 57,8 36,3 – 78,4 0,34 
BBCH16/ liście; leaves PK 74,7 65,0 41,0 – 86,0 0,87*** 
 CT 12,2 67,6 53,3 – 82,0 0,82*** 
BBCH43/ liście; leaves PK 75,2 49,1 35,7 – 62,5 0,51* 

 
K 

 CT 12,0 44,0 32,1 – 55,8 0,64** 
PK 76,1 1,9 1,1 – 2,6 0,67* BBCH16/ ogonki; 

 petioles CT 12,1 1,9 1,2 – 2,5 0,61* 
PK 76,1 2,8 2,8 – 8,5 n.o. BBCH16/ blaszki;  

blades CT 12,1 3,0 3,0 – 7,1 0,66*** 
BBCH16/ liście; leaves PK 76,5 10,6 5,8 – 15,5 0,87** 
 CT 12,1 12,2 7,6 – 16,6 0,78** 
BBCH43/ liście; leaves PK 75,7 5,2 3,1 – 7,7 0,68** 

 
Ca 

 CT 12,1 5,7 3,5 – 8,1 0,80** 
PK 76,3 1,0 0,9 – 4,6 n.o. BBCH16/ ogonki;  

petioles CT 12,3 1,1 0,9 – 1,9 n.o. 
PK 75,1 1,2 1,2 – 4,5 n.o. BBCH16/ blaszki;  

blades CT 12,0 1,1 1,1 – 4,3 0,53* 
BBCH16/ liście; leaves PK 77,0 5,1 2,6 – 7,7 0,94*** 
 CT 12,0 5,2 2,7 – 7,7 0,69* 
BBCH43/ liście; leaves PK 76,2 3,8 2,3 – 5,8 0,70** 

 
Mg 

 CT 12,1 3,7 2,5 – 5,2 0,79** 
PK 74,2 3,1 2,2 – 5,2 n.o. BBCH16/ ogonki; pe-

tioles CT 11,9 3,7 2,2 – 5,4 n.o. 
PK 75,3 3,7 2,7 – 4,6 0,78** BBCH16/ blaszki; 

 blades CT 12,2 3,6 2,7 – 4,4 0,85** 
PK 75,1 5,2 2,2 – 8,1 0,26 BBCH16/ liście; leaves 
CT 11,9 3,8 2,0 – 5,8 0,24 

BBCH43/ liście; leaves PK 75,4 3,6 2,7 – 4,8 0,93*** 

 
P 

 CT 11,7 3,7 2,6 – 5,2 0,79** 
PK 74,3 7,1 4,1 – 10,1 0,58* BBCH16/ ogonki;  

petioles[N-NO3] CT 12,2 6,6 3,7 – 9,6 0,85*** 
PK 85,6 49,1 37,7 – 60,4 0,48 BBCH16/ blaszki;  

blades CT 11,8 52,2 42,7 – 61,7 0,72** 
BBCH16/ liście; leaves PK 76,7 45,7 36,9 – 54,5 0,42 
 CT 12,1 42,3 36,4 – 48,0 0,57* 
BBCH43/ liście; leaves PK 73,7 40,0 34,7 – 45,3 0,53* 

 
N 

 CT 12,0 38,7 34,1 – 43,4 0,74*** 



Studia nad żywieniem buraka cukrowego makroelementami 
  

 
 

81 

Uzyskane zawartości optymalne i krytyczne dla sodu, jak również pozostałych 
składników przedstawiono w tabeli 22. Analizując przebieg linii granicznych dla 
zawartości sodu, najlepsze dopasowanie funkcji kwadratowej otrzymano dla bla-
szek 5 liścia i całej nadziemnej biomasy w fazie BBCH16. Dla potasu, wapnia  
i magnezu, największe wartości R2 zastosowanej funkcji stwierdzono w liściach 
ogółem z fazy BBCH16 oraz BBCH43. Dla zawartości azotu i potasu dobrym 
wskaźnikiem były również ogonki 5 liścia. W odniesieniu do fosforu, najlepsze 
dopasowanie funkcji uzyskano w blaszkach 5 liścia oraz młodych liści zebranych 
w fazie BBCH43 (tab.22).  

Ze względu na osiągnięty plon korzeni buraków, optymalny zakres zawartości 
sodu w fazie BBCH16 wynosił w ogonkach 5 liścia 1,0 – 9,2 g kg-1; blaszkach 5 li-
ścia 3,0 – 14,2 g kg-1; a w liściach ogółem 5,3 – 22,0 g kg-1. Dla plonu cukru uzy-
skano nieznacznie węższy zakres, odpowiednio 1,0 – 8,3; 5,6 – 13,0 i 7,2 –  
19,5 g kg-1. W odniesieniu do liści wskaźnikowych z fazy BBCH43 wartości kry-
tyczne dla plonu cukru były mniejsze niż dla plonu korzeni (tab.22). Również  
w odniesieniu do pozostałych analizowanych składników pokarmowych optymalny 
przedział zawartości dla plonu cukru był węższy lub bardziej przesunięty w kie-
runku mniejszych wartości niż dla plonu korzeni. Wielkość różnicy zależała od or-
ganu wskaźnikowego oraz badanego pierwiastka (tab.22).  

Uzyskane w pracy zakresy optymalne zawartości składników (wystarczające) 
nie odbiegały poziomem od uzyskanych przez Bergmanna (1992) oraz Haneklaus  
i Schnuga (1996). W porównaniu do pierwszego autora (1992) zawartości krytycz-
ne K, P i Mg  kształtowały się na nieznacznie niższym poziomie (tab.23). Według 
badań Haneklaus i Schnuga (1996) optymalna zawartość potasu mieściła się w za-
kresie 35 – 70 g kg-1, natomiast wartość 30 g kg-1 określała dolną zawartość kry-
tyczną, przy której obserwowano wizualne objawy niedoboru składnika (tab.23). 
Dla porównania według norm Fincka (1967) oraz Ulrich i Hills (1990) dolna kry-
tyczna zawartość potasu wynosiła 20 g K kg-1. Według Baiera i in. (1992) opty-
malna zawartość potasu w liściach wskaźnikowych w pełni sezonu wegetacyjnego 
wynosiła 20 – 30 g kg-1, a wartości większe od 50 g kg-1 powodowały spadek plonu 
cukru.  
Z kolei Wojciechowski i in. (2002b) optymalną dla plonów cukru białego zawar-
tość potasu ustalili na poziomie 35 g kg-1. 

Uzyskany w badaniach własnych zakres optymalnych zawartości sodu w czę-
ściach wskaźnikowych w fazie BBCH43 mieścił się całkowicie w przedziale war-
tości, dla których nie obserwuje się ani niedoboru, ani nadmiaru sodu (Ulrich  
i Hills 1990). Badania przeprowadzone przez Haneklaus i in. (1998) wykazały, że 
wysoki poziom plonowania buraka (korzenie) zapewnia zawartość przynamniej  
35 g K kg-1 oraz 6 g Na kg-1. Czyli krytyczna zawartość potasu w badaniach wła-
snych kształtuje się na porównywalnym poziomie jak w niemieckich, lecz sodu na 
niższym. 
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Tabela 23. Normy odżywienia buraków cukrowych – czerwiec/lipiec, BBCH43 (g kg-1) 
Table 23. Sugar beet nutrient standards – June/July, BBCH43 (g kg-1) 
 

Ulrich i Hills (1990) 

Pierwia-
stek 

Element 

Część wskaź-
nikowa 

Plant indica-
tory part 

Wartości 
krytyczne 
Critical 
values 

Zakres dla 
objawów 
Range 
showing 
deficiency 
symptoms 

Zakres bez 
objawów 
Range 
without 
deficiency 
symptoms 

Bergmann 
(1992) 

 
Wartości 
krytyczne 
Critical 
values 

Haneklaus i 
Schnug 1996 

Wartość 
optymalna i 
krytyczne B 
Optimal and 
critical val-

ues B 

N-NO3 
Ogonki,  
Petioles 1,0 0,07– 0,5  0,35 – 35   

Nogólny/total 
Blaszki,  
Blades    40 – 55 45 

(40 – 52) 

P-PO4 Ogonki,  
Petioles 0,75 0,15 – 0,4 0,75 – 4   

P Blaszki,  
Blades  0,25– 0,7A 1,0 – 8,0 A 3 – 6 4 

(2,5 – 7) 
Ogonki,  
Petioles 

10 2 – 6 10 – 110   K 
(>15 Na) 

Blaszki,  
Blades  

10 3 – 6 10 – 60   

Ogonki,  
Petioles 

 5 – 20 25 – 90   K  
(<15 Na) 

Blaszki,  
Blades 

10 4 – 5 10 – 60 35 – 60 35 
(30 – 70) 

Ogonki,  
Petioles 

  0,2 – 90   Na 

Blaszki,  
Blades 

  0,2 – 37   

Ogonki,  
Petioles 

1,0 0,4 – 10 2 – 25   Ca 

Blaszki,  
Blades 

5,0 1 – 4 4 – 15 7 – 20 3 
(2 – 12) 

Ogonki,  
Petioles 

 0,1 – 0,3 1 – 7   Mg 

Blaszki,  
Blades 

 0,25 – 0,5 1 – 25 3 – 7 1,5 
(1 – 6) 

A − P-PO4 
B − dla plonu cukru „białego”; for white sugar yield 

 
Krytyczna zawartość wapnia, w porównaniu do norm podanych przez Ulricha i 

Hills (1990) kształtowała się na granicy wizualnych objawów niedoboru składnika. 
Różnica w wynikach może być rezultatem małej naturalnej zasobności gleb Wiel-
kopolski w wapń. Jednak uzyskana wartość była większa niż norma podana przez 
Haneklaus i Schnuga (1996).   
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W porównaniu do norm Bergmanna (1992) oraz Haneklaus i Schnuga (1996) 
optymalny zakres zawartości azotu w liściach w fazie BBCH43 był nieznacznie 
przesunięty ku mniejszym wartościom (tab.22 i 23). Stwierdzona różnica może być 
wynikiem postępu hodowlanego, dzięki któremu dzisiejsze odmiany szybciej wy-
twarzają większą masę liści (efekt rozcieńczenia), a także efektywniej wykorzystu-
ją azot (Märländer i in. 2003). Starsze dane wskazują jednak, że dolne liczby gra-
niczne optymalnego zakresu odżywienia buraków w azot mogą być nawet mniejsze 
niż własne (Baier 1985).  

 
Tabela 24. Normy odżywienia buraków cukrowych według Jaszczołta (1989) 
Table 24. Sugar beet nutrient standards according to Jaszczołt (1989) 
 

Pierwiastek,   Element     (g kg-1) Część 
wskaźnikowa 
Plant organ 

Zawartość 
Concentration N-NO3 P K Mg 

Krytyczna 
Critical 13 1,6 85 1,6 Ogonki 6-7 liścia w 

fazie BBCH16 
Petioles of 6-7 leaf 
at BBCH16 

Standardowa 
Standard. 6,0 – 15 2,0 – 3,0 60 – 100 2,0 – 3,0 

 
Uzyskane w fazie BBCH16 zawartości krytyczne pierwiastków można odnieść 

do norm Jaszczołta (tab. 24). W porównaniu do nich optymalny zakres zawartości 
mobilnych form N-NO3, K i Mg w ogonkach 5 liścia (BBCH16) był bardziej prze-
sunięty w kierunku mniejszych zawartości. Jedną z przyczyn różnic z normami 
Jaszczołta (1989) może być wybór analizowanej części rośliny. Cytowany autor 
analizował ogonki najstarszych, zewnętrznych liści buraka w fazie BBCH15-17, 
natomiast w badaniach własnych testowano ogonki młodszych liści. Warto jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że zarówno u Jaszczołta (1989), jak i w badaniach wła-
snych, optymalny stosunek K/N-NO3 w ogonkach wynosił około 10:1 (tab.24).  

 
3.3.5. Wyznaczanie norm odżywienia metodą CND 

 
Przyczyną stresu roślin jest nie tylko niedobór pojedynczego składnika pokar-

mowego, lecz także nieodpowiednie wzajemne relacje między nimi (Sumner 1978, 
Parrent i Dafir 1992, Parrent i in. 1995). Ich wpływ można oceniać metodą DRIS 
oraz CND. Zarówno dla pierwszej, jak i drugiej metody normy odżywienia tworzy 
się dla roślin najwyżej plonujących. Uzyskane normy służą następnie do obliczania 
indeksów odżywienia, czyli odchylenia stanu odżywienia określonej próbki roślin 
od wzorca. W badaniach własnych w celu wydzielenia obiektów, charakteryzują-
cych się wysokim poziomem plonowania (plon korzeni i cukru) posłużono się me-
todą zaproponowaną przez Khiari i in. (2001a). W pierwszym etapie wyliczono 
wartości VN, VP, VK, VNa, VCa, VMg oraz VR, a następnie dokonano podziału populacji 
danych na dwie części. Do pierwszej włączono obiekty o największym plonie ko-
rzeni lub cukru, a do drugiej o wyraźnie słabszym plonowaniu. Rozdzielenie popu-
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lacji danych wykonano w punkcie przegięcia krzywych regresji 3° dla zależności 
między skumulowaną sumą ilorazów wariancji stosunków wartości Vx a plonem 
korzeni lub cukru. Punkt odcięcia wyznaczał ten pierwiastek, dla którego uzyskano 
największą krytyczną wielkość plonu. W ten sposób otrzymano subpopulację 
obiektów, dla której można założyć, że minimalny plon nie był już ograniczony 
żadnym innym pierwiastkiem. Wyodrębniona subpopulacja zawierała obiekty, któ-
re minimalnie różniły się między sobą zawartością makroskładników. 

Krytyczne plony korzeni oraz cukru w punkcie przegięcia krzywych zamiesz-
czono w tab.25. Podkreślone wartości plonów, posłużyły do odcięcia wysokoplo-
nujących obiektów. Dla ogonków 5 liścia pierwiastkiem wyznaczającym granicę 
między subpopulacjami  różniącymi się poziomem plonu korzeni była zawartość 
N-NO3, a cukru technologicznego potas. Dla całej biomasy liści w fazie 6 liścia był 
to odpowiednio potas i magnez, a dla pozostałych organów wskaźnikowych ma-
gnez. Otrzymane wyniki wskazują, że wysokoplonujące rośliny buraka różnią się 
od niskoplonujących głównie zawartością magnezu oraz potasu (tab.25).  
 
Tabela 25. Plon korzeni buraków cukrowych w punkcie przegięcia krzywej kumu-

lacji wariancji [Fi
C(VX)] dla wartości Vx badanej populacji (n=368) 

Table 25. Yield of taproots at inflection point of the cumulative variance func-
tions [Fi

C(VX)] for Vx values in the survey population (n=368) 
 

Plon korzeni; Taproots yield 
Mg ha-1 

Plon technologiczny cukru;  
White sugar yield  

Mg ha-1 Pierwiastek 
Element BBCH16

Ogonki; 
Petioles 

BBCH16
Blaszki; 
Blades 

BBCH16
Liście; 
Leaves 

BBCH43
Liście; 
Leaves 

BBCH16
Ogonki; 
Petioles 

BBCH16
Blaszki; 
Blades 

BBCH16 
Liście; 
Leaves 

BBCH43 
Liście; 
Leaves 

Na 58,5 59,1 59,0 56,7 9,18 9,14 9,32 8,73 
K 58,3 60,3 60,2 53,8 9,82 9,25 9,01 8,81 
Ca 58,5 57,0 57,9 54,0 9,80 8,92 9,14 8,88 
Mg 60,5 62,7 58,7 63,0 9,74 9,44 9,35 9,28 
P 61,2 59,7 56,0 55,1 9,11 9,05 9,07 9,04 
N 63,5 58,2 54,1 55,6 9,17 7,41 9,10 9,13 
R 57,8 56,0 58,8 58,8 9,06 8,90 8,95 9,18 
 

Subpopulacja buraków, charakteryzująca się dużymi plonami korzeni, wydzie-
lona w oparciu o skład chemiczny ogonków stanowiła 30,7%; blaszek 5 liścia – 
33,4%; wszystkich liści w fazie BBCH16 – 41%, a blaszek liści zebranych na prze-
łomie czerwca i lipca 30,7% całej populacji. Analizując plon technologiczny cukru 
uzyskano subpopulacje o liczebności odpowiednio 31,8%; 37,8%; 39,1% i 39,1%. 
Za wyjątkiem liści z fazy BBCH16, dla pozostałych organów wskaźnikowych war-
tości te były większe niż dla korzeni. Czyli pod względem osiągnięcia maksymal-
nego plonu cukru technologicznego rośliny były lepiej odżywione niż maksymal-
nego plonu korzeni. 

Dla wyselekcjonowanej subpopulacji wysokoplonujących buraków wyliczono 
średnią wartość logarytmów relacji między badanymi składnikami, które łącznie z 
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wartościami odchylenia standardowego utworzyły normy odżywienia (V*Na - V*R). 
Suma uzyskanych wartości, zgodnie z założeniem teoretycznym, musi wynosić 
„0”. Normy obliczono oddzielnie dla plonu korzeni (tab.26) i plonu cukru (tab.27). 
W tabelach zamieszczono dodatkowo średnią zawartość makroskładników w orga-
nach wskaźnikowych wysokoplonującej subpopulacji buraka. W porównaniu do 
wartości optymalnych (xopt) uzyskanych metodą linii granicznych (B-L) są one dla 
większości pierwiastków mniejsze. Wynika to z większej liczby obiektów biorą-
cych udział w tworzeniu norm CND. 
 
Tabela 26.  Normy wieloskładnikowej oceny stanu odżywienia roślin (CND) dla k 

= 6 składników mineralnych dla subpopulacji wysokoplonującego bu-
raka cukrowego; plon korzeni  

Table 26.  The Compositional Nutrient Diagnosis (CND) norms for k=6 nutrients 
for a high-yield subpopulation of sugar beet;  taproots yield 

Część rośliny;   Plant organ 
BBCH16 

Ogonki; Petioles 
BBCH16 

Blaszki; Blades 
BBCH16 

Liście; Leaves 
BBCH43 

Liście; Leaves 
Cecha 

Characte-
ristic Średnia 

Mean SD Średnia 
Mean SD Średnia 

Mean SD Średnia 
Mean SD 

Zawartość; Content  (g kg-1) 
Na 4,52 2,70 7,43 3,26 10,17 4,46 7,44 3,81 
K 63,22 17,05 55,91 12,63 59,22 12,16 41,88 8,42 
Ca 1,78 0,75 7,55 3,77 10,98 2,99 6,91 3,53 
Mg 1,96 0,77 3,27 1,69 5,07 2,14 4,36 2,35 
P 3,54 0,63 3,31 0,99 3,14 1,50 4,00 1,42 
N A 6,28 2,34 51,44 6,94 40,81 4,65 37,98 4,64 

Normy CND; CND norms 
V*Na -1,010 0,481 -1,050 0,339 -0,877 0,427 -1,053 0,449 
V*K 1,763 0,251 1,030 0,199 0,957 0,225 0,781 0,171 
V*Ca -1,828 0,255 -1,060 0,370 -0,745 0,264 -1,107 0,371 
V*Mg -1,741 0,271 -1,887 0,324 -1,559 0,336 -1,582 0,359 
V*P -1,094 0,302 -1,801 0,219 -2,046 0,358 -1,598 0,301 
V*N -0,571 0,279 0,964 0,236 0,602 0,092 0,695 0,144 
V*R 4,480 0,200 3,803 0,188 3,668 0,132 3,864 0,179 
Σ V*x   0,0 0,0 0,0 0,0  

A – dla ogonków N-NO3;  for petioles N-NO3 
 

Według Wróbla (1999) zawartość makroskładników w fazie BBCH43 w gru-
pie najwyżej plonujących buraków przedstawiała się następująco: N – 37; P – 4,4; 
K – 5,12 oraz Mg – 6,6 g kg-1. W porównaniu do tych wartości, uzyskana w bada-
niach własnych zawartość azotu i fosforu w grupie wysokoplonujących roślin bu-
raka kształtowała się na tym samym poziomie, natomiast potasu i magnezu na 
mniejszym. Różnica w zawartości ostatnich pierwiastków wynikała z odmiennych 
gleb, na których przeprowadzono badania.  

Rośliny dla wytworzenia największych plonów cukru potrzebowały mniej sodu 
w ogonkach 5 liścia i w liściach wskaźnikowych w fazie BBCH43 (4,3 i 7,2 g kg-1) 
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niż dla osiągnięcia maksymalnego plonu korzeni (4,5 i 7,4 g kg-1). Odwrotną za-
leżność otrzymano dla liści ogółem w fazie BBCH16 (plon korzeni 10,2 g kg-1; 
plon cukru – 10,7 g kg-1). W rezultacie wartości V*Na dla ogonków i liści z fazy 
BBCH43 były nieznacznie mniejsze przy rozpatrywaniu plonu cukru niż plonu ko-
rzeni, a większe dla liści z fazy BBCH16 (tab.28 i 29). 

 
Tabela 27. Normy wieloskładnikowej oceny stanu odżywienia roślin (CND) dla k = 

6 składników mineralnych dla subpopulacji wysokoplonującego bura-
ka cukrowego; plon cukru  

Table 27.  The Compositional Nutrient Diagnosis (CND) norms for k = 6 nutri-
ents for a high-yield subpopulation of sugar beet;  sugar yield  

Część rośliny;   Plant organ 
BBCH16 

Ogonki; Petioles 
BBCH16 

Blaszki; Blades 
BBCH16 

Liście; Leaves 
BBCH43 

Liście; Leaves 
Cecha 

Characte-
ristic Średnia 

Mean SD Średnia 
Mean SD Średnia 

Mean SD Średnia 
Mean SD 

Zawartość; Content  (g kg-1) 
Na 4,28 2,72 7,40 3,36 10,65 4,84 7,22 3,87 
K 60,19 14,25 55,80 12,54 60,48 11,68 41,33 8,22 
Ca 1,63 0,64 6,81 3,29 11,24 3,20 6,51 3,26 
Mg 1,73 0,62 2,90 1,40 4,75 1,64 3,86 1,36 
P 3,69 0,61 3,12 0,80 2,93 1,28 3,86 1,09 
N A 5,86 2,56 51,89 6,47 40,45 3,69 37,80 3,93 

Normy CND; CND norms 
V*Na -1,036 0,513 -1,028 0,362 -0,837 0,436 -1,065 0,464 
V*K 1,775 0,210 1,063 0,202 0,985 0,215 0,794 0,166 
V*Ca -1,859 0,234 -1,111 0,334 -0,721 0,286 -1,138 0,386 
V*Mg -1,800 0,256 -1,955 0,320 -1,598 0,306 -1,612 0,262 
V*P -1,004 0,268 -1,818 0,200 -2,098 0,347 -1,592 0,274 
V*N -0,609 0,317 1,009 0,211 0,599 0,093 0,719 0,147 
V*R 4,532 0,189 3,839 0,169 3,670 0,109 3,894 0,147 
Σ V*Na-R        0,0      0,0      0,0      0,0  

A – dla ogonków N-NO3; for petioles N-NO3 
 

Zaproponowana przez Khiari i in. (2001a) metoda rozdziału populacji na ni-
sko- i wysokoplonujące rośliny umożliwia również ocenę stanu ich odżywienia 
metodą DRIS. Po wyodrębnieniu określonych grup obserwacji obliczono stosunki 
między pierwiastkami, a następnie przeprowadzono analizę wariancji. Wzajemne 
relacje między pierwiastkami uszeregowano według ilorazu F. Wyniki zamiesz-
czono w tabeli 28 i 29. W celu uwidocznienia istotnych wpływów stosunków pier-
wiastków na różnice, w wielkości plonu korzeni lub cukru między wyodrębniony-
mi subpopulacjami, w tabelach podkreślano pierwszą wartość ilorazu wariancji po-
niżej poziomu krytycznego p≤0,05.  
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Tabela 28. Stosunki zawartości składników mineralnych w częściach wskaźniko-
wych wysoko- i niskoplonującej subpopulacji buraka cukrowego  

Table 28. Nutrient ratio in the indicatory organs of high- and low-yield subpopu-
lation of sugar beet 

 
Dla plonu korzeni; For taproots yield Dla plon cukru; For sugar yield 

Stosunek 
zawar-
tości 

Nutrient 
ratio 

Wy-
soko-
plonu
jąca 

High-
yiel-
ding 

 

Nisko-
plonu-
jąca 

Low-
yielding

 

Stosu-
nek F 

F  ratio 

 
p 

Stosunek 
zawar-
tości 

Nutrient 
ratio 

Wyso-
ko-

plonu-
jąca 

High-
yiel-
ding 

 

Nisko-
plonu-
jąca 

Low-
yield-

ing 
 

Stosu-
nek F 

F  ratio 

 
p 

BBCH16: ogonki 5 liścia,  petioles of 5th leaf 
Ca/P 0,54 0,41 28,178 0,0001 Mg/Na 0,55 0,66 6,808 0,0094 
K/P 18,84 15,57 23,017 0,0001 P/Na 1,29 1,5 4,738 0,0301 
P/Na 1,14 1,53 15,525 0,0002 Ca/Na 0,53 0,6 3,45 0,064 
Mg/P 0,59 0,47 13,434 0,0003 N-NO3/Na 1,89 2,19 3,083 0,0799 

N-NO3/P 1,87 1,57 9,824 0,0019 K/Na 20,27 22,68 2,448 0,1185 
K/Na 19,3 22,72 5,027 0,0255 K/P 17,05 16,11 1,875 0,1717 

N-NO3/Na 1,85 2,19 4,131 0,042 K/Mg 38,07 36,22 1,639 0,2013 
Mg/Na 0,56 0,64 4,063 0,0446 Ca/P 0,47 0,44 1,11 0,2927 
Ca/Na 0,53 0,59 2,844 0,0925 N-NO3/K 0,1 0,11 0,844 0,3588 

N-NO3/Ca 3,77 4,02 1,304 0,2542 N-NO3/Ca 3,81 3,97 0,485 0,4865 
K/Mg 35,7 37,37 1,231 0,2672 Ca/Mg 1 0,98 0,356 0,5512 
K/Ca 38,18 39,38 0,893 0,3462 Mg/P 0,49 0,5 0,109 0,7417 

N-NO3/Mg 3,57 3,67 0,209 0,6478 N-NO3/Mg 3,64 3,59 0,064 0,7998 
Ca/Mg 0,97 0,99 0,133 0,7158 N-NO3/P 1,66 1,63 0,057 0,8111 

N-NO3/K 0,1 0,11 0,013 0,9104 K/Ca 39 38,98 0,002 0,9861 
BBCH16: blaszki 5 liścia, blades of 5th leaf 

N/P 16,61 18,2 13,762 0,0002 Mg/P 0,94 1,05 4,744 0,0304 
K/P 17,9 19,25 0,414 0,0252 Ca/Na 1,07 1,26 4,542 0,0337 

K/Mg 20,17 22,46 3,824 0,031 Mg/Na 0,46 0,55 4,463 0,0353 
N/Mg 19,35 21,37 0,879 0,0409 Ca/P 2,23 2,42 2,567 0,1099 
N/Na 8,15 9,19 4,12 0,0513 N/Na 8,4 9,19 2,313 0,1291 
K/Na 8,61 9,55 5,055 0,0738 K/Na 8,8 9,57 2,304 0,1298 
K/Ca 8,96 9,42 3,215 0,2725 N/P 17,42 17,92 1,392 0,2388 
N/Ca 8,72 9,14 1,208 0,349 K/Mg 22,54 21,33 1,327 0,25 
N/K 0,97 0,99 4,686 0,4138 K/Ca 9,57 9,16 1,079 0,2997 
P/Na 0,53 0,51 0,187 0,4805 N/Ca 9,34 8,89 1,058 0,3042 
Mg/P 0,98 1,02 0,161 0,5495 N/Mg 21,33 20,46 0,8 0,3718 

Mg/Na 0,5 0,52 0,117 0,6526 P/Na 0,51 0,52 0,254 0,6145 
Ca/P 2,32 2,38 0,359 0,665 K/P 18,65 18,93 0,231 0,6313 

Ca/Na 1,17 1,21 0,203 0,6684 Ca/Mg 2,53 2,59 0,186 0,6664 
Ca/Mg 2,55 2,6 0,499 0,7325 N/K 0,98 0,99 0,109 0,7418 
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Tabela 29. Stosunki zawartości składników mineralnych w częściach wskaźnikowych wyso-
ko- i niskoplonującej subpopulacji buraka cukrowego  

Table 29. Nutrient ratio in the indicatory organs of high- and low-yield subpopulation of 
sugar beet 

 
Dla plonu korzeni; For taproots yield Dla plon cukru; For sugar yield 

Stosu-
nek za-

war-
tości 
Nu-

trient 
ratio 

Wyso-
ko-

plonu-
jąca 

High-
yielding

 

Nisko-
plonu-
jąca 

Low-
yielding

 

Stosu-
nek F 

F  ratio 

 
p 

Stosu-
nek za-

war-
tości 
Nu-

trient 
ratio 

Wyso-
ko-

plonu-
jąca 

High-
yielding

 

Nisko-
plonu-
jąca 

Low-
yielding

 

Stosu-
nek F 

F  ratio 

 
p 

BBCH16: Liście wszystkie, Leaves total 
Ca/P 4,09 4,74 9,376 0,0024 N/K 0,70 0,73 4,574 0,0331 
N/P 15,07 16,59 8,180 0,0045 N/Na 4,68 5,11 2,629 0,1057 
Ca/Mg 2,49 2,84 5,553 0,0189 Mg/Na 0,57 0,64 1,715 0,1912 
P/Na 0,38 0,33 4,941 0,0268 K/Mg 14,31 13,63 1,390 0,2391 
K/P 22,86 24,65 2,812 0,0944 K/Ca 5,84 5,61 0,163 0,2818 
N/Mg 9,27 9,93 2,647 0,1047 Ca/Na 1,33 1,43 1,062 0,314 
K/Mg 13,48 14,29 1,628 0,2028 K/Na 7,04 7,44 0,766 0,3819 
Mg/P 1,83 1,96 1,248 0,2646 N/P 15,69 16,15 0,755 0,3854 
Ca/Na 1,33 1,42 0,885 0,347 K/P 24,43 23,59 0,633 0,4268 
K/Ca 5,81 5,64 0,664 0,4159 Mg/P 1,84 1,91 0,558 0,458 
Mg/Na 0,63 0,6 0,349 0,5551 N/Mg 9,52 9,72 0,266 0,6062 
N/Ca 4,04 3,96 0,299 0,6322 Ca/Mg 2,64 2,7 0,178 0,6735 
K/Na 7,14 7,27 0,094 0,7591 Ca/P 4,45 4,52 0,118 0,7317 
N/Na 4,86 4,94 0,088 0,7674 N/Ca 3,97 4,02 0,079 0,7782 
N/K 0,72 0,72 0,004 0,9491 P/Na 0,35 0,35 0,069 0,7915 

BBCH43: Młode liście, Young leaves 
N/P 10,32 11,41 8,671 0,0034 K/P 11,4 13,11 14,818 0,0001 
K/P 11,44 12,69 7,222 0,0075 N/P 10,38 11,71 14,382 0,0002 
Ca/P 1,92 2,2 3,324 0,0691 N/Ca 7,12 5,94 13,585 0,0003 
K/Na 7,24 7,96 1,857 0,1737 Mg/P 1,07 1,28 12,734 0,0004 
N/Na 6,54 7,14 1,829 0,177 Ca/P 1,85 2,34 11,838 0,0007 
Ca/Na 1,18 1,27 1,244 0,2655 K/Ca 7,43 6,6 7,864 0,0053 
Ca/Mg 1,85 2 1,164 0,2812 Ca/Mg 1,81 2,09 4,396 0,0367 
Mg/P 1,16 1,23 1,163 0,2816 P/Na 0,71 0,64 2,497 0,1149 
N/Ca 6,59 6,26 0,973 0,3246 N/K 0,95 0,92 2,086 0,1495 
K/Ca 7,08 6,84 0,604 0,4376 Ca/Na 1,18 1,27 1,213 0,2711 
K/Mg 11,7 12,14 0,392 0,5317 K/Mg 11,73 12,33 0,863 0,3535 
N/K 0,93 0,92 0,214 0,6439 Mg/Na 0,68 0,71 0,337 0,5621 
N/Mg 10,8 11,06 0,139 0,7088 N/Mg 10,86 11,19 0,268 0,6047 
P/Na 0,7 0,69 0,037 0,8478 N/Na 6,9 6,78 0,083 0,774 
Mg/Na 0,71 0,72 0,031 0,8603 K/Na 7,55 7,6 0,008 0,927 

 
Jak wykazano w badaniach, wielkość wpływu i układ najważniejszych par 

składników oddziaływujących na plonowanie buraka zależał od organu wskaźni-
kowego oraz ocenianej cechy (plon korzeni lub plon cukru). Dla ogonków stwier-
dzono, że prawie wszystkie pary pierwiastków z udziałem sodu bardzo mocno od-
działywały na plon korzeni. Natomiast istotny wpływ na technologiczny plon cu-
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kru wywierały właściwe relacje Mg/Na (p≤0,01) oraz P/Na (p ≤0,05). Dla wysoko-
plonujących roślin buraka, wartości tych stosunków wynosiły odpowiednio 0,55  
i 1,29; a dla niskoplonujących 0,66 i 1,50. Oznacza to wzrost pobrania sodu wzglę-
dem magnezu i fosforu w celu zrealizowania potencjału plonotwórczego. 

Rozpatrując zawartość makroskładników w blaszkach 5 liścia, istotne związki 
z plonem cukru otrzymano dla stosunku Mg/P, Ca/Na i Mg/Na. Rośliny buraka sła-
biej plonujące charakteryzowały się szerszym stosunkiem wyżej wymienionych 
pierwiastków. Czyli rośliny wysokoplonujące również preferowały bardziej Na+ 

niż Ca2+ i Mg2+. Z kolei dla wszystkich liści w fazie BBCH16 najważniejszymi 
pierwiastkami był azot i potas (N/K; p ≤0,05). Niedobór potasu względem azotu 
ograniczał plon cukru. Można dodać, że drugą pod względem siły związku z plo-
nem cukru,  była relacja N/Na (tab.29). 

Dla blaszek młodych liści zebranych na początku lata (BBCH43) otrzymano 
największą liczbę istotnych związków między plonem cukru a różnymi stosunkami 
między pierwiastkami. Dwie najsilniejsze relacje dotyczyły fosforu (K/P i N/P). 
Większe plony cukru otrzymano dla buraka o węższym stosunku wymienionych 
pierwiastków. Trzecią pod względem istotności, była relacja N/Ca. W odróżnieniu 
od poprzednich, wzrost stosunku N/Ca towarzyszył roślinom wytwarzającym 
większy plon cukru. Interesujący jest fakt, że rola układów dwupierwiastkowych  
z udziałem sodu w fazie BBCH43 była mniejsza niż w fazie BBCH16. W fazie tej 
sód najbardziej wpływał na plon korzeni, poprzez odpowiednie kształtowanie sto-
sunków K/Na oraz N/Na (tab.29).       

 
3.3.6. Wyznaczanie krytycznych wartości indeksów i sum indeksów 

 
Do sprawdzenia wartości uzyskanych norm CND, a także porównania wartości 

diagnozowanych organów wskaźnikowych użyto niezależnego, wcześniej losowo 
wydzielonego podzbioru danych (n=41). W pierwszej fazie walidacji wyznaczono 
dla poszczególnych organów wskaźnikowych indeksy CND, I2

x oraz wartości 
CND_r2. W drugim fazie obliczono przy pomocy metody Cate-Nelsona wartości 
krytyczne dla kwadratów indeksów (I2

x), jak również dla ich sumy (CND_r2). 
Zależność plonu cukru od wartości indeksów CND_r2 przedstawiono na rys.20. 

Wartości krytyczne indeksów zaznaczone przerywana linią określały punkt poniżej 
którego plantacje były zbilansowane, a powyżej niezbilansowane pod względem 
zawartości wszystkich badanych pierwiastków. Teoretycznie, im mniejszą warto-
ścią CND_r2 odznacza się dany obiekt (lepsze zbilansowanie), tym większe jest 
prawdopodobieństwo uzyskania dużych plonów i zaliczenia plantacji do grupy wy-
sokoplonującej. W rzeczywistości, wartość ta zależy także od innych czynników, 
np. warunki pogodowe, choroby, itp.. Dlatego dodatkowo zostały wyznaczone przy 
pomocy graficznej metody Cate-Nelsona plantacje buraków, które były prawidło-
wo odżywione, a jednocześnie były zlokalizowane w optymalnych dla wzrostu wa-
runkach. Reprezentowały je punkty leżące w górnym lewym prostokącie na wykre-
sie. Z kolei punkty leżące poniżej (lewy dolny prostokąt) odzwierciedlają te planta-
cje, które pomimo dobrego odżywienia, z różnych przyczyn nie wytworzyły duże-
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go plonu. Punkty leżące na prawo od wartości krytycznych CND (prawy dolny 
prostokąt) reprezentują plantacje niezbilansowane względem sumy wszystkich 
składników. Zamieszczone na rycinach wartości F dotyczą analizy wariancji 
(ryc.20). 
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Rys. 20. Zależność między wartościami CND_r2 a plonem cukru techn.w zależności 

od części wskaźnikowej: a) ogonki 5 liścia, BBCH16, b) blaszki 5 liścia, 
BBCH16, c) wszystkie liście, BBCH16, d) młode liście, BBCH43   

Fig. 20. Relationship between nutrient imbalance index (CND_r2) and white sugar 
yield in dependence on the indicator organs: a) petioles of 5th leaf, 
BBCH16; b) blades of 5th leaf, BBCH16; c) leaves total, BBCH16; d) 
young leaves, BBCH43 
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Średnia wartość indeksu CND_r2 dla wszystkich zebranych danych (populacja 
bazowa) wynosiła 8,1 dla ogonków 5 liścia; 2,7 − blaszki 5 liścia; 7,7 − liści ogó-
łem w fazie BBCH16 oraz  6,6 dla liści wskaźnikowych z fazy BBCH43. Wartości 
krytyczne CND_r2 zapewniające wysoki poziom cukru technologicznego uzyskane 
metodą C-N dla subpopulacji kontrolnej (walidowanej) wynosiły natomiast odpo-
wiednio: 2,0; 3,3; 5,1 oraz 1,8 (ryc.20). Wartości te można porównać do teoretycz-
nych wartości krytycznych CND_r2, które wyliczono analizując prawdopodobień-
stwo uzyskania wysokiego poziomu plonowania buraka w populacji bazowej oraz 
rozkład χ2 dla df =7 (STATISTICA 7.1). Dla testowanych części wskaźnikowych 
wynosiły one: ogonki − 4,8; blaszki − 5,3; liście BBCH16 − 5,4 i liście BBCH43 − 
5,4. W porównaniu do tych wartości subpopulacja kontrolna charakteryzowała się 
mniejszymi wartościami krytycznymi. Dotyczy to zwłaszcza ogonków i liści z fazy 
BBCH43.  

Tylko dla liści ogółem z fazy BBCH16 wyliczona wartość krytyczna (5,1) była 
zgodna z teoretyczną (5,4). Oznacza to, że ten organ wskaźnikowy najbardziej re-
prezentował bazowy zbiór danych pod względem stanu odżywienia. Na podstawie 
składu chemicznego pozostałych części wskaźnikowych wynika, że rośliny buraka 
w wylosowanej subbpopulacji były przeciętnie lepiej odżywione niż cała populacja 
bazowa. Z drugiej strony zaobserwowane odchylenia od wartości teoretycznych 
świadczą o dużej zmienności w wielkości plonów cukru i zawartości badanych 
pierwiastków w zebranym materiale roślinnym. 

Wartość krytyczna indeksu CND_r2 określała poziom plonowania roślin. 
Według składu chemicznego ogonków, całej masy nadziemnej z fazy BBCH16 
oraz liści z fazy BBCH43, burak prawidłowo odżywiony i rosnący w optymalnych 
warunkach mógł wytworzyć plon cukru na minimalnym poziomie 11,0 Mg ha-1. 
Według diagnozy blaszek 5 liścia poziom ten był mniejszy i wynosił 10,3 Mg ha-1. 
Podane wartości są jednocześnie maksymalnym poziomem plonowania buraka o 
niezbilansowanym składzie chemicznym. Ze względu na poziom plonowania, 
blaszki 5 liścia są mało przydatnym organem wskaźnikowym. Z drugiej strony ana-
liza zależności między plonem cukru a wartościami CND_r2 wskazuje, że organ 
ten wskaźnikowy jest czulszy w prognozie plonowania niż  ogonki i cała masa 
nadziemna w fazie BBCH16 (ryc.20b). Tym samym, różnice w wartościach 
CND_r2 dla tego organu istotnie tłumaczyły różnice w plonowaniu roślin. Jednak 
największą  wartość współczynnika F, dla analizy iteracyjnej wariancji, otrzymano 
dla liści wskaźnikowych w fazie BBCH43. Wynik ten dowodzi, że im późniejsza 
faza wzrostu roślin, tym większa wartość prognozy (ryc.20d). 

Wpływ poszczególnych pierwiastków na wartości krytyczne I2
X przedstawiał 

się następująco: 
ogonki 5 liścia: Ca < Na < N < K < P < Mg < R 
blaszki 5 liścia: R < Ca < P < N < K < Na < Mg 
liście ogółem w fazie BBCH16: N < R < P < K < Mg < Na < Ca 
blaszki młodych liści w fazie BBCH43: N < Na < Ca < Mg < K < P < R. 
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Jak wynika z powyższego zestawienia, oceniana populacja buraka w porówna-
niu do norm była tolerancyjna na niewielkie zmiany zawartości w ogonkach skład-
nika R, magnezu oraz fosforu; w blaszkach 5 liścia magnezu i sodu; we wszystkich 
liściach w fazie BBCH16 wapnia i sodu; a w blaszkach młodych liści zebranych w 
fazie BBCH43 składnika R, fosforu i potasu. Zakresy tolerancji buraka na określo-
ne indeksy I2

X zamieszczono w tabeli 30. Wartości od „-” do „+” świadczą, że nie 
tylko niedobór, lecz także nadmiar określonego pierwiastka jest niekorzystny dla 
roślin. 

Związki między plonem cukru i wartościami I2
X zależały od części wskaźni-

kowej oraz ocenianego pierwiastka (tab.30). Generalnie, im większe wartości in-
deksów otrzymano, tym mniejsze było prawdopodobieństwo uzyskania dużego 
plonu cukru. Obiekty charakteryzujące ścisłym dopasowaniem indeksów do warto-
ści „0”, odznaczały się jednocześnie największym poziomem plonowania. Ostatnia 
zależność dotyczyła zwłaszcza indeksów zawartości wapnia w ogonkach i blasz-
kach 5 liścia oraz azotu w pozostałych organach wskaźnikowych (za wyjątkiem 
składnika R). W liściach z fazy BBCH43 ważna była również odpowiednia zawar-
tość sodu. Składnikami silnie ograniczającymi plon buraków, przy ich niezbilan-
sowaniu z pozostałymi, była zawartość magnezu w ogonkach; potasu i azotu w 
blaszkach; potasu w liściach BBCH16 oraz fosforu w liściach z fazy BBCH43. 
Dopiero gdy rośliny buraka były zbilansowane pod względem zawartości wyżej 
wymienionych pierwiastków, znaczenia nabierały indeksy pozostałych składników. 

Niezależnie od ustalenia wartości krytycznych indeksów, istotnym elementem 
rozważań było także pytanie, w jakim stopniu uzyskane indeksy tłumaczą zmiany 
w plonowaniu roślin. Jak wynika z tabeli 30, najważniejszymi pierwiastkami w 
ogonkach, od których zależało plonowanie buraków był potas, azot i sód (istotne 
wartości F podziału obiektów). Brak lub nadmiar azotu (wartości powyżej punku 
krytycznego) ograniczył maksymalny plon cukru do 11,1 Mg ha-1, a potasu i sodu 
(przy odpowiednim zaopatrzeniu w azot) do 11,6-11,7 Mg ha-1. Blaszki 5 liścia 
okazały się być dobrym wskaźnikiem odżywienia roślin w magnez. Aczkolwiek 
prawidłowe zbilansowanie roślin w ten pierwiastek nie gwarantowało wysokiego 
poziomu plonowania (tab.30). 

Liście ogółem, buraka wysoko- i niskoplonującego zebrane w fazie BBCH16, 
różniły się w istotny sposób indeksami zawartości azotu oraz potasu. Dobre odży-
wienie buraka w wyżej wymienione pierwiastki zapewniało, w optymalnych wa-
runkach wzrostu i przy prawidłowym zbilansowaniu w pozostałe składniki, plon 
cukru na poziomie odpowiednio 11,6 i 7,7 Mg ha-1. W fazie BBCH43 istotnymi 
składnikami z punktu widzenia plonowania roślin były indeksy zawartości azotu, 
sodu i fosforu (odpowiednio 11,0; 11,2 i 9,0 Mg ha-1). Należy dodać, że różnice w 
plonowaniu roślin tłumaczyły istotnie również zmiany indeksów składnika R 
(blaszki 5 liścia i liście BBCH16). Czynnik R można wiązać z zawartością pozo-
stałych składników pokarmowych, nie oznaczanych w niniejszej pracy, jak rów-
nież z zawartością suchej masy. 
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Tabela 30. Krytyczne wartości indeksów wieloskładnikowej oceny stanu odżywie-
nia oraz punkty odcięcia plonów dla k=6 pierwiastków po zastosowa-
niu procedury Cate-Nelsona (n=41) 

Table 30.  Critical Compositional Nutrient Diagnosis (CND) indexes and yield 
cutoff for k=6 nutrients using the Cate-Nelson partitioning procedure 
(n=41) 

 
Zakres krytyczny 

Critical range Część 
wskaźnikowa 

Indicatory 
organ 

Kwadrat indeksu 
CND 

Squared CND 
index 

Wartość 
krytyczna 

I2
X 

Critical 
I2

X 

Krytyczny 
plon 

Critical 
point 

Mg ha-1 

Wartość 
F  

podziału
F value 

of  
division

Dolny 
Lower 

Górny 
Upper 

I2Na 0,008 11,6  5,17* -0,092 +0,092 
I2K 0,026 11,7 9,45** -0,160 +0,160 
I2Ca 0,004 11,7 3,56 -0,065 +0,065 
I2Mg 1,557 9,6 1,96 -1,248 +1,248 
I2P 0,098 11,7 1,42 -0,313 +0,313 
I2N 0,016 11,1  10,52** -0,125 +0,125 
I2R 3,330 9,0 0,89 -1,825 +1,825 

BBCH16 
ogonki  
5 liścia 
petioles of  
5th leaf 
 

CNDs_r2 = ΣI2
Kryt 5,039 9,42  0 5,04 

I2Na 0,369 10,2   6,77* -0,608 +0,608 
I2K 0,312 9,1 0,89 -0,559 +0,559 
I2Ca 0,015 11,6 5,17* -0,123 +0,123 
I2Mg 0,531 10,1    8,92** -0,728 +0,728 
I2P 0,027 11,3 1,96 -0,164 +0,164 
I2N 0,163 9,0 0,35 -0,403 +0,403 
I2R 0,001 11,1 4,63 -0,025 +0,025 

BBCH16 
blaszki 5 liś-
cia 
blades of 5th 
leaf 
 

CNDs_r2 = ΣI2
Kryt 1,418 11,9  0 1,42 

I2Na 1,875 9,0 1,96 -1,369 +1,369 
I2K 1,022 7,7   5,70* -1,011 +1,011 
I2Ca 3,357 8,9 3,03 -1,832 +1,832 
I2Mg 1,807 9,5 1,96 -1,344 +1,344 
I2P 0,542 11,0 1,96 -0,736 +0,736 
I2N 0,046 11,6   5,70* -0,213 +0,213 
I2R 0,266 11,6   5,70* -0,516 +0,516 

BBCH16 
wszystkie  
liście 
all leaves  
 

CNDs_r2 = ΣI2
Kryt 8,915 8,2  0 8,92 

I2Na 0,028 11,2  4,63* -0,168 +0,168 
I2K 0,652 10,1 0,89 -0,807 +0,807 
I2Ca 0,169 10,9 1,42 -0,411 +0,411 
I2Mg 0,509 10,2 3,03 -0,713 +0,713 
I2P 1,448 9,0   5,17* -1,203 +1,203 
I2N 0,006 11,0   4,63* -0,080 +0,080 
I2R 1,908 8,2 1,96 -1,381 +1,381 

BBCH43 
młode liście 
young  leaves  

CNDs_r2 = ΣI2
Kryt 4,720 9,7  0 4,72 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 

W celu uzyskania dodatkowych indeksów kompleksowego odżywienia bura-
ków, wartości krytyczne pojedynczych składników (I2

X) dodawano do siebie.  
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W ten sposób ich suma utworzyła nowe wartości krytyczne, oznaczone jako 
CNDs_r2 (tab.30). Dla trzech organów wskaźnikowych uzyskane wartości 
CNDs_r2 były większe niż wcześniej wyznaczone krytyczne CND_r2 metodą Cate-
Nelsona. Tylko w odniesieniu do blaszek 5 liścia stwierdzono mniejszą wartość. 
Wzrost wartości CNDs_r2 w porównaniu do CND_r2 wynikał z sumowania efek-
tów krytycznych pojedynczych indeksów I2

 X dla całej wylosowanej subpopulacji. 
Różnica między nimi może być zatem miarą zrównoważenia efektów wywoływa-
nych przez pojedyncze wartości indeksów dla określonego pierwiastka. Wartości 
CNDs_r2 mogą służyć także do obliczania udziału określonego pierwiastka (I2

X)  
w wielkości niezbilansowania składu chemicznego roślin. 

Wartości CND_r2 uzyskane dla subpopulacji kontrolnej można analizować 
również pod kątem jednorodności populacji. Teoretyczna wartość krytyczna roz-
kładu χ2 dla 7 stopni swobody i na poziomie α = 0,05 wynosi 14,1 (STATISTICA 
7.1). Żadna empiryczna wartość CND_r2 wylosowanej próby, niezależnie od orga-
nu wskaźnikowego, nie przekroczyła tej wartości. Dlatego nie było podstaw do od-
rzucenia hipotezy zerowej, zakładającej, że populacja bazowa i kontrola różni się 
stanem odżywienia. Otrzymane zatem zakresy krytyczne indeksów (I2x) można 
uznać za normatywne oraz zastosować je do oceniania innych, niezależnych zbio-
rów danych.  
 

 
3.4. Potrzeby pokarmowe buraków cukrowych 

3.4.1. Zawartość makroskładników w produktach końcowych buraka 

Przeciętną zawartość makroskładników w liściach, w terminie zbioru (BBCH49) 
przedstawiono w tabeli 31. Dla pierwszych pięciu pierwiastków wartości mediany 
były nieznacznie mniejsze od średniej arytmetycznej. Tylko dla azotu mediana by-
ła większa od średniej. Związane jest to z prawostronną asymetrię rozkładu danych 
dla pierwszej grupy pierwiastków, a lewostronną dla azotu. Asymetria nie była 
jednak duża, gdyż współczynniki skośności były mniejsze od 1. Wyjątek stanowił 
fosfor, dla którego uzyskano również największą wartość kurtozy (tab.31).  

Zawartość sodu w liściach wahała się w bardzo szerokim zakresie. Maksymal-
na zawartość była 3,6 razy większa od najmniejszej. Najwięcej próbek stwierdzono 
w przedziale między 10 – 15,0 g Na kg-1 (35%), a następnie 5,0 – 10,0 g Na kg-1 
(31%). Wartość kurtozy nieznacznie większa od zera świadczy o spiczastości zbio-
ru danych zbliżonym do rozkładu normalnego. Średni stosunek K/Na wynosił 
1:0,34; N/Na – 1:0,48; Ca/Na – 1:1,47; Mg/Na – 1:2,94 i P/Na 1:5.  

Zawartość sodu w korzeniach była zdecydowanie mniejsza niż w liściach. 
Zbiór obserwacji dla sodu charakteryzował się silną prawostronną asymetrię, przy 
jednoczesnej wyjątkowo dużej spiczastości. Wynikało to z faktu, że większość ro-
ślin buraka utrzymywała w korzeniach zawartość sodu na poziomie 0,5 – 1,0 g kg-1. 
W odróżnieniu od liści, korzenie zawierały zdecydowanie mniej tego pierwiastka 
w stosunku do pozostałych. Świadczą o tym szersze stosunki między pierwiastka-
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mi: K/Na – 1:0,14; N/Na – 1:0,10; Ca/Na – 1:0,50; Mg/Na – 1:0,81 i P/Na – 
1:0,77.   
 
Tabela 31. Zawartość makroskładników (g kg-1) w burakach cukrowych w fazie 

BBCH49 – statystyki opisowe (n=430) 
Table 31. Macronutrients content (g kg-1) in sugar beet at the BBCH49 – descrip-

tive statistics (n=430) 
 

Statystyki opisowe; Descriptive statistics Pier-
wia-
stek 
Ele-
ment 

Część rośliny 
Plant organ 

Śred-
nia; 

Mean 
S.D. Min. 

Min. 
Maks. 
Max. 

Media-
na Me-

dian 

Skoś-
ność 

Skew-
ness 

Kurto-
za; 

Kurto-
sis 

Liście; Leaves 12,94 4,92 0,85 30,84 12,20 0,63 0,38  
Na Korzenie;  

Taproots 0,80 0,33 0,19 3,39 0,73 2,92 17,58 

Liście; Leaves 38,30 8,37 3,94 64,24 37,84 0,04 0,52  
K Korzenie;  

Taproots 5,80 2,01 0,80 12,91 5,49 0,84 0,88 

Liście; Leaves 8,75 2,40 1,18 20,03 8,33 0,64 0,91  
Ca Korzenie;  

Taproots 1,63 0,63 0,39 3,59 1,54 0,94 0,80 

Liście; Leaves 4,35 1,45 1,68 9,50 4,16 0,89 1,19  
Mg Korzenie; Ta-

proots 0,98 0,25 0,34 2,19 0,98 1,26 4,70 

Liście; Leaves 2,54 0,93 0,92 7,29 2,34 1,49 3,55  
P Korzenie;  

Taproots 1,04 0,56 0,31 3,91 0,90 2,17 5,66 

Liście; Leaves 26,95 4,77 14,60 40,60 27,13 0,09 -0,08  
N Korzenie;  

Taproots 8,00 1,62 3,36 14,00 8,05 0,71 1,84 

 
 

Zawartość sodu w liściach była najsilniej skorelowana z zawartością azotu, a w 
następnej kolejności z magnezem i potasem. Należy zaznaczyć, że dla wszystkich 
analizowanych związków, największe wartości współczynników korelacji otrzy-
mano dla układów: magnez – wapń oraz azot – fosfor. W odróżnieniu od liści, za-
wartość sodu w korzeniach była istotnie związaną z wszystkimi pierwiastkami. 
Najsilniej korelowała jednak z zawartością potasu (tab.32). 
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Tabela 32. Macierz korelacji - zawartość makroskładników w fazie BBCH49 
(n=430) 

Table 32. Correlation matrix – macronutrients content at the BBCH49 (n=430) 
Pierwiastki 
Elements 

Na 
(1) 

K 
(2) 

Ca 
(3) 

Mg 
(4) 

P 
(5) 

Liście; Leaves 
K (2) 0,097*     
Ca (3) 0,085 0,124*    
Mg (4) 0,123* 0,075 0,466***   
P (5) 0,008 0,100* -0,159** 0,037  
N (6) 0,272*** 0,014 0,004 0,114* 0,425*** 

Korzenie; Taproots 
K (2) 0,348***     
Ca (3) 0,190*** -0,182***    
Mg (4) 0,154** 0,480*** 0,092   
P (5) 0,284*** 0,248*** 0,169*** 0,143**  
N (6) 0,202*** 0,571*** 0,003 0,421*** 0,133** 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 

W świetle literatury, rola sodu w gospodarce azotowej buraków jest nie jedno-
znaczna (Ehrendorfer 1973, Winzer i in. 1996, Rubinigg i in. 2003, Subbarao i in. 
2003). W badaniach własnych pomimo dodatniej korelacji między sodem i azotem, 
to nagromadzenie potasu w największym stopniu wyjaśniał zmienność nagroma-
dzenia azotu w roślinach. Tym samym wynik ten pośrednio potwierdza synergizm 
jonów K+ i NO3

- (Marschner 1986, Grzebisz i in. 1998, Rubinigg i in. 2003). W li-
teraturze naukowej są jednak dowody bezpośrednie i pośrednie, że sód również 
dodatnio wpływa na bilans azotu w roślinach buraka (Wybenga i Lehr 1958, Hen-
kens 1971, Ehrendorfer 1973, Hansen 1994). Prawdopodobnie przyczyną tego zja-
wiska może być fizjologiczne uaktywnienie potasu ze starszych liści (Gutstein 
1967, Subbarao i in. 1999) oraz poprawa gospodarki wodnej roślin w wyniku bez-
pośredniego udziału w regulacji ciśnienia osmotycznego oraz pośredniego wynika-
jącego z indukcji biosyntezy i transportu związków azotowych (betain) uczestni-
czących w kształtowaniu odporności na stres wodny (Lawlor i Milford 1973, Gut-
stein 1967, Subbarao i in. 2001). 

Dodatnia korelacja sodu z potasem w korzeniach wynikała natomiast z okre-
ślonej zasobności gleby w badane pierwiastki oraz zbliżonych funkcji fizjologicz-
nych (Marschner 1986, Rubinigg i in. 2003).  
 

3.4.2. Plon technologiczny cukru jako funkcja zawartości sodu  
w fazie BBCH49 

  
W pracy otrzymano niewielkie wartości współczynników korelacji między po-

ziomem plonowania buraków a zawartością makroskładników w fazie BBCH49.  
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Tabela 33. Macierz korelacji – zależność plonu i jakości korzeni od zawartości 
makroskładników w fazie BBCH 49 (n=430) 

Table 33.  Correlation matrix – dependency of yield and quality of sugar beet on 
macronutrients contents at the BBCH49 growth stage (n=430) 

 

Pierwiastek 
Element 

Plon  
korzeni 

Taproots 
yield 

Plon liści 
Leaves 
yield 

Po-
laryzacja 
Polariza-

tion 

N-α-amin Naq Kq 

Plon 
techn. 
cukru 
White 
sugar 
yield 

Liście; Leaves 
 Na   0,041 -  0,131**    0,090    0,244***    0,478***    0,200***   0,042 
K   0,101*  -0,138**   -0,046    0,091   -0,080    0,338***   0,054 

 Ca  -0,257***  -0,244***    0,036    0,050   -0,180***   -0,028  -0,253*** 
  Mg  -0,045  -0,173***   -0,121*    0,218***    0,035    0,015  -0,107* 

P   0,089  -0,114*   -0,169*    0,109*    0,067    0,184***   0,010 
N   0,107*  -0,180***   -0,170*    0,354***    0,257***    0,222***   0,040 

Korzenie; Taproots 
 Na   0,085   -0,088   -0,194***   0,316***   0,796***   0,258***   -0,007 
K   0,263***    0,097   -0,431***   0,398***   0,375   0,620***   -0,038 

 Ca  -0,259***   -0,472***    0,107*  -0,020  -0,055  -0,024   -0,203*** 
  Mg   0,212***   -0,060   -0,313***   0,188***    0,144    0,247***    0,019 

P   0,025    0,177***   -0,168***   0,153**    0,093    0,129*   -0,071 
N   0,163**   -0,073   -0,292***   0,593***    0,201***    0,494***   -0,070 

*, **, *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
*, **, *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 

Niemniej, zaobserwowano dodatni związek wysokości plonu korzeni buraków 
z poziomem zawartości potasu i azotu w roślinach. Zależność ta była silniejsza dla 
zawartości pierwiastków w korzeniach niż w masie nadziemnej. Zawartość azotu  
i potasu, zarówno w liściach i korzeniach, nie korelowała jednak istotnie z plonem 
technologicznym cukru. Cecha ta była natomiast istotnie, lecz ujemnie skorelowa-
na z zawartością wapnia. Było to efektem mniejszych plonów niewielkiej grupy 
punktów obserwacyjnych zlokalizowanych na glebie bogatej w przyswajalną formę 
wapnia (tab.33).  

Większe wartości współczynników korelacji otrzymano natomiast analizując 
takie cechy, jak plonu liści oraz parametry oceny jakości korzeni. Nadmiar skład-
ników mineralnych, zwłaszcza potasu w korzeniach, ujemnie wpływał na polary-
zację. Koncentracja azotu α-aminowego była dodatnio związana z zawartością azo-
tu ogólnego w liściach oraz w korzeniach. Zawartość tego związku melaso-
twórczego korelowała również dodatnio z zawartością sodu w liściach i korze-
niach, a potasu tylko w korzeniach. Spośród różnych zależności, największą war-
tość współczynnika korelacji otrzymano między zawartością sodu ogólnego w ko-
rzeniach, a jego formą charakteryzującą jakość korzeni (Naq). Zawartość sodu  
w miazdze korzeniowej była dodatnio skorelowana także z zawartością sodu ogól-
nego w liściach lecz w mniejszym stopniu. Dla potasu ogólnego oraz charakteryzu-
jącego jakość korzeni (Kq), uzyskano również duże wartości współczynników ko-
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relacji. Należy dodać, że zawartość obu pierwiastków w miazdze korzeniowej  
(Naq i Kq) była dodatnio skorelowana z zawartością azotu ogólnego w liściach i ko-
rzeniach (tab.33). 
 

3.4.3. Nagromadzenie makroskładników w produktach końcowych buraka 
 

Liczne badania naukowe wskazują, że buraki cukrowe uprawiane w naszej 
strefie klimatycznej nagromadzają najwięcej potasu, następnie azotu, a na trzecim 
miejscu sodu (Finck 1979, Słowiński i in. 1995, Draycott 1996, Grzebisz i in. 1998, 
Gutmański 2002). Potwierdzają to również badania własne. Najmniejsze końcowe 
nagromadzenie składnika otrzymano dla fosforu i magnezu (tab.34). Dla całkowi-
tego nagromadzenia sodu, największą liczbę obserwacji uzyskano w przedziale 60 
– 80 kg ha-1 (28% całej populacji) oraz 80 – 100 kg ha-1 (22%). Dla potasu były to 
przedziały 250 – 300 kg ha-1 (22%) oraz 200 – 250 kg ha-1  (20%). Z kolei dla azo-
tu największa liczbę obserwacji otrzymano w przedziale 200 – 250 kg ha-1 (26%) 
oraz 250 – 300 kg ha-1 (26%). 

Większość składników akumulowało się przede wszystkim w masie nadziem-
nej. Tylko dla fosforu stwierdzono zbliżone nagromadzenie pierwiastka w liściach 
i korzeniach. Cechą wyróżniającą sód od pozostałych makroskładników był naj-
większy udział liści w jego całkowitym nagromadzeniu w roślinach (86,3% całego 
nagromadzenia). W porównaniu do korzeni była to 7-krotna różnica. Uzyskany w 
badaniach własnych stosunek nagromadzenia sodu w liściach do korzeni znajduje 
pełne potwierdzenie we wcześniejszych pracach (Draycott 1996, Gutmański 2002). 
Również potas w dużych ilościach akumulował się w liściach. Jednak udział tej 
formy potasu w całkowitym nagromadzeniu pierwiastka był już mniejszy i wynosił 
72,2%. Ponadto, w porównaniu do sodu, stosunek jego nagromadzenia w liściach 
do korzeni był o połowę mniejszy niż dla sodu. Najmniejszy stosunek nagroma-
dzenia pierwiastka w liściach do korzeni otrzymano dla fosforu oraz azotu (tab.34). 

Przeciętny stosunek całkowitego nagromadzenia N : P : K : Na : Ca : Mg w ro-
ślinach buraka przedstawiał się następująco: 1,0 : 0,11 : 1,13 : 0,31: 0,27 : 0,14.  
Z kolei stosunek K : Na wynosił 1: 0,28, a Ca : Na  jak 1: 1,16.  

Całkowite nagromadzenie sodu najsilniej korelowało z nagromadzeniem azotu, 
a w drugiej kolejności potasu (tab.35). Wynikało to z faktu, że wymienione pier-
wiastki akumulowały się głównie w liściach i ich nagromadzenie było ze sobą ści-
śle związane. W przeciwieństwie do liści, nagromadzenie sodu w korzeniach było 
silniej związane z potasem niż azotem. Warto zwrócić uwagę, że najważniejszy w 
żywieniu mineralnym pierwiastek – azot, był dodatnio związany przede wszystkim 
z nagromadzeniem potasu, a następnie magnezu. Powyższe związki w pełni po-
twierdzają wcześniejsze badania naukowe Grzebisza i in. (1998), w których pobra-
nie azotu korelowało w największym stopniu z potasem (R2=0,93) i magnezem 
(R2=0,92), a w dalszej kolejności z sodem (R2=0,83). Ponieważ uzyskane współ-
czynniki determinacji wyznaczono dla doświadczeń ścisłych, dlatego są one 
znacznie większe niż w badaniach własnych. 
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Tabela 34.  Nagromadzenie makroskładników (kg ha-1) w liściach i korzeniach w 
fazie BBCH49 – statystyki opisowe (n=430) 

Table 34.  Macronutrients accumulation (kg ha-1) in leaves and taproots at the 
BBCH49 growth stage – descriptive statistics (n=430) 

 
Statystyki opisowe, Descriptive statistics Pier-

wia-
stek 
Ele-
ment 

Część rośliny 
Plant organ Średnia; 

Mean S.D. Min. 
Min.  

Maks. 
Max.  

Medi-
ana 

Median

Skoś-
ność 
Skew
-ness 

Kurto-
za; 

Kurto-
sis 

Liście; Leaves 70,8 32,6 11,4 206,9 66,2 0,9 1,5 
Korzenie;  
Taproots 11,2 4,9 2,9 41,0 10,2 1,6 4,7 

Razem; Total 82,0 34,2 13,4 228,9 77,6 1,0 1,7 

 
Na 

Stosunek L/K; 
Ratio L/T 7,1 3,7 1,1 32,3 6,7 1,7 7,4 

Liście; Leaves 212,5 82,3 68,3 496,7 200,8 0,7 0,4 
Korzenie;  
Taproots 82,0 33,8 12,7 184,4 75,7 0,8 0,4 

Razem; Total 294,5 99,2 88,1 669,0 280,4 0,8 0,7 

 
K 

Stosunek L/K; 
Ratio L/T 3,0 2,1 0,61 27,0 2,6 6,5 66,4 

Liście; Leaves 48,0 19,1 13,4 127,3 44,2 0,9 1,1 
Korzenie; Ta-
proots 22,5 8,8 4,8 58,0 20,6 1,2 1,7 

Razem; Total 70,5 19,3 21,5 140,2 68,5 0,6 0,6 

 
Ca 

Stosunek L/K; 
Ratio L/T 2,5 1,5 0,3 10,0 2,1 1,5 3,1 

Liście; Leaves 23,8 10,6 5,6 77,1 21,3 1,2 1,6 
Korzenie;  
Taproots 13,8 4,7 2,2 37,6 13,2 1,3 4,4 

Razem; Total 37,6 12,1 9,7 82,1 35,0 0,9 0,7 

 
Mg 

Stosunek L/K; 
Ratio L/T 1,9 1,2 0,4 15,5 1,6 4,4 44,6 

Liście; Leaves 13,9 6,6 3,9 42,8 12,4 1,5 2,7 
Korzenie; Ta-
proots 14,5 7,9 3,3 48,0 13,0 1,8 3,6 

Razem; Total 28,5 11,4 9,0 77,5 26,3 1,2 1,6 

 
P 

Stosunek L/K; 
Ratio L/T 1,1 0,6 0,2 3,4 1,0 1,0 0,8 

Liście; Leaves 148,8 51,2 44,7 316,3 146,1 0,5 0,1 
Korzenie;  
Taproots 112,3 31,7 29,2 241,0 110,7 0,5 0,6 

Razem; Total 261,2 66,6 111,7 470,0 259,0 0,3 -0,1 

 
N 

Stosunek L/K; 
Ratio L/T 1,4 0,6 0,5 4,2 1,3 1,6 3,5 

 



Przemysław Barłóg  
  

 
100

Tabela 35.  Macierz korelacji - nagromadzenie makroskładników w fazie BBCH49 
(n=430) 

Table 35.   Correlation matrix – macronutrients accumulation at the BBCH49 
growth stage (n=430) 

 
Pierwiastki 
Elements 

Na 
(1) 

K 
(2) 

Ca 
(3) 

Mg 
(4) 

P 
(5) 

Liście, Leaves 
K (2) 0,487***     
Ca (3) 0,423*** 0,606***    
Mg (4) 0,470*** 0,566*** 0,761***   
P (5) 0,359*** 0,545*** 0,356*** 0,397***  
N (6) 0,600*** 0,652*** 0,642*** 0,617*** 0,661*** 

Korzenie, Taproots 
K (2) 0,468***     
Ca (3) 0,277*** 0,008***    
Mg (4) 0,345*** 0,621*** 0,261***   
P (5) 0,392*** 0,337*** 0,239*** 0,253***  
N (6) 0,393*** 0,702*** 0,202*** 0,620*** 0,283*** 

Ogółem, Total 
K (2) 0,485***     
Ca (3) 0,271*** 0,407***    
Mg (4) 0,471*** 0,595*** 0,608***   
P (5) 0,218*** 0,382*** 0,100** 0,358***  
N (6) 0,564*** 0,692*** 0,432*** 0,610*** 0,434*** 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 

3.4.4. Plon i jakość korzeni jako funkcja nagromadzenia makroskładników 
 

Plon korzeni oraz liści buraka cukrowego był w największym stopniu związa-
ny z akumulacją azotu w roślinach. Zależność ta dotyczy zarówno nagromadzenia 
w całych roślinach, jak również w wyodrębnionych jej częściach. Drugim pier-
wiastkiem, pod względem siły korelacji był potas. Wynik ten jest zgodny z więk-
szością prac poświęconych nawożeniu buraków (Herlihy 1989, Herlichy 1992, 
Ladewig i Märländer 1997, Jaggard i in. 1999, Prośba –Białczyk i in. 2001, Mal-
nou i in. 2006). Akumulacja sodu ogółem korelowała dodatnio z plonem buraka, 
lecz wartości współczynnika były większe tylko od uzyskanych dla wapnia (plon 
korzeni) i fosforu (plon liści). Nagromadzenie sodu korelowało ponadto dodatnio z 
plonem technologicznym cukru, na poziomie porównywalnym do wapnia. Warto 
zwrócić uwagę, że nagromadzenie magnezu w korzeniach  było w większym stop-
niu związane z plonem technologicznym cukru niż nagromadzenie potasu  (tab.36).   

Wraz ze wzrostem akumulacji pierwiastków obserwowano spadek polaryzacji 
w korzeniach. Szczególnie duży ujemny współczynnik korelacji stwierdzono dla 
potasu, magnezu oraz azotu. Ostatni pierwiastek istotnie zwiększał zawartość N-α-



Studia nad żywieniem buraka cukrowego makroelementami 
  

 
 

101 

aminowego, sodu oraz potasu. Koncentracja sodu w miazdze korzeniowej była naj-
silniej związana z pobraniem sodu (tab.36). 

 
Tabela 36. Macierz korelacji – zależność plonu i jakości korzeni buraków od na-

gromadzenia makroskładników w liściach, korzeniach i ogółem 
(n=430) 

Table 36.  Correlation matrix – dependency of yield and quality of sugar beet in 
relation to macronutrients accumulation in leaves, taproots and total 
(n=430) 

 
Pierwia-

stek 
Element 

Plon  
korzeni 

Taproots 
yield 

Plon liści 
Leaves 
yield 

Po-
laryzacja 
Polariza-

tion 

N-α-amin Naq Kq 

Plon 
techn.cukru 

White 
sugar yield 

Nagromadzenie w liściach, Accumulation in leaves 
Na 0,289*** 0,538*** -0,124* 0,089 0,329*** 0,029 0,202*** 
K 0,358*** 0,752*** -0,282*** -0,079 -0,099* 0,024 0,212*** 
Ca 0,129** 0,688*** -0,207*** -0,093 -0,166** -0,161** 0,037 
Mg 0,233*** 0,667*** -0,294*** 0,045 -0,010 -0,131** 0,082 
P 0,332*** 0,631*** -0,312*** -0,049 -0,004 0,047 0,164** 
N 0,380*** 0,845*** -0,310*** 0,033 0,071 -0,060 0,221*** 

Nagromadzenie w korzeniach, Accumulation in taproots 
Na 0,447*** 0,047 -0,187*** 0,317*** 0,706*** 0,272*** 0,301*** 
K 0,604*** 0,219*** -0,396*** 0,351*** 0,311*** 0,562*** 0,322*** 
Ca 0,204*** -0,334*** 0,071 0,057 -0,041 0,060 0,240*** 
Mg 0,620*** 0,111* -0,278*** 0,171*** 0,115* 0,233*** 0,443*** 
P 0,298*** -0,074 -0,176*** 0,155** 0,096* 0,153** 0,191*** 
N 0,687*** 0,135** -0,254*** 0,481*** 0,142** 0,434*** 0,489*** 

Ogółem, Total 
Na 0,347*** 0,521*** -0,148*** 0,135** 0,415*** 0,072 0,245*** 
K 0,505*** 0,700*** -0,371*** 0,058 0,026 0,215*** 0,289*** 
Ca 0,222*** 0,530*** -0,174*** -0,065 -0,181*** -0,130** 0,147** 
Mg 0,453*** 0,631*** -0,368*** 0,113* 0,040 -0,017 0,254*** 
P 0,405*** 0,320*** -0,306*** 0,084 0,067 0,138** 0,235*** 
N 0,626*** 0,719*** -0,363*** 0,259*** 0,126** 0,166** 0,409*** 
* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 

 
W celu opisania zależności między plonem technologicznym cukru, a nagro-

madzeniem pierwiastków, przeprowadzono dodatkowo analizę funkcji wielomia-
nowej 2o. W wyniku jej zastosowania otrzymano wzrost wartości współczynnika 
determinacji (R2) dla prawie wszystkich pierwiastków, a tym samym funkcja ta w 
większym stopniu tłumaczy obserwowaną zmienność w plonie technologicznym 
cukru niż funkcja liniowa. Zmienną, która w największym stopniu wyjaśniała 
zróżnicowanie plonu cukru było, jak już wcześniej wykazano, nagromadzenie azo-
tu. Wartości R2 otrzymanych krzywych regresji dla azotu charakteryzowały się 
jednak również małymi wartościami: nagromadzenie w liściach – 0,05***; w ko-
rzeniach – 0,27***  oraz całkowite – 0,17***. Włączenie do równań regresji wie-
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lomianowej 2° dodatkowej zmiennej zwiększało w niewielkim stopniu wartość 
prognozy (R2) dla plonu cukru technologicznego (YCT). Dla nagromadzenia azotu 
w korzeniach był to odpowiednio sód, a dla całkowitego potas (n=430): 

YCT = 3,364+0,0531NK -0,00017N2
K+0,1832NaK -0,085Na2

K +0,000835NK NaK   
R2=0,33***,  

YCT = 4,309+0,018NC -0,00003N2
C  +0,0075KC -0,000023KC

2 +0,000029NCKC    
R2=0,19***, 
gdzie, 
YCT – plon technologiczny cukru (Mg ha-1), 
NK, NaK – nagromadzenie azotu i sodu w korzeniach (kg ha-1), 
NC, KC – całkowite nagromadzenie azotu i potasu w roślinach (kg ha-1). 

 
3.4.5. Wartości krytyczne nagromadzenia makroskładników 

w roślinach buraka 
 
W celu wyznaczenia krytycznych wartości nagromadzenia makroskładników 

zastosowano dwie niezależne metody: Cate-Nelsona oraz linii granicznych (B-L). 
Według pierwszej metody, największy średni plon korzeni i cukru powyżej punktu 
krytycznego stwierdzono dla całkowitego nagromadzenia azotu (wartość podkre-
ślona w tabeli 37). Oznacza to, że akumulacja tego pierwiastka była czynnikiem 
najbardziej limitującym plonowanie buraków. Drugim pierwiastkiem decydującym 
o wielkości plonu korzeni buraków był potas. Znaczenie obu pierwiastków po-
twierdzają największe wartości ilorazu F. W odniesieniu zarówno do plonu korze-
ni, jak i plonu cukru technologicznego, wartość krytyczna pobrania azotu była na 
zbliżonym poziomie. Dla potasu stwierdzono natomiast znaczną różnicę między 
wartością krytyczna dla plonu korzeni oraz cukru. Wynikało to  z faktu, że nadmiar 
nagromadzonego potasu ujemnie wpływał na jakość korzeni.  

Wartość krytyczna całkowitego pobrania sodu dla plonu korzeni oraz cukru 
była na zbliżonym poziomie. Rośliny buraka, które pobrały więcej sodu niż warto-
ści krytyczne wytworzyły większy o 12,5% plon korzeni i o 10,2% plon technolo-
giczny cukru (tab.37). Wartości krytyczne nagromadzenia pierwiastków w liściach 
odcinały plantacje na znacznie niższym poziomie plonowania niż dla korzeni. Dla 
niektórych pierwiastków nie uzyskano nawet istotnej różnicy między wyodrębnio-
nymi obiektami. Dowodzi to, że wielkość końcowego nagromadzenia składników 
w liściach nie wiąże się w sposób bezpośredni i proporcjonalny z poziomem plo-
nowania buraka.   

Dolne wartości krytyczne całkowitego nagromadzenia makroskładników dla 
plonu cukru wyliczone metodą Boundary-line przedstawiono w tabeli 38. Wynika 
z niej, że w porównaniu do wartości krytycznych uzyskanych metodą Cate-
Nelsona były one większe dla sodu, potasu, magnezu oraz azotu, a mniejsze dla 
wapnia i fosforu. Najmniejszą różnicę otrzymano dla azotu (6 kg ha-1) i sodu (5 kg 
ha-1). Wartości krytyczne dolne dla potasu różniły się nawet o 58 kg ha-1. Również 
duże różnice otrzymano dla fosforu i magnezu. 
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Tabela 37.  Wartości krytyczne pobrania makroskładników w liściach, korzeniach 
oraz ogółem – metoda Cate-Nelsona  

Table 37.  Critical values of macronutrients accumulation in leaves, taproots and 
total – Cate-Nelson method 

 
Pierwiastek; Element Część  

rośliny 
Plant organ 

Parametry metody 
C-N 

Parameters of C-N 
method Na K Ca Mg P N 

dla plonu korzeni; for taproots yield 
Xkryt              kg ha-1 17,0 161,1 17,4 9,2 8,7 115,6 
Y1< xkryt    Mg ha-1 51,8 51,7 51,0 52,1 50,4 51,6 
Y2> xkryt    Mg ha-1 57,5 59,9 57,6 57,7 59,2 59,8 
Iloraz F 2,5 66,5 3,3 2,3 60,4 65,4 

 
Liście  
Leaves 

p n.s. ≤ 0,001 n.s. n.s. ≤ 0,001 ≤ 0,001 
Xkryt              kg ha-1 10,3 65,7 10,3 13,9 12,6 112,7 
Y1< xkryt    Mg ha-1 53,0 50,3 53,1 52,2 52,8 51,5 
Y2> xkryt    Mg ha-1 62,3 61,5 57,5 64,4 61,8 63,9 
Iloraz F 112,7 166,2 1,1 231,5 103,2 249,8 

 
Korzenie 
Taproots 

p ≤ 0,001 ≤ 0,001 n.s. ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 
Xkryt              kg ha-1 71,7 281,8 74,7 31,2 26,6 248,0 
Y1< xkryt   Mg ha-1 53,4 52,3 55,4 51,3 52,9 50,7 
Y2> xkryt    Mg ha-1 60,1 62,5 61,0 60,7 62,6 62,7 
Iloraz F 44,95 125,88 29,51 92,56 114,21 193,06 

 
Ogółem 
Total 

p ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 
dla plonu techn. cukru, for white sugar yield 

Xkryt              kg ha-1 17,0 60,0 24,8 13,9 4,5 113,2 
Y1< xkryt    Mg ha-1 8,56 8,13 7,76 8,20 8,58 8,24 
Y2> xkryt    Mg ha-1 8,96 9,27 8,99 8,98 8,96 8,97 
Iloraz F 0,4 46,6 4,7 1,9 0,4 1,6 

 
Liście  
Leaves 

p n.s. ≤ 0,001 ≤ 0,05 n.s. n.s. n.s. 
Xkryt              kg ha-1 10,11 59,5 24,75 13,88 4,51 113,2 
Y1< xkryt   Mg ha-1 8,31 7,96 9,69 8,34 6,17 8,27 
Y2> xkryt    Mg ha-1 9,63 9,35 8,62 9,79 9,03 9,72 
Iloraz F 89,4 74,2 45,5 106,9 26,7 109,0 

 
Korzenie 
Taproots 

p ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 
Xkryt              kg ha-1 66,8 202,4 61,3 23,5 26,1 248,0 
Y1< xkryt    Mg ha-1 8,42 7,76 8,57 7,32 8,56 8,23 
Y2> xkryt    Mg ha-1 9,28 9,24 9,19 9,15 9,49 9,57 
Iloraz F 26,88 53,43 13,66 46,46 36,59 82,80 

 
Ogółem 
Total 

p ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 
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Tabela 38. Wartości krytyczne pobrania makroskładników w liściach, korzeniach 
oraz ogółem – metoda Boundary-line (funkcja 2o) 

Table 38.  Critical values of macronutrients accumulation in leaves, taproots and 
total – Boundary-line method (2 o function) 

 
Pierwiastek; Element Część  

rośliny 
Plant  
organ 

Parametry me-
tody C-N 

Parameters of C-
N method Na K Ca Mg P N 

dla plonu korzeni; for taproots yield 
Xopt                kg ha-1 137,0 301,0 56,1 30,0 19,7 214,6 
Y0,95max     Mg ha-1 77,5 75,9 74,8 75,5 75,9 76,1 
Xkryt 1            kg ha-1 76,0 201,0 34,4 15,4 11,3 148,0 
Xkryt 2            kg ha-1 198,0 401,0 77,7 44,5 28,1 281,0 

 
Liście  
Leaves 

R2   0,60** 0,85*** 0,62** 0,41 0,62** 0,81** 
Xopt                kg ha-1 --A 135,0 26,6 17,1 22,1 -- A 
Y0,95max     Mg ha-1 77,9 77,8 76,7 76,3 76,7 77,9 
Xkryt 1            kg ha-1 15,0 95,3 16,6 12,0 13,4 165,0 
Xkryt 2            kg ha-1 -- 175,0 36,6 22,3 30,8 -- 

 
Korzenie 
Taproots 

R2   0,69** 0,86*** 0,56** 0,82** 0,61** 0,79*** 
Xopt                kg ha-1 154,2 423,0 78,4 43,0 30,3 406,3 
Y0,95max     Mg ha-1 77,5 73,2 75,7 77,4 76,7 78,1 
Xkryt 1            kg ha-1 93,5 310,0 57,5 29,0 22,5 305,0 
Xkryt 2            kg ha-1 215,0 550,0 99,5 63,0 40,5 508,0 

 
Ogółem 
Total 

R2   0,77** 0,78** 0,70** 0,88*** 0,88*** 0,91*** 
dla plonu techn. cukru, for white sugar yield 

Xopt                kg ha-1 96,8 243,9 53,9 24,5 18,0 203,5 
Y0,95max   Mg ha-1 12,0 11,8 12,0 11,7 11,8 12,6 
Xkryt 1            kg ha-1 50,9 160,7 33,3 8,6 9,1 122,2 
Xkryt 2            kg ha-1 143,0 325,0 74,5 40,5 26,8 285,5 

 
Liście 
Leaves 

R2   0,58** 0,73** 0,73*** 0,58** 0,40 0,74** 
Xopt                kg ha-1 16,0 125,4 30,0 16,5 19,9 138,9 
Y0,95max     Mg ha-1 12,3 12,6 12,2 12,0 11,6 11,9 
Xkryt 1            kg ha-1 9,9 84,7 20,1 11,4 4,5 106,6 
Xkryt 2            kg ha-1 22,1 165,9 39,9 21,6 35,5 171,0 

 
Korzenie 
Taproots 

R2   0,76** 0,72*** 0,76*** 0,77** 0,36 0,71*** 
Xopt                kg ha-1 129,0 354,3 76,4 40,5 24,5 337,8 
Y0,95max     Mg ha-1 12,44 11,82 12,3 12,44 12,0 12,0 
Xkryt 1            kg ha-1 72,0 260,0 54,2 30,5 17,5 254,0 
Xkryt 2            kg ha-1 185,0 448,0 99,0 51,0 32,5 420,0 

 
Ogółem 
Total 

R2   0,57* 0,76** 0,70**    0,77*** 0,88*** 0,88*** 
A – funkcja liniowa, A – linear function 
* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 

 
Z tabeli 38 wynika również, że wysoki poziom plonowania buraka cukrowego 

można otrzymać przy szerokim zakresie nagromadzenia składników mineralnych. 
Generalnie, wartości krytyczne dla plonu technologicznego cukru były mniejsze 
niż dla plonu korzeni. Wynikało to oczywiście z ujemnego związku między na-
gromadzeniem składników a jakością korzeni (tab.38).  
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Optymalny stosunek całkowitego nagromadzenia pierwiastków dla wytworze-
nia zarówno maksymalnego plonu korzeni, jak i cukru był praktycznie równy. 
Wartość stosunku K/Na wynosiła 1:0,33-36; N/K - 1:1,05; N/Na - 1:0,38. Najwięk-
szą różnicę uzyskano dla stosunku Ca/Na, gdyż dla plonu korzeni wynosił on 
1:1,96; a dla plonu cukru 1:1,68. Wynik w sposób jednoznaczny wskazuje, że 
nadmiar sodu w środowisku glebowym w stosunku do wapnia negatywnie wpływa 
na jakość przemysłową korzeni, a przez to na plon technologiczny cukru.   

Rola azotu w żywieniu buraka cukrowego była przedmiotem licznych prac, z 
których jednoznacznie wynika, że nadmiar Nmin w środowisku obniża plon cukru 
(Ladewig i Märländer 1997, Jaggard i in. 1999, Prośba –Białczyk i in. 2001, Mal-
nou i in. 2006). W odróżnieniu od azotu, nawożenie potasem nie tylko zwiększa 
plon buraka w warunkach jego niedoboru, lecz poprawia także jego jakość (Berin-
ger 1987, Herlihy 1992, Grzebisz 2004). Reakcja roślin na potas zależy jednak od 
zasobności gleby w opisywany składnik. W badaniach własnych stwierdzono, że 
nadmierne pobieranie potasu zdecydowanie zmniejszało plon cukru. Tym samym 
wyniki własne potwierdzają te badania, w których zbyt duże dawki potasu ujemnie 
wpływały na plonowanie buraka (Orlovius 1994, Wojciechowski i in. 2002). Z ko-
lei według Römera i in. (2004) maksymalną zawartość cukru technologicznego bu-
rak uzyskał poziomie 174 kg K ha-1, lecz plon technologiczny cukru wzrastał aż do 
dawki 524 kg K ha-1.  
 
 

3.4.6. Pobranie składników na jednostkę plonu korzeni  
oraz plonu cukru technologicznego 

 
Według danych literaturowych pobranie jednostkowe makroskładników na  

1 tonę masy korzeni przedstawia się następująco: N 3,5 – 5,0; P 0,4 – 1,0; K 4,0 – 
7,6; Mg 0,6 – 1,2; Ca 1,0 – 1,5 oraz Na 0,9 – 2,2 (Finck 1979, Słowiński i in. 1995, 
Gutmański 1996, Grzebisz i in. 1998, Grzebisz 2006). W badaniach własnych uzy-
skano wartości mieszczące się pełni w podanych zakresach (tab.39).  

Dla wszystkich badanych pierwiastków rozkład pobrania jednostkowego cha-
rakteryzował się prawostronną asymetrią. Największym rozproszeniem obserwacji 
odznaczało się pobranie jednostkowe sodu, niezależnie czy rozpatrywano plon ko-
rzeni, czy plon technologiczny cukru. Duże wartości współczynnika zmienności 
(cv) stwierdzono także dla fosforu. Natomiast najmniejszym rozproszeniem cha-
rakteryzowało się pobranie jednostkowe azotu. Dla tego pierwiastka otrzymano 
także najbardziej zbliżone wartości mediany do średnich (tab.39). 
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Tabela 39. Pobranie jednostkowe makroskładników (n=430) 
Table 39. Macronutrients specific uptake (n=430) 
 

kg  składnika na 1 Mg plonu korzeni 
kg of nutrient per 1 Mg  

of taproots yield 

kg składnika na 1 Mg plonu cukru 
kg of nutrient per 1 Mg  

of sugar yield 
Pierwia-

stek 
Element Średnia 

Mean 
cv % Mediana 

Median 
Średnia 
Mean 

cv % Mediana 
Median 

Na 1,44 39,6 1,37 9,29 41,3 8,62 
K 5,15 29,7 4,91 33,40 34,2 31,27 
Ca 1,26 31,0 1,19 8,08 31,7 7,61 
Mg 0,66 28,8 0,62 4,27 32,3 3,92 
P 0,50 36,0 0,45 3,23 39,9 2,93 
N 4,57 20,8 4,49 29,59 24,9 29,33 

 
 

Dla praktyki rolniczej największe znaczenie mają te wartości pobrania jednost-
kowego, które uzyskano dla najwyżej plonującej grupy roślin. Mogą one służyć do 
obliczania potrzeb pokarmowych buraka cukrowego. W badaniach własnych sub-
populację wysokoplonujących roślin wydzielono metodą Cate-Nelsona (Khiari i in. 
2001a). W pierwszym etapie wyznaczono punkty odcięcia obserwacji wysokoplo-
nujących od niskoplonujących. W tym celu przeprowadzono iteracyjną analizę ilo-
razów wariancji między pobraniem jednostkowym określonego pierwiastka przez 
dwie grupy roślin. Następnie wyliczono skumulowany szereg wartości ilorazów 
wariancji i wykreślono zależności między nimi, a plonem korzeni lub cukru korzy-
stając z funkcji wielomianowej 3°. Otrzymane parametry funkcji posłużyły do ob-
liczenia punktów przegięcia krzywych. Wartości tych punktów zamieszczono w 
tabeli 40.  

Wskazują one na zróżnicowanie pobrania jednostkowego między obserwacja-
mi powyżej i poniżej wyznaczonego punktu. Wysokoplonujące rośliny buraka od-
cięto od pozostałych w punkcie, który otrzymano dla pobrania jednostkowego so-
du. W ten sposób wyodrębniona subbpopulacja charakteryzowała się najmniejszą 
zmiennością pobrania jednostkowego wszystkich pierwiastków. Liczebność sub-
populacji roślin wysokoplonujących stanowiła dla pobrania wyrażonego na jed-
nostkę plonu korzeni 24,0%, a na jednostkę plonu technologicznego cukru 25,6% 
całej populacji. W kolejnym kroku procedury wyliczono średnie pobranie jednost-
kowe dla roślin wysoko- i niskoplonujących, a następnie przeprowadzono porów-
nanie istotności różnic między nimi. Uzyskane wyniki wskazują, że wartości po-
brania jednostkowego dla plonu korzeni były mniej zróżnicowane niż dla plonu 
technologicznego cukru. Subpopulacja buraka wysokoplonującego odznaczała się 
istotnie mniejszym pobraniem jednostkowym składników wyrażonym na 1 Mg 
plonu cukru niż subpopulacja niskoplonująca. Szczególnie duża różnica zaznaczyła 
się w odniesieniu do wapnia. Dotyczy to także pobrania wyrażonego na jednostkę 
plonu korzeni (tab.40). 
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Tabela 40. Porównanie wielkości pobrania jednostkowe makroskładników przez 
wysoko- i niskoplonujące rośliny buraka cukrowego  

Table 40. Comparison of macronutrients specific uptake by high– and low-yielding 
subbpopulations of sugar beet  

 
Wysokoplonujące 

High-yielding 
Niskoplonujące 
Low-yielding 

Pier-
wia-
stek 
Ele-
ment 

Punkt 
przegięcia 
Inflection 

point 
Średnia 
Mean 

SD Średnia 
Mean 

SD 

 
F 

 
p 

kg  składnika na 1 Mg plonu korzeni 
kg of nutrient per 1 Mg of taproots yield 

Na 65,1 1,36 0,53 1,47 0,58 2,82 n.s. 
K 57,0 5,15 1,31 5,14 1,58 0,01 n.s. 
Ca 30,0 1,09 0,27 1,31 0,40 26,46 ≤ 0,001 
Mg 57,2 0,64 0,18 0,67 0,19 1,98 n.s. 
P 61,9 0,50 0,17 0,50 0,19 0,12 n.s. 
N 56,4 4,46 0,74 4,60 1,01 1,79 n.s. 

kg składnika na 1 Mg plonu cukru 
kg of nutrient per 1 Mg of sugar yield 

Na 10,1 8,47 3,56 9,58 3,90 6,89   ≤ 0,01 
K 9,3 29,37 6,95 34,75 12,29 18,98 ≤ 0,001 
Ca 10,0 6,84 1,74 8,49 2,62 37,85 ≤ 0,001 
Mg 9,3 3,69 1,13 4,47 1,40 27,73 ≤ 0,001 
P 9,5 2,92 1,16 3,34 1,31 8,52 ≤ 0,001 
N 8,9 27,10 5,39 30,44 7,78 17,44 ≤ 0,001 

 
Wydzielone subpopulacje roślin buraka najmniej różniły się pobraniem sodu 

na jednostkę plonu technologicznego cukru. Wskazuje to na małą rolę wielkości 
jednostkowego nagromadzenia sodu w prognozowaniu plonu technologicznego 
cukru w porównaniu do innych makroskładników (tab.40).  
 
 

3.5. Prognozowanie plonu cukru technologicznego 
3.5.1. Wyodrębnianie czynników głównych 

 
W celu określenia najlepszych wskaźników glebowych i roślinnych do progno-

zowania plonu technologicznego cukru przeprowadzono analizę czynnikową, a na-
stępnie analizę skupień. Większość badanych w pracy zmiennych podzielono na 
cztery grupy wskaźników: Z1, Z2, Z3 i Z4. Zestaw pierwszy obejmował 11 zmien-
nych związanych z właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleby. Zestaw drugi 
składał się z 24 wskaźników roślinnych reprezentujących zawartość składników 
mineralnych w częściach wskaźnikowych buraka w fazach BBCH16 i BBCH43. 
Zestaw 3 składał się z 24 wskaźników roślinnych reprezentujących wartości Vx dla 
różnych pierwiastków uzyskane metodą CND w fazach BBCH16 i BBCH43. Ze-
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staw 4 obejmował również wskaźniki roślinne, lecz związane z nagromadzaniem 
składników w liściach i korzeniach buraka cukrowego w fazie BBCH49. Wejścio-
wą liczbę zmiennych zredukowano do składowych głównych, których wartości 
własne wariancji były większe od 1 (kryterium osypiska). Dla pierwszego i czwar-
tego zestawu wskaźników wyodrębniono 3, a dla pozostałych 6 składowych głów-
nych. Wyjaśniały one odpowiednio 65% (Z1), 59% (Z2), 67% (Z3) i 66% (Z4) 
całkowitej zmienności danych wejściowych. Uzyskane po rotacji ładunki czynni-
kowe wraz z wartościami wariancji zamieszczono w tabelach 41 - 44.  

W zestawie wskaźników glebowych (Z1) czynnik I reprezentowały 4 zmienne: 
zawartość cz.spł., Corg oraz wymiennych kationów wapnia i magnezu. Zmienne te 
można bezpośrednio wiązać z wielkością kompleksu sorpcyjnego gleby. Czynnik 
ten wyjaśniał 31% całych zasobów związanych ze zmiennością właściwości gleby. 
Czynnik II utworzyły dwie zmienne, tj. pH i Hh. Duży ładunek do powstania tego 
czynnika wnosił również fosfor oznaczany metodą Egnera-Riehma. Czynnik III 
utworzyła jedna zmienna, a mianowicie zawartość Nmin w glebie (tab.41).  

 
 

Tabela 41. Ładunki oraz wariancja czynników głównych (po rotacji czynników); 
wskaźniki glebowe 

Table 41.  Loadings and variance of principal components (with rotation of com-
ponents); soil indicators 

 
Czynniki główne, Principal components Zmienne 

Indepedents I II III 
Cz.spł., Clay 0,85 0,06 -0,06 
pH KCl 0,17 0,91 -0,13 
Hh -0,10 -0,91 0,11 
Corg 0,88 0,02 -0,04 
PER 0,47 0,60 0,33 
Nmin -0,08 -0,04 0,73 
CECe 0,00 0,52 0,24 
NaCH3COONH4 0,45 0,27 0,56 
KCH3COONH4 0,51 0,14 0,39 
CaCH3COONH4 0,74 0,39 -0,23 
MgCH3COONH4 0,81 -0,06 0,07 
Wariancja, Variance:      
Wyjaśniająca, Explained 3,43 2,53 1,25 
Udział, Proportion of total 0,31 0,23 0,11 
Skumulowana, Cumulative 0,31 0,54 0,65 
Ładunki wyróżniono dla wartości > 0,7 
Boldfaced loadings are >0,7  
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Tabela 42.  Ładunki oraz wariancja czynników głównych (po rotacji czynników); 
wskaźniki roślinne, Z2 

Table 42  Loadings and variance of principal components (with rotation of com-
ponents); plant indicators, Z2 

 
Czynniki główne, Principal components Zmienne 

Indepedents I II III IV V VI 
A − Na 0,20 0,08 -0,79 -0,09 -0,13 0,03 
A − K 0,88 0,05 -0,01 0,09 -0,09 0,06 
A − Ca 0,17 0,51 0,01 -0,17 -0,59 0,03 
A − Mg 0,09 0,75 0,12 0,25 0,02 -0,13 
A − P -0,06 0,53 -0,20 0,11 0,13 0,16 
A − N 0,49 -0,22 -0,12 0,29 0,15 -0,14 
B − Na -0,27 0,25 -0,79 -0,07 -0,04 -0,01 
B − K 0,55 0,46 -0,13 -0,09 0,07 0,21 
B − Ca 0,01 0,23 0,04 -0,11 -0,04 -0,02 
B − Mg -0,35 0,80 0,04 0,18 0,17 -0,02 
B − P -0,42 -0,25 0,15 0,16 0,40 0,20 
B − N -0,00 0,22 -0,22 0,18 0,06 -0,24 
C − Na -0,07 -0,22 -0,85 -0,06 0,05 -0,06 
C − K 0,74 -0,34 0,06 0,17 0,06 0,18 
C − Ca 0,05 -0,17 0,02 -0,10 -0,64 0,20 
C − Mg 0,02 0,25 0,10 0,77 0,09 -0,04 
C − P -0,78 -0,02 -0,06 0,31 0,07 0,15 
C − N -0,33 -0,26 -0,15 0,60 0,02 0,02 
D − Na 0,15 -0,11 -0,59 0,18 0,15 -0,06 
D − K 0,31 -0,15 0,06 0,20 -0,40 0,36 
D − Ca -0,17 -0,09 0,04 0,19 -0,72 -0,15 
D − Mg 0,26 0,15 0,04 0,69 -0,22 0,19 
D − P -0,01 -0,05 -0,01 -0,05 0,14 0,82 
D − N 0,03 0,15 0,09 0,20 -0,28 0,70 
Wariancja, Variance:        
Wyjaśniająca, Expl. 3,26 2,65 2,54 2,03 1,90 1,63 
Udział, Proportion  0,14 0,11 0,11 0,08 0,08 0,07 
Skumulow., Cumulat. 0,14 0,25 0,36 0,44 0,52 0,59 
Ładunki wyróżniono dla wartości > 0,7 
Boldfaced loadings are >0,7  
A – blaszki, blades, BBCH16 ; B – ogonki 5 liścia; petioles of 5 leaf, BBCH16; C – cała masa nad-
ziemna w fazie BBCH16; D – liście wskaźnikowe, indicatory leaves, BBCH43.   

 
W czynnikach wyodrębnionych dla zestawów Z2 i Z3,  ładunki czynnikowe 

zależały przede wszystkim od pierwiastka, a w drugiej kolejności od fazy wzrostu 
buraka. W czynniku I dla Z2 najważniejszą zmienną była zawartość potasu w 
blaszkach 5 liścia i liściach ogółem w fazie BBCH16, a także fosforu w liściach 
ogółem w fazie BBCH16. Czynnik ten wyjaśniał 14% całkowitej zmienności za-
wartej w tym zestawie wskaźników. Drugim pod względem wkładu w wariancję 
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czynnikiem, była  zmienna związana z zawartością magnezu w ogonkach i blasz-
kach 5 liścia (11% całkowitej zmienności). Czynnik III utworzyły natomiast 
zmienne reprezentujące zawartość sodu w częściach wskaźnikowych w fazie 
BBCH16. Razem zmienne te wyjaśniały 36% ogólnych zmienności materiału ro-
ślinnego (tab.42).  
 
Tabela 43. Ładunki oraz wariancja czynników głównych (po rotacji czynników); 

wskaźniki roślinne, Z3 
Table 43. Loadings and variance of principal components (with rotation of compo-

nents); plant indicators, Z3 
 

Czynniki główne, Principal components Zmienne 
Indepedents I II III IV V VI 
A − VNa -0,78 0,05 0,09 0,28 0,01 0,11 
A − VK 0,15 0,86 -0,15 0,00 -0,06 0,07 
A − VCa 0,39 -0,05 0,72 0,15 -0,09 -0,24 
A − VMg 0,26 -0,28 0,39 -0,64 0,12 0,12 
A − VP 0,02 -0,31 -0,66 0,01 0,00 -0,24 
A − VN 0,13 0,06 -0,71 0,10 -0,01 0,13 
B − VNa -0,68 -0,46 0,15 0,24 -0,07 0,05 
B − VK 0,16 0,72 0,03 -0,05 0,08 -0,31 
B − VCa 0,20 0,25 0,32 0,03 -0,04 -0,47 
B − VMg 0,32 -0,55 -0,05 -0,55 0,11 -0,16 
B − VP 0,34 0,12 -0,63 0,09 0,07 -0,13 
B − VN 0,02 0,03 0,09 -0,05 -0,03 0,84 
C − VNa -0,84 -0,06 0,03 0,34 0,04 0,20 
C − VK 0,27 0,87 -0,07 0,05 0,00 0,01 
C − VCa 0,31 0,28 0,37 0,36 -0,02 -0,40 
C − VMg 0,08 0,03 0,04 -0,86 0,04 0,06 
C − VP 0,18 -0,80 -0,28 0,05 0,04 -0,01 
C − VN 0,57 0,07 -0,17 -0,00 -0,23 0,07 
D − VNa -0,70 -0,05 -0,15 -0,18 -0,19 -0,07 
D − VK 0,42 0,20 0,13 0,36 0,18 0,14 
D − VCa 0,26 -0,11 0,14 0,35 -0,73 -0,05 
D − VMg 0,09 0,35 -0,01 -0,63 -0,18 0,06 
D − VP 0,07 -0,02 -0,08 0,13 0,82 -0,08 
D − VN 0,44 -0,25 0,14 0,17 0,63 0,09 
Wariancja, Variance:        
Wyjaśniająca, Expl. 3,81 3,76 2,51 2,59 1,82 1,48 
Udział, Proportion  0,16 0,16 0,10 0,11 0,08 0,06 
Skumulow., Cumulat. 0,16 0,32 0,42 0,53 0,61 0,67 
Ładunki wyróżniono dla wartości > 0,7 
Boldfaced loadings are >0,7  
A – blaszki, blades, BBCH16 ; B – ogonki 5 liścia; petioles of 5 leaf, BBCH16; C – cała masa nad-
ziemna w fazie BBCH16; D – liście wskaźnikowe, indicatory leaves, BBCH43.   
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W zestawie trzecim (Z3), czynnik I przenosił informacje związane z warto-
ściami VNa, czynnik II z wartościami VK , a czynnik III zależał od VN. Razem czyn-
niki te wyjaśniały łącznie 42% całkowitej zmienności (tab.43).  

Dla zestawu czwartego (Z4) wyodrębniono trzy czynniki. Czynnik I powstał 
przez zespolenie zmiennych związanych z nagromadzeniem potasu, magnezu, 
wapnia i azotu w liściach. W utworzeniu drugiego czynnika (II) największy udział 
miały zmienne reprezentujące nagromadzenie sodu, potasu oraz azotu w korze-
niach. Z kolei czynnik III powstał przez wyodrębnienie nagromadzenia w korze-
niach wapnia (tab.44). 

Spośród utworzonych czynników głównych, najsilniej z plonem technologicz-
nym związane były wskaźniki zawarte w zestawie 4 (nagromadzenie składników). 
Duże wartości współczynników korelacji uzyskano także dla czynników związa-
nych z właściwościami gleby (Z1). Najmniejsze wartości współczynników korela-
cji otrzymano dla wskaźników w grupie Z2 i Z3, obejmujących zawartość składni-
ków mineralnych w roślinach i wartości Vx (tab.45).  
 
Tabela 44. Ładunki oraz wariancja czynników głównych (po rotacji czynników); 

wskaźniki roślinne, Z4 
Table 44. Loadings and variance of principal components (with rotation of compo-

nents); plant indicators, Z4 
Czynniki główne, Principal components Zmienne 

Indepedents I II III 
K* − Na 0,03 0,77 -0,05 
K − K 0,14 0,84 0,13 
K − Ca -0,23 0,11 0,80 
K − Mg 0,09 0,65 0,53 
K − P 0,00 0,57 -0,31 
K − N 0,15 0,73 0,41 
L** − Na 0,63 0,36 -0,17 
L − K 0,79 0,12 0,03 
L − Ca 0,84 -0,31 0,17 
L − Mg 0,83 -0,09 0,00 
L − P 0,64 0,34 -0,19 
L − N 0,87 0,12 -0,08 
Wariancja, Variance:      
Wyjaśniająca, Explained 3,69 2,95 1,31 
Udział, Proportion of total 0,31 0,25 0,11 
Skumulowana, Cumulative 0,31 0,55 0,66 
Ładunki wyróżniono dla wartości > 0,7 
Boldfaced loadings are >0,7  
* K-korzenie, roots; ** L-liście, leaves 
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Tabela 45. Współczynniki korelacji między czynnikami głównymi a plonem techno-
logicznym cukru (n=317) 

Table 45. Correlation coeffiecients between principal components and white sugar 
yield (n=317) 

 
Czynniki główne, Principal components Rodzaj wskaźników

Type of indicators I II III IV V VI 
Z 1 0,23*** -0,06 0,14 – – – 
Z 2 0,13* 0,05 -0,13* 0,00 0,16** 0,07 
Z 3 -0,21*** 0,07 -0,04 -0,12* 0,13* -0,07 
Z 4 0,20*** 0,47*** 0,31*** – – – 

* , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 
 

3.5.2. Wyznaczanie zbiorów o zbliżonych wielkościach  
plonu cukru technologicznego 

 
Tabela 46. Wartości czynników głównych oraz plony technologiczne cukru dla wy-

odrębnionych skupień 
Table 46. Values of principal components and white sugar yields for separated 

clusters  
 

Czynniki główne 
Principal components 

Nr sku-
pienia 
No. of 

clusters 

Udział 
Share 

% I II III IV V VI 

Plon 
cukru 
Sugar 
yield 

Z 1 
1 44,4 -0,34 0,58 -0,32 -- -- -- 7,94 
2 24,5 -0,06 -1,42 -0,07 -- -- -- 9,13 
3 31,0 0,54 0,29 0,51 -- -- -- 10,75 

Z 2 
1 32,8 -1,27 -0,01 0,19 0,11 0,18 0,02 8,76 
2 45,3 0,75 -0,07 0,53 0,03 -0,04 0,00 8,93 
3 21,9 0,35 0,15 -1,37 -0,23 -0,18 -0,04 9,58 

Z 3 
1 35,7 0,82 0,62 0,03 0,04 -0,07 0,01 8,39 
2 32,5 0,06 -1,25 -0,16 0,02 0,27 -0,06 9,14 
3 31,8 -0,98 0,59 0,13 -0,06 -0,19 0,05 9,62 

Z 4 
1 20,9 -0,40 -1,08 -0,12 -- -- -- 7,13 
2 24,4 -0,77 0,27 -0,63 -- -- -- 8,46 
3 20,3 1,23 -0,46 -0,19 -- -- -- 9,03 
4 22,8 -0,31 0,27 1,08 -- -- -- 10,48 
5 11,6 0,80 1,66 -0,25 -- -- -- 10,58 
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Posługując się zestawem Z1 wyodrębniono trzy skupienia plonów cukru buraka. 
Czynnik I i II pozwalał na wyróżnienie skupienia 3 o największych plonach cukru.  

0

2

4

6

8

10

12

14

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Czynnik I, Factor I

Pl
on

 c
uk

ru
, S

ug
ar

 y
ie

ld
   

 M
g 

ha
-1

Skupienie 1
Skupienie 2
skupienie 3

0

2

4

6

8

10

12

14

-3 -2 -1 0 1 2

Czynnik II, Factor II

Pl
on

 c
uk

ru
, S

ug
ar

 y
ie

ld
   

 M
g 

ha
-1

Skupienie 1
Skupienie 2
skupienie 3

0

2

4

6

8

10

12

14

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Czynnik III, Factor III

Pl
on

 c
uk

ru
, S

ug
ar

 y
ie

ld
   

 M
g 

ha
-1

Skupienie 1
Skupienie 2
skupienie 3

a)

c)

b)

 
 
Rys. 21. Rozkład skupień względem plonu cukru technologicznego i czynników 

związanych z zestawem Z1: a) czynnik  I, b) czynnik  II, c) czynnik III  
Fig. 21. Distribution of clusters according to white sugar yield and Z1 group: a) 

factor  I, b) factor II, c) factor III  
 

Wysoki poziom plonowania w tym skupieniu był proporcjonalnie związany  
z największymi wartościami czynnika I (cz.spł., Corg, kationy wymienne) oraz czyn-
nika II (Nmin). Najliczniejsze było skupienie 1, dla którego otrzymano najmniejsze 
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plony cukru. Maksymalna różnica w przeciętnym plonie cukru między skrajnymi 
skupieniami wynosiła 35,4% (tab.46). Obydwa czynniki nie pozwalały jednak na 
jednoznaczne rozdzielenie skupień o najmniejszych i największych plonach cukru.  
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Rys. 22. Rozkład skupień względem plonu cukru technologicznego i czynników 

związanych z zestawem Z2: a) czynnik  I, b) czynnik  II  
Fig. 22.  Distribution of clusters according to white sugar yield and Z2 group:  

a) factor  I, b) factor II 
 

Z kolei czynnik II wyraźnie rozdzielał dwa skupienia, o małych (1) i średnich 
plonach (2). Pomimo to, największy plon cukru stwierdzono w skupieniu 3. Zebra-
ne w nim gleby charakteryzowały się odczynem lekko kwaśnym (pH 6,2). W sku-
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pieniu 2 spadek plonowania buraka wiązał się ze wzrostem kwasowości gleby. 
Uregulowany odczyn gleb był jednak cechą drugorzędna w kształtowaniu plonu 
buraka, o czym świadczy przesunięcie skupienia 1 w kierunku większych wartości 
czynnika II (rys.21).   

Analiza skupień w oparciu o drugi zestaw danych (Z2) umożliwiła wyznacze-
nie również trzech skupień. Jednak w porównaniu do pierwszego zestawu różnice 
między przeciętnymi wartościami plonów cukru były mniejsze i wynosiły maksy-
malnie 9,4% (tab.46).  

Czynnik I, reprezentujący przede wszystkim zawartość potasu w fazie 
BBCH16, umożliwił wyróżnienie skupienia 3 o największych plonach cukru. Nie-
wiele mniejszy plon otrzymano dla skupienia 2, w którym zebrane obiekty wyróż-
niały się największą przeciętną zawartością potasu. Pod względem zawartości po-
tasu, skupienie to było wyraźnie oddalone od skupienia 1. Jednocześnie skupienie 
2 różniło się od skupienia 3 i 1 mniejszą  zawartością sodu w roślinach (rys.22). 

Dla wskaźników Z3 uzyskano również trzy skupienia. Jednak w porównaniu 
do poprzedniego zestawu, czynniki związane z wartościami Vx bardziej różnicowa-
ły plon cukru technologicznego (tab.46). Różnica w plonie cukru między skupie-
niem 1 a 3 wynosiła 14,4%. Żaden z czynników nie oddalał w wyraźny sposób 
uzyskanych skupień (rys.23). 

W odróżnieniu od zestawu Z2, największą rolę odgrywał czynnik związany z 
zawartością sodu, a dokładnie relacją tego pierwiastka z innymi (VNa). Największy 
plon uzyskano dla skupienia 3. Grupa ta skupiała punkty pomiarowe, w których 
zanotowano największą przeciętną zawartość sodu, a jednocześnie umiarkowaną 
zawartość potasu (rys.23). Jak wykazano w badaniach, duża zawartość sodu, a ma-
ła potasu także ujemnie wpływała na plon cukru. Skupienia o najmniejszych i naj-
większych plonach cukru charakteryzowały się zbliżonymi wartościami VK. Jednak 
skupienie 1 obejmowało rośliny o najmniejszej wartości VNa (zawartości sodu).  
W odniesieniu do „czystych zawartości” interesujące jest to, że nie tyle stosunek 
K/Na układał się proporcjonalnie do wyodrębnionych skupień, co suma równo-
ważników obu składników (tab.47). 
 
Tabela 47. Zawartość sodu i potasu w zależności od skupienia 
Table 47. Sodium and potassium content in relation to cluster 
 

Parametry, Parameters 
Na K K/Na ∑KNa VNa VK Skupienie 

Cluster 
Plon cukru, 
Sugar yield 

g kg-1 g kg-1  eq kg-1   
1 Mały, Low 9,3 50,1 5,4 1,66 -1,23 1,15 
2 Średni, Medium 7,3 66,3 9,1 1,97 -0,94 0,77 
3 Duży, High 15,2 60,8 4,0 2,18 -0,60 1,04 

 
Dla zestawu wskaźników (Z4) związanych z nagromadzeniem składników w 

liściach i korzeniach buraka w fazie BBCH49 wyodrębniono pięć skupień. Rozkład 
skupień względem czynników oraz plonu technologicznego cukru zamieszczono na 
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rys.24, a ich wartości oraz przyporządkowane im plony cukru w tabeli 46. Maksy-
malna różnica w plonie cukru między skupieniami wynosiła 48,4%. Dwa pierwsze 
czynniki wyraźnie rozdzielały skupienia 1 i 4. Z kolei czynnik 3 najbardziej odda-
lał od siebie obiekty 1 i 5. Najbardziej liniowy charakter zależności stwierdzono 
między plonem cukru i czynnikiem II, reprezentującym nagromadzenie sodu, pota-
su oraz azotu w korzeniach buraka. Wpływ nagromadzenia wapnia w roślinach był 
najmniej jednoznaczny w kształtowaniu plonów cukru  (rys.24).  
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Rys. 23. Rozkład skupień względem plonu cukru technologicznego i czynników 

związanych z zestawem Z3: a) czynnik  I, b) czynnik  II  
Fig. 23. Distribution of clusters according to white sugar yield and Z3 group: 

 a) factor  I, b) factor II 
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Rys. 24. Rozkład skupień względem plonu cukru technologicznego i czynników 
związanych z zestawem Z4: a) czynnik  I, b) czynnik  II , c) czynnik III 

Fig. 24. Distribution of clusters according to white sugar yield and Z4 group:  
a) factor  I, b) factor II, c) factor III 

 
W celu oceny współzależności miedzy badanymi wskaźnikami a plonem technolo-
gicznym cukru przeprowadzono dodatkowo grupowanie obiektów metoda hierar-
chiczną według Warda (rys.25). Do analizy wybrano zmienne związane z właści-
wościami gleby oraz zawartością składników. Plon technologiczny cukru został 
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zaklasyfikowany w skupieniu obejmującym takie cechy jak zawartość sodu w li-
ściach wskaźnikowych w fazie BBCH43 oraz zawartość potasu wymiennego. W 
porównaniu do poprzedniej procedury wyodrębniania czynników głównych i sku-
pień, metoda Warda w większym stopniu podkreśla podobieństwo zawartości pota-
su w glebie do zmienności plonu technologicznego cukru. Rola sodu w liściach w 
fazie BBCH43 wynikała z regulacji gospodarki wodnej w fazie krytycznej. Warto 
zwrócić uwagę, że drugie skupienie przy odległości wiązania około 30 obejmowało 
także zawartość sodu w fazie BBBCH16, a także azotu w ogonkach 5 liścia 
(rys.25). 

Ryc. 25. Analiza skupień wg metody Warda (plon cukru) 
Fig. 25. Clusters analysis according to Ward method (sugar yield) 

 
 
 

4. PODSUMOWANIE 
 

4.1 Wybór i kalibracja testu zawartości przyswajalnego sodu w glebie 
 

Celem pierwszego etapu badań był wybór najlepszej metody oznaczania za-
sobności gleby w przyswajalną formę sodu. O wyborze metod do testowania zade-
cydowały następujące ich właściwości: 

Metoda Warda, Ward method
Odległ. euklidesowa, Euklidean distance
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o H2O dest. – z punktu widzenia praktycznego oznaczanie sodu można połą-
czyć z jednoczesną analizą pH i stopnia zasolenia gleb (Rhoades i Miayamo-
to 1990); w aspekcie poznawczym forma ta jest miarą zasobności gleby w 
mobilne frakcje sodu (Fotyma i in. 2005b), 

o 0,0125 molowy CaCl2 (metoda Schachtschabela) – standardowa metoda 
oznaczania przyswajalnego magnezu  w glebie, a w Niemczech dodatkowo 
sodu (Jacobs 2005), 

o 1 molowy CH3COONH4 – najczęściej stosowany odczynnik do oznaczania 
tzw. form wymiennych, w Wielkiej Brytanii i USA służy do oceny zasobno-
ści gleby w potas i sód (Haby i in. 1990, Milford i in. 2000), 

o 0,03 molowy CH3COOH – metoda ogrodnicza, wykorzystywana także do 
oceny zasobności gleby w sód (Nowosielski 1988, Jaszczołt 1989). 

o bufor mleczanowy pH 3,55 (metoda Egnera-Riehma) – standardowy roztwór 
do oceny zasobności gleby w fosfor i  potas; jednoczesna analiza stężenia 
sodu ograniczyłaby czas i koszt analizy (Fotyma i in. 2005a), 

o 1 molowy HCl – celem zastosowania tej metody była ekstrakcja sodu silniej 
związanego z fazą stałą gleby (Meyer i Jungk 1993), ponadto oznaczanie so-
du można połączyć z oceną zawartości mikroelementów w glebie (Gemba-
rzewski i in. 1987) 

Oceniając wyżej wymienione metody, pod względem użyteczności w analizie 
zasobności gleby w sód, brano pod uwagę takie cechy jak: różnice między średni-
mi, rozkład obserwacji, współczynniki korelacji między metodami, związek mię-
dzy zawartością sodu w glebie i nagromadzeniem składnika w roślinach oraz po-
ziomem plonowania buraka, a także możliwość równoczesnego oznaczania innych 
składników, zwłaszcza potasu.  

Z badań własnych wynika, że najbardziej przydatnym roztworem ekstrakcyj-
nym jest 1 molowy CH3COONH4, gdyż zawartość NaCH3COONH4 w glebie istotnie 
koreluje z zawartością i wielkością plonu cukru buraka, a ponadto metoda ta speł-
nia kryterium uniwersalności i nadaje się także do oceny zawartości przyswajalne-
go potasu. Octan amonu ekstrahuje formę potasu, która istotnie i najwyżej korelo-
wała z plonem korzeni i cukru buraka cukrowego. Jak wykazano w pracy najwięk-
sze plony cukru technologicznego można osiągnąć tylko przy określonym stosunku 
jonów sodu i potasu. Jednoczesna analiza zawartości obydwu składników w glebie 
ma zatem zasadnicze znaczenie w efektywnym żywieniu mineralnym buraka cu-
krowego.  

Procedura walidacyjna zastosowana w pierwszym etapie oceny testowanych 
metod ekstrakcji sodu pozwoliła odrzucić test 1 mol HCl. Pomimo rozkładu ob-
serwacji zbliżonego do pozostałych metod, wskazującego na jednorodność popula-
cji, wartości współczynników korelacji między zawartością NaHCl a pozostałymi 
formami sodu były najmniejsze. Wynikało to z faktu, że testowany odczynnik eks-
trahował bardzo duże ilości sodu z gleb zasobnych w materię organiczną i węgla-
ny. Konieczność selekcji gleb i związanej z tym dodatkowej analizy chemicznej 
powoduje, że test z HCl nie spełnia zasady prostoty oznaczania sodu w glebie w 
porównaniu do pozostałych metod. 



Przemysław Barłóg  
  

 
120

Najmniej sodu w glebie otrzymano stosując H2O i roztwór CaCl2. Drugą jedno-
rodną grupę pod względem ilości ekstrahowanego sodu z gleby utworzyły testy  
z CH3COONH4, CH3COOH i buforem mleczanowym. Różnice w poziomie zawar-
tości sodu nie były duże, ponieważ NaH2O dominowała w całkowitej zawartości po-
zostałych form składnika. W zależności od testowanej metody udział tej formy so-
du wynosił od 71% (Egner-Riehm) do 86% (CaCl2). Uzyskany wynik jednoznacz-
nie potwierdza spostrzeżenia podnoszone już wcześniej przez wielu autorów, od-
niesione do słabej sorpcji i wynikającej stąd dużej  mobilności kationów Na+ w 
glebie (Scheffer i Schachtschabel 1979, Pondel i Terelak 1981, Jaworska i Długosz 
1996). Uzyskane wyniki tłumaczą również fakt, że NaH2O dobrze koreluje z innymi 
formami sodu, zwłaszcza w glebie lekkiej. Zmniejszenie się wartości współczynni-
ka korelacji na glebach średnich sugeruje słabą zdolność ekstrahenta, jakim jest 
H2O do desorpcji form sodu potencjalnie dostępnych dla roślin, czyli związanych 
wymiennie. Uwzględniając ponadto małą zdolność ekstrakcyjną wody w stosunku 
do jonów K+ należy stwierdzić, że metoda ta ma ograniczone zastosowanie jako 
test glebowy (Fotyma i in. 2005a). Dla testu tego nie dokonano zatem kalibracji, 
chociaż jak wykazano zawartość NaH2O w glebie korelowała z zawartością składni-
ka w roślinach na poziomie porównywalnym z innymi oznaczanymi formami sodu.  

W badaniach własnych największe wartości współczynników korelacji między 
metodami otrzymano dla roztworów CaCl2, CH3COONH4 i CH3COOH  
(r > 0,9***). Tak wysoka wartość współczynnika korelacji przemawia za możliwo-
ścią zamiennego stosowania tych trzech metod ekstrakcji sodu z gleby. Metoda 
Egnera-Riehma  znalazła się w tej samej grupie co octan amonu i kwas octowy 
jednak słabiej korelowała z wyżej wymienionymi metodami. Zależność tą należy 
wiązać z odmiennym mechanizmem desorpcji sodu z fazy stałej gleby. Uzyskana 
prawidłowość jest zgodna z wynikami badań dotyczących przyswajalnych form 
magnezu (van Erp i in. 2001). Zanotowaną różnicę tłumaczy bardziej kwaśny od-
czyn, większa siła jonowa i zdolność buforowa, a także szerszy stosunek gleba : 
roztwór (1:50; m/v). Problemem dyskusyjnym, wymagającym w dalszym ciągu 
głębszego rozpoznania, jest stosowanie metody Egnera-Riehma do oceny zasobno-
ści gleby w potas. Z badań własnych wynika, że plon buraka cukrowego lepiej ko-
relował z formą KCH3COONH4 niż KER. Zależność ta może wynikać z faktu, że rośliny 
buraka cukrowego wykorzystują potas również z form zapasowych (Meyer i Jungk 
1993). Zjawisko to może szczególnie silnie wystąpić na glebach średnich, zwłasz-
cza w warunkach suszy (Fotyma 2005b). Należy również dodać, że zastosowanie 
metody Egnera-Riehma do oznaczania sodu, z uwagi na szeroki stosunek gleba/ 
roztwór, może sprawiać problemy analityczne w postaci zbyt małego stężenia sodu 
w roztworze ekstrakcyjnym. Ponieważ metoda ta ma jednak duże zastosowanie w 
ocenie potasu w glebie, dlatego uwzględniono ją również przy opracowywaniu 
liczb granicznych zawartości sodu w glebie.  

Standardową metodą oznaczania sodu w glebie jest 0,0125 molowy roztwór 
CaCl2 (Jacobs 2005). Metoda ta jednak słabo nadaje się do oznaczania potasu  
w glebie, a przez to traci na uniwersalnosci. W pracy wyznaczono jednak dla tej 
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metody zawartości krytyczne sodu w glebie w celu ich porównania  z ustalonymi 
przez innych autorów normami.  

Kalibrację wybranych testów glebowych (CaCl2, CH3COONH4 oraz Egner-
Riehm) przeprowadzono metodą Boundary-line, która umożliwiła wyznaczenie dla 
buraka cukrowego optymalnego przedziału zawartości sodu w glebie. Analiza war-
tości R2 dopasowania linii granicznych może również dostarczyć pośrednio wska-
zówki o użyteczności danej metody jako testu glebowego (Lund i in. 2000, Shatar  
i McBratney 2004). W badaniach własnych najlepsze dopasowanie linii granicznej 
dla zależności „plon korzeni – zawartość sodu w glebie”, zwłaszcza w stanowi-
skach z glebami lekkimi, otrzymano dla formy rozpuszczalnej w octanie amonu, 
następnie w buforze mleczanowym, a najmniejsze dla metody z CaCl2. W odnie-
sieniu do plonu cukru nie stwierdzono znaczących różnic między tymi trzema me-
todami. Wskazuje to, że wybrane metody odznaczały się zbliżoną wartością dia-
gnostyczną.  

W badaniach własnych stwierdzono, że optymalna zawartość sodu w glebie dla 
wytworzenia maksymalnego plonu cukru technologicznego była nieznacznie więk-
sza niż dla plonu korzeni. Różnica zależała od kategorii agronomicznej gleby oraz 
typu testu chemicznego. Odwrotne zjawisko zaobserwowano natomiast w ocenie 
optymalnej zawartości potasu w glebie. Jak wykazano, wartości optymalne uległy 
przesunięciu w kierunku mniejszej koncentracji składnika w glebie. Obserwowane 
zależności uwypuklają rolę równowagi jonowej między K+ i Na+ w kształtowaniu 
plonów buraka. Maksymalny plon cukru technologicznego na glebach lekkich 
stwierdzono przy zawartości 8 mg, a na glebach średnich  11 mg NaCH3COONH4 kg-1  
w warstwie ornej.  Jednak zakresy zawartości składnika w glebie, zapewniające 
plony na poziomie 95% maksymalnego były znacznie szersze (tab.48). Ze względu 
na zastosowaną metodę statystyczną, jak również znaczenie praktyczne, wartość 
dolnej liczby granicznej była większa niż górnej. Mała liczba obserwacji w więk-
szych zakresach koncentracji składnika w glebie utrudniała jednoznaczne wyzna-
czenie górnej zawartości krytycznej. Pomimo to, można założyć, że w wyniku ana-
lizy linii granicznych otrzymano trzy klasy zasobności gleby w sód: niską - poniżej 
dolnej wartości krytycznej; średnią między wartościami krytycznymi - przedział 
optymalny oraz wysoką – luksusową, powyżej górnej wartości krytycznej. Przy-
równując otrzymane wartości krytyczne do przedziałów procentylowych, można 
stwierdzić, że większość badanych gleb nie wymagała nawożenia sodem. Z badań 
własnych wynika ponadto, że optymalny przedział zawartości NaCH3COONH4 dla plo-
nu cukru był bardziej przesunięty w kierunku mniejszych wartości niż dla plonu 
korzeni. Zbliżoną tendencję stwierdzono także dla pozostałych form składnika  
i dotyczyła ona głównie górnej wartości krytycznej. Zjawisko to wynika z ujemne-
go wpływu nadmiaru sodu w glebie na cechy jakościowe korzeni (von 
Braunschweig 1983, Haneklaus i in. 1998).  

Problemem wymagającym oddzielnego rozważenia jest wpływ kategorii agro-
nomicznej gleby na zawartości graniczne sodu. Ocena zasobności gleby w potas 
prowadzona jest oddzielnie dla każdej kategorii agronomicznych (Fotyma i Fotyma 
1995). W odniesieniu do sodu powyższą procedurę zaproponowano tylko dla me-
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tody z 0,03 M CH3COOH (Gutmański 2002), lecz jak dotąd nie opracowano jej dla 
0,0125 mol·dm-3 CaCl2 oraz mol·dm-3 CH3COONH4. Brak oddzielnych norm dla 
gleb różniących się składem granulometrycznym wynika najprawdopodobniej ze 
słabej sorpcji składnika przez minerały ilaste (Scheffer i Schachtschabel 1979).  
W badaniach własnych stosując metodę B-L stwierdzono przesunięcie zakresu kry-
tycznego zawartości sodu w kierunku większych wartości w glebach średnich. Jed-
nocześnie otrzymano nieznaczny wzrost optymalnej wartości stosunku równoważ-
nikowego K/Na, wynikający z większej koncentracji w glebie pierwszego składni-
ka. Wynik ten potwierdza postawioną wcześniej tezę o istotności odpowiedniego 
stosunku K/Na w glebie w kształtowaniu plonów buraka. Zatem, zgodnie z wyka-
zanymi prawidłowościami, kategoria agronomiczna gleby nie stanowi jednoznacz-
nego kryterium definiującego stan zasobności gleby w przyswajalny sód i klasy 
zawartości sodu przedstawione w tabeli 48 nalezy traktować jako orientacyjne. 
Ocena wpływu kategorii agronomicznej na wartość liczb granicznych wymaga 
jednak przeprowadzenia dodatkowo ścisłych doświadczeń nawozowych.  

 
Tabela 48. Przedziały zawartości  sodu w glebie,  1 mol CH3COONH4 (mg Na kg-1) 
Table 48.  Classes of sodium availability in soil, 1 mol CH3COONH4 (mg Na kg-1) 
 

Klasa (nawożenie), Class (fertilization) Kategoria  
agronomiczna gleby 

Soil texture 
Niska, Low 
konieczne 

Średnia, Medium 
ograniczone 

Wysoka, High 
zbędne 

Lekka, Sandy < 3,0  3,1  –  14,5 > 14,5 
Średnia, Sandy-clay < 6,4 6,5  –  18,5 > 18,5 
Ogółem, Total < 3,9 4,0  –  14,0 > 14,0 

 
Wartości krytyczne otrzymane w badaniach własnych były bardziej zbliżone 

do aktualnych norm niemieckich (LIZ 1999, Jacobs 2005), niż do norm brytyjskich 
(PDA, J&H BunnLtd). Według norm niemieckich nawożenie sodem na glebach w 
klasie C (16 - 30 mg NaCaCl2 kg-1) jest jeszcze zalecane, natomiast według norm 
własnych można wówczas zrezygnować z tego zabiegu (tab. 48). Przy zawartości 
sodu powyżej  20 mg Na kg-1 stwierdzano w badaniach własnych ujemny wpływ 
tego pierwiastka na jakość korzeni. Przyczyną różnic w interpretacji zawartości so-
du w glebie może być sposób kalibrowania testu, jak również odmienne warunki 
glebowo-klimatyczne. W badaniach własnych obszar badań był ograniczony do 
Wielkopolski, w której dominują głównie gleby lekkie, charakteryzujące się ma-
łym kompleksem sorpcyjnym gleby i niewielką zasobności w składniki pokarmo-
we (Fotyma i Gosek 2000, Grzebisz 2004). Nie można wykluczyć również różnic 
w poziomie plonowania buraka i typu odmiany (Jaggard i in. 1999, Siódmak 
2006). W odniesieniu do wysp brytyjskich, przyczyną różnic może być suma i roz-
kład opadów atmosferycznych, a tym samym większe wymywanie sodu z gleby w 
trakcie wegetacji buraka (von Braunschweig 1983).  
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4.2 Określenie optymalnej zawartości składników w organach  wskaźniko-
wych roslin buraka  

 
W celu wyznaczenia norm odżywienia buraka cukrowego sodem oraz makro-

składnikami zastosowano trzy metody statystyczne, Boundary-line (B-L), DRIS 
oraz CND. Pierwsza z nich umożliwiła określenie optymalnego przedziału zawar-
tości pojedynczych składników, a pozostałe również wzajemnych relacji między 
tymi składnikami. Ustalenie norm DRIS i CND wymagało wyodrębnienia popula-
cji o największych plonach. W tym celu zastosowano metodę Cate-Nelsona (Nel-
son i Anderson 1977). Podzbiory pól buraka, różniące się wielkością plonu korzeni 
lub cukru oddzielano od siebie w tzw. punkcie odcięcia. Wartość tego punktu wy-
znaczał składnik, którego zawartość najbardziej różniła dwa podzbiory. W bada-
niach własnych warunek ten spełniał magnez, a w drugiej kolejności potas. Porów-
nywalny wynik dyskryminacyjny otrzymał również Wróbel (1999).  

Wartość poszczególnych organów wskaźnikowych w diagnozie stanu odży-
wienia roślin zależała od badanego pierwiastka oraz przyjętej metody statystycznej. 
Ogonki 5 liścia (BBCH16) pomimo, że odznaczały się dużą wartością diagno-
styczną względem potasu i azotu, w mniejszym stopniu nadawały się do oceny za-
wartości sodu metodą B-L. Wysoki poziom plonowania buraków zaobserwowano 
już w przedziale najmniejszych zawartości sodu. Zjawisko to jest efektem ograni-
czania zawartości jonów Na+ w wiązkach przewodzących i transportowania ich do 
starszych części roślin (Munns i in. 2002, Tester i Davenport 2003, D’Onofrio i in. 
2005). Ta część wskaźnikowa wykazała natomiast diagnostyczną przydatność w 
tworzeniu norm odżywienia metodą CND. Metoda ta uwzględnia większą liczbę 
pierwiastków. Z badań własnych wynika, że najlepszą częścią wskaźnikową dla 
diagnozy zawartości sodu, zarówno w oparciu o metodę B-L oraz CND, są blaszki 
5 liścia. Świadczą o tym duże wartości współczynnika determinacji dla linii gra-
nicznych oraz największa wartość ilorazu F dla wartości krytycznej I2

Na, oddziela-
jącej plantacje o małych i dużych plonach cukru. Zdolność rośliny do utrzymania 
stałego stosunku K/Na w najmłodszych częściach (Lawlor i Milford 1973) prowa-
dzi jednak do zmniejszenia się siły związku pomiędzy zawartością sodu w części 
wskaźnikowej i zawartością sodu w glebie. Względnie starsze części rośliny, w ba-
daniach własnych, reprezentowane przez liście ogółem w fazie BBCH16, były lep-
szym organem wskaźnikowym zasobności gleby w sód (Nowosielski 1988). Dla tej 
części wskaźnikowej uzyskano także duże wartości dopasowania linii granicznych. 
Jednakże, liście ogółem okazały się mniej przydatne do diagnozy stanu odżywienia 
buraka sodem, co potwierdza nie istotna wartość ilorazu F rozdziału obiektów wy-
soko- i niskoplonujących w oparciu o indeksy I2

Na. 
Spośród testowanych części wskaźnikowych, blaszki młodych liści pobierane 

w fazie BBCH43 były najbardziej przydatne dla przeprowadzenia oceny stanu od-
żywienia roślin za pomocą  kompleksowych indeksów CND_r2. W tej fazie, istotną 
rolę w kształtowaniu plonu cukru buraka odgrywały indeksy zawartości azotu, fos-
foru, jak również sodu. 
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Zastosowane w badaniach własnych metody statystyczne umożliwiły ustalenie 
optymalnych zawartości sodu na porównywalnym poziomie. Niewielka różnica 
wynikała z faktu, że przy tworzeniu norm CND analizowano większą liczbę obiek-
tów niż przy metodzie B-L. W związku z tym, po uwzględnieniu odchylenia stan-
dardowego, zakres zawartości optymalnych sodu uzyskany metodą CND jest nie-
znacznie mniejszy (tab.49). 
 
Tabela 49. Optymalna zawartość sodu w częściach wskaźnikowych buraka cukro-

wego 
Table 49. Optimal sodium content in plant indicatory organs of sugar beet 
 

Zawartość, Content (g Na kg-1) Część wskaźnikowa 
/faza wzrostu 

Plant part/ growth stage 

Wg metody B-L 
Accord. to B-L 

method 

Wg metody CND 
Accord. to CND 

method 

Normy CND 
CND norms 
(V*

Na ±SD) 

Ogonki 5 liścia,  
Petioles of 5th leaf; 
BBCH16 

1,0 – 8,3 4,3 ±2,7 -1,036 ±0,513 

Blaszki 5 liścia,  
Blades of 5th leaf; 
BBCH16 

5,6 – 13,0 7,4 ±3,4 -1,028 ±0,362 

Liście ogółem,  
Total  leaves; BBCH16 7,2 – 19,5 10,7 ±4,8 -0,837 ±0,436 

Liście wskaźnikowe, 
Leaves BBCH43 3,7 – 12,0 7,2 ±3,9 -1,065 ±0,464 

 
Skład chemiczny liści wskaźnikowych buraka cukrowego w fazie BBCH43 

można ocenić na podstawie norm odżywienia zawartych w pracach Bergmanna 
(1992) oraz Haneklaus i Schnuga (1996). Wymienione prace nie zawierają jednak 
norm odżywienia buraka sodem. Z kolei praca Haneklaus i in. (1998) odnosi się 
tylko do zawartości potasu i sodu. W porównaniu do danych zawartych w tej pra-
cy, krytyczna zawartość potasu w badaniach własnych, kształtowała się na zbliżo-
nym poziomie (ok. 35 g K kg-1), lecz w przypadku sodu na niższym (3,7 względem 
6 g Na kg-1). Według norm własnych udział obiektów o zawartościach składników 
mniejszych niż krytyczne wynosił odpowiednio 16% dla K i 27% dla Na. Czyli bu-
rak cukrowy wykazywał gorsze odżywienie sodem niż potasem. Zbliżony rezultat 
stwierdzono również w Niemczech (Haneklaus i in. 1998). Najbardziej interesują-
cy jest fakt, że optymalna relacja K/Na w liściach buraka była zbliżona w obu kra-
jach i wynosiła 5,6-5,8:1. Uwzględniając tą wartość, udział próbek roślinnych o 
niekorzystnym stosunku K/Na w liściach okazał się równie duży, jak w Niemczech 
i wynosił około 60%.  

Największe znaczenie relacji sodu względem potasu, jak również pozostałych 
składników stwierdzono w fazie BBCH16. Wynikało to najprawdopodobniej z fak-
tu, że części wskaźnikowe w tej fazie wzrostu są lepszym wskaźnikiem zasobności 
gleby w sód niż w fazie BBCH43. Rośliny buraka wytwarzające największe plony 
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cukru charakteryzowały się ogólnie węższymi stosunkami Mg/Na, Ca/Na oraz 
P/Na (ogonki i blaszki 5 liścia). W odniesieniu do liści ogółem, w fazie BBCH16, 
szczególnie duże znaczenie plonotwórcze wykazał stosunek N/K, gdyż niedobór 
potasu względem azotu ograniczał plon cukru. Jednak drugą najważniejszą relacją 
plonotwórczą okazał się stosunek N/Na. Generalnie, plantacje wysokoplonujące 
odznaczały się węższym stosunkiem K/Na w częściach wskaźnikowych. Znaczenie 
tej relacji dla przyszłego plonu cukru technologicznego było największe w fazie 
BBCH16. Z kolei w fazie BBCH43 zanotowano odwrotną tendencję, tj. odpowied-
ni stosunek K/Na w liściach w większym stopniu ograniczał plon korzeni niż plon 
cukru. Jednak w fazie BBCH43 największy wpływ na plonowanie buraka wywie-
rała odpowiednia proporcja N/P i K/P. Minimalne wartości obu tych stosunków dla 
podzbioru buraka wysokoplonującego wynosiły odpowiednio 10,4 i 11,4. Dla po-
równania Baier (1985) podaje optymalną wartości N/P w szerokim zakresie, jak 
7,3 – 15,4. Z kolei optymalny stosunek N/Ca+Mg w badaniach własnych wynosił 
3,3 – 5,7 i był zbliżony do uzyskanego w doświadczeniach ścisłych: 4,3 – 5,3 (Bar-
łóg i Grzebisz 2004a, 2004b). 

Przeprowadzone badania wskazują, że wysoki poziom plonowania buraka 
można osiągnąć tylko przy określonej relacji zawartości sodu względem pozosta-
łych składników pokarmowych. Istotnym zagadnieniem jest zatem sposób oceny 
stanu odżywienia buraka cukrowego. W tabeli 50 zestawiono wartości współczyn-
ników R2 oraz ilorazu F dla analizy wariancji między obiektami nisko i wysoko-
plonującymi, rozdzielonymi wartościami krytycznymi I2

Na. Wartości R2 krzywych 
regresji były ogólnie małe, lecz trzeba mieć na uwadze fakt, że wyznaczono je dla 
roślin buraka uprawianych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych i agro-
technicznych (obserwacje naukowe). 
 
Tabela 50. Plon cukru technologicznego jako funkcja zawartości sodu oraz warto-

ści indeksów uzyskanych metodą DRIS i CND 
Table 50. White sugar yield as a function of sodium contents and indexes values 

obtained by DRIS and CND method 
 

Współczynniki R2 regresji 
R2  coefficients of regression 

(n=41) 

Wartości F podzia-
łu dla krytycznej 

wartości I2
Na 

Division F value 
for critical I2

Na 
value 

Faza wzrostu 
Growth stage 

Funkcja 
Function

Zawartość 
Content  

INa 
DRIS 

INa 
CND 

 
DRIS 

 
CND 

Blaszki 5 liścia, Blades 
of 5th leaf (BBCH16) 2° 0,12 0,16* 0,16* 5,33* 6,54* 

Liście wskaźnik., Indi-
cat. leaves BBCH43 2° 0,02 0,06 0,04 1,42 4,63* 

 * , ** , *** - poziom istotności odpowiednio dla p≤ 0,05; 0,01; 0,001  
* , ** , *** - significant level  for p≤ 0,05; 0,01; 0,001; respectively 



Przemysław Barłóg  
  

 
126

Dla doświadczeń ścisłych wartości R2 z reguły prezentują się na poziomie zde-
cydowanie większym (dane nie publikowane). Jak wynika z danych zamieszczo-
nych w tabeli 50, indeksy zawartości sodu (I2

Na) uzyskane metodą CND w więk-
szym stopniu tłumaczyły różnice w plonie cukru buraka niż indeksy otrzymane 
metodą DRIS. Wynik ten jednoznacznie wskazuje że indeksy CND są lepszą miarą 
zbilansowania składników pokarmowych w roślinie niż indeksy DRIS (Khiari i in. 
2001c). 

 
4.3 Potrzeby pokarmowe buraka cukrowego 

 
W przeprowadzonych badaniach burak cukrowy nagromadzał najwięcej pota-

su, azotu, a następnie sodu. Cechą szczególnie wyróżniającą sód od pozostałych 
makroskładników okazał sie większy udział liści w jego całkowitym nagromadze-
niu. Uzyskany w badaniach własnych stosunek nagromadzenia sodu w liściach do 
korzeni (7:1) znajduje pełne potwierdzenie we wcześniejszych pracach (Słowiński 
i in. 1995, Draycott 1996, Gutmański 2002). Nagromadzenie sodu w korzeniach w 
fazie BBCH49 było najsilniej związane z potasem (r=0,60***; n=430), a nagroma-
dzenie sodu w liściach z azotem (r=0,47***; n=430). Zbliżony rezultat stwierdzo-
no w odniesieniu do zawartości składników w korzeniach i liściach. 

Spośród badanych pierwiastków, zmienność nagromadzenia azotu w roślinach 
w największym stopniu wyjaśniała zmienność plonów korzeni i cukru technolo-
gicznego. Świadczą o tym największe wartości współczynników korelacji i regre-
sji, a także największe wartości F uzyskane po podziale wszystkich obserwacji w 
punkcie krytycznym (metoda Cate-Nelsona). Tym samym uzyskany wynik jest 
zgodny z większością prac poświęconych nawożeniu buraka (Ladewig i Märländer 
1997, Jaggard i in. 1999, Prośba –Białczyk i in. 2001, Malnou i in. 2006). Obok 
azotu duży wpływ na plonowanie buraka wywierał potas i magnez (Herlihy 1989, 
1992). Plonotwórcza rola pierwszego składnika pokarmowego ujawniła się w od-
niesieniu do nagromadzenia w liściach, a drugiego w korzeniach. Wpływ całkowi-
tego nagromadzenia sodu w roślinach na plon korzeni i cukru buraka był większy 
tylko od nagromadzenia wapnia. Wskazują na to małe współczynniki korelacji oraz 
wartości F uzyskane metodą Cate-Nelsona.  

Jak wykazano w pracy burak cukrowy dla wytworzenia maksymalnego plonu 
cukru potrzebuje mniej składników pokarmowych niż dla plonu korzeni. W odnie-
sieniu do nagromadzenia całkowitego sodu wartości te wynosiły odpowiednio 93,5 
i 72,0 kg ha-1. Jednak niezależnie od analizowanej cechy produkcyjnej, to znaczy 
plonu korzeni, czy cukru technologicznego, optymalny stosunek K/Na utrzymywał 
się na poziomie około 1:0,33. Wynik ten potwierdza dane zamieszczone w pracy 
Draycotta (1996), w której burak wytwarzający plon cukru na poziomie 10 t ha-1 
pobiera 100 kg Na ha-1, a stosunek nagromadzenia K/Na wynosi 1:0,30. W literatu-
rze istnieją również dane wskazujące, że optymalny stosunek nagromadzenia K/Na 
może być szerszy (Gutmański 1996, Grzebisz i in. 1998).   
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W badaniach własnych burak cukrowy plonował na wysokim poziomie w bar-
dzo szerokim zakresie pobrania jednostkowego składników. Najbardziej czułym 
parametrem wyróżniającym plantacje wysoko- od niskoplonujących było pobranie 
składników wyrażone na jednostkę plonu technologicznego cukru. Optymalna war-
tość pobrania jednostkowego sodu wynosiła 1,39 kg na jednostkę plonu korzeni 
(Mg-1) oraz 8,5 kg na jednostkę plonu cukru technologicznego (Mg-1). Wartości te 
były wyraźnie mniejsze niż uzyskane przez Gutmańskiego (1996, 2002), lecz trze-
ba mieć na uwadze fakt innego zestawu odmian uprawianych w obu okresach. We-
dług wymienionego autora optymalna wartość pobrania jednostkowego sodu 
kształtuje się w zakresie od  1,8 do  1, 9 kg Mg-1 korzeni. 

Uwzględniając możliwy do uzyskania  plon korzeni na poziomie 60 Mg ha-1 
oraz pobranie jednostkowe na poziomie 1,39 kg Mg-1  teoretyczne potrzeby po-
karmowe buraka wynoszą 83 kg Na ha-1. Potrzeby te są nieznacznie większe od 
wartości krytycznych wyliczonych metodą B-L oraz C-N (67 – 72 kg Na ha-1). 
Zawartość sodu w glebie oznaczanego testem z octanem amonu wynosi przeciętnie 
8,3 mg kg-1. W przeliczeniu na warstwę orną daje to tylko 37 kg Na ha-1, czyli oko-
ło 50% zapotrzebowania buraki na sód. Wynik ten wskazuje, że burak cukrowy w 
celu zrealizowania potencjału biologicznego, pozostałą część sodu pobiera praw-
dopodobnie z głębszych warstw gleby. 

 
4.4 Prognozowanie plonu cukru technologicznego 

 
W celu określenia możliwości prognozowania plonu technologicznego cukru 

przeprowadzono analizę czynnikową, a następnie analizę skupień. Spośród utwo-
rzonych czynników głównych, najmocniej z plonem technologicznym związane 
były wskaźniki związane z nagromadzeniem składników w produktach końcowych 
buraka. Dużą wartość prognostyczną reprezentowała także grupa wskaźników 
związana z właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleby. Najmniejszą wartość 
prognostyczną uzyskano dla wskaźników związanych z zawartością oraz wzajem-
nymi relacjami pierwiastków (wartości Vx). Tym samym wyniki własne potwier-
dzają opinię, że wskaźniki związane z masą roślin są lepsze w prognozowaniu plo-
nów niż odnoszące się do zawartości składników (Gutstein 1969, Błaszczyk i Fo-
tyma 2005). Należy jednak zaznaczyć, że wskaźniki Vx (metoda CND) umożliwiły 
bardziej precyzyjne rozdzielenie obiektów pod względem poziomu ich plonowania 
niż „czysta” zawartość składników.  

W odniesieniu do wskaźników roślinnych związanych z nagromadzeniem 
składników w produktach końcowych prognoza plonu cukru ma znaczenie tylko 
poznawcze. Dlatego bardziej wartościowa jest ocena możliwości prognozowania 
plonów znacznie wcześniej. Już na początku wegetacji o plonowaniu buraka decy-
dują właściwości gleby (Grzebisz 2006). Z analizy czynników głównych wynika, 
że wysoki poziom plonowania zapewnia przede wszystkim odpowiedni skład gra-
nulometryczny gleby i wielkość kompleksu sorpcyjnego. Z tymi cechami gleby 
wiąże się naturalna duża zasobność gleby w potas (Fotyma i Gosek 2000). Posta-
wioną hipotezę potwierdza analiza skupień metodą Warda, która w jeszcze więk-
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szym stopniu podkreśliła związek plonu cukru buraków z zasobnością gleby  
w wymienną formę potasu. Drugą cechę gleby, jednoznacznie i dodatnio kształtu-
jąca plony  buraka była zawartość Nmin. Jednak wpływ tego czynnika był dużo 
mniejszy, co mogło wynikać z niedostatecznego uwzględnienia zasobności gleby w 
Nmin przy ustalaniu potrzeb nawozowych buraka. W porównaniu do wyżej wymie-
nionych czynników, rola odczynu gleby jest bardziej złożona. Największe plony 
uzyskano na glebach lekko kwaśnych. Wzrost odczynu wywoływał obniżenie po-
ziomu plonowania buraka. Otrzymany wynik jest zgodny z wcześniejszymi bada-
niami Wyszyńskiego i in. (2002). Zjawisko to może wynikać z obniżenia się przy-
swajalności składników pokarmowych (mikroelementy) lub zbyt dużego antagoni-
zmu Ca2+ w stosunku do innych jonów, w tym Na+ (D’Onofrio i in. 2005).  

Analiza skupień, oparta o czynniki reprezentujące zawartość składników w 
częściach wskaźnikowych, wskazała na zawartość potasu i sodu oraz wzajemne 
stosunki między nimi, jako najważniejsze parametry kształtujące plon cukru. Za-
leżność ta dotyczy zwłaszcza całej masy nadziemnej w fazie BBCH16. Największe 
plony cukru uzyskano bowiem dla buraków, które charakteryzowały się największą 
zawartością sodu, a jednocześnie umiarkowaną zawartością potasu. Uwzględniając 
wzajemne relacje między wszystkimi pierwiastkami, rośliny te odznaczały się naj-
węższym stosunkiem Na do kompleksu złożonego z wszystkich oznaczanych ma-
kroskładników (wartości VNa).  

 
 

5.  WNIOSKI 
 
1. Spośród testowanych metod ekstrakcyjnych największą przydatność w ocenie 

zasobności gleby w sód wykazał 1 molowy roztwór CH3COONH4. Zawartość 
sodu ekstrahowanego tą metodą najlepiej korelowała z zawartością, nagroma-
dzeniem sodu i plonem buraka cukrowego. Ponadto, metoda ta spełnia kryte-
rium uniwersalności, gdyż umożliwia równoczesne oznaczanie zasobności gle-
by w potas.  

2. Zastosowanie metody Boundary-line do kalibracji testu glebowego umożliwiło 
ustalenie trzech klas zasobności gleby w sód: niskiej, średniej i wysokiej. War-
tości graniczne wskazujące na konieczność nawożenia buraka cukrowego so-
dem (niska zasobność) wynoszą w warstwie ornej gleb lekkich 3, a w warstwie 
ornej gleb  średnich 6,5 mg NaCH3COONH4 kg-1. 

3. Warunkiem podstawowym plonotwórczego działania sodu jest odpowiednia 
relacja między kationami potasu i sodu. Optymalny stosunek równoważnikowy 
K/Na w warstwie ornej gleby dla form rozpuszczalnych w 1 molowym 
CH3COONH4 wynosi około 12 - 17:1.  

4. Blaszki 5 liścia w fazie BBCH16 są częścią wskaźnikową najlepiej predyspo-
nowaną do diagnozy zawartości sodu. Ocena zawartości sodu w tej części ro-
śliny za pomocą indeksów CND (INa) w większym stopniu tłumaczy różnice w 
plonowaniu buraka niż „czysta” zawartość składnika, a nawet indeksy wyli-
czone metodą DRIS. 
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5. Częścią wskaźnikową buraka, najbardziej przydatną do kompleksowej diagno-
zy stanu odżywienia roślin w makroskładniki przy pomocy indeksów CND_r2 
są liście wskaźnikowe w fazie BBCH43 (przełom czerwca/ lipca).  

6. Nagromadzenie sodu w produktach końcowych buraka, pomimo dodatniej ko-
relacji z azotem, odgrywało tylko drugorzędną rolę, porównywalną do akumu-
lacji wapnia w roślinach. Spośród badanych składników pokarmowych, naj-
większy dodatni wpływ na plonowanie buraków wywierała akumulacja w ro-
ślinach azotu, a następnie potasu. 

7. Burak cukrowy realizując potrzeby pokarmowe względem sodu, pobiera bada-
ny pierwiastek nie tylko z warstwy ornej, lecz także z warstw głębiej położo-
nych. Dowodem pośrednim tego zjawiska jest wielkość nagromadzenia skład-
nika w roślinie, przy jednoczesnej małej optymalnej zawartości składnika  
w warstwie ornej gleby. 

8. Dawki sodu w uprawie buraka cukrowego powinny być ustalane w oparciu  
o pobranie składników wyrażane na jednostkę plonu cukru technologicznego  
a nie plonu korzeni. Tak roumiane jednostkowe pobranie sodu wynosi  8,5 kg 
Mg-1 plonu cukru. 

9. Wartość prognostyczna wskaźników glebowych oraz nagromadzenia składni-
ków w produktach końcowych buraka, jest dużo większa niż wskaźników 
określających stan odżywienia roślin.  

10. W warunkach Wielkopolski wskaźnikiem prognozującym wysoki poziom plo-
nowania buraka cukrowego jest wąski stosunek zawartości sodu względem po-
zostałych składników, zwłaszcza potasu. 
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INVESTIGATIONS ON SUGAR BEET NUTRITION BY MACROELEMENTS 
WITH SPECIAL ATTENTION FOR SODIUM 

 
 

Summary 
 

 
Investigations were undertaken on the basis of scientific observations for the 

consecutive years 1996 – 2004. Experimental sites were located at sugar beet pro-
duction farms under intensive agricultural practices within Wielkopolska and Ku-
jawa-Pomorze regions (51°43’ - 53°09’N; 16°31’ - 18°14’E).  

Soil samples (n = 317) were collected from the ploughing layer at early spring. 
On the basis of the FAO/WRB (1998) classification, it was found that most soils 
i.e., 83% belong to the Luvisols group, whereas the Phaezoms group represented 
10%. On the other hand, the classification elaborated on the basis of the granu-
lometric composition exhibited more light soils (66.9%) followed by medium 
heavy soils (25.2%). The following chemical soil tests were selected for choosing 
the most suitable method for sodium determination:  
• H2O distilled (NaH2O); soil:solution ratio – 1:5 (m/v); shaking time – 1 h; 
• 0.0125 mole CaCl2 – Schachtschabel method (NaCaCl2); 1:10 (m/v); 2 h;  
• 1 mole CH3COONH4 pH 7 (NaCH3COONH4); 1:10 (m/v); 2 h;  
• 0.03 mole CH3COOH (NaCH3COOH); 1:10 (m/v); 1 h;  
• Lacate buffer pH 3.55; Egner-Riehm method (NaER); 1:50 (m/v); 1.5 h;  
• 1 mole HCl (NaHCl); 1:10 (m/v); 1 h. 

In each extract, concentrations of potassium and magnesium were determined, 
next to sodium, and provided the applied method enables, also calcium by using 
the flame atomic absorption method (FAAS, Varian SpectraAA-250 Plus).  

On the basis of performed chemical tests it was found 1 mole CH3COONH4 to 
be the most suitable extractant. This results from two facts: i) the NaCH3COONH4 con-
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tent in soils correlates significantly with its content and sugar yield, ii) the method 
fulfills the multifunctionality criterion, i.e., it is suitable for assessing the content of 
available/exchangeable potassium, also. Ammonium acetate extracted the form of 
potassium which most strongly correlated with sugar beet root yield.  

Other tested extactants were characterized by the following disqualifying fea-
tures: a) 1 mole HCl – necessity of soil selection and small values of correlation 
coefficients with plants; b) H2O - for medium heavy soils, this test exhibited weak 
capacity for desorbing potentially plant available sodium; c) Egner-Riehm method 
– sodium content in plants correlated slightly; d) 0.0125 mole CaCl2 – weakly suit-
able for the determination of soil potassium, hence looses its multifunctionality; e) 
0.03 mole CH3COOH – the content of NaCH3COOH correlated slightly with sodium 
content and accumulation in  sugar beet plants as compared to NaCH3COONH4; more-
over ammonium acetate enables the determination of more defined – exchangeable 
potassium form. 

The calibration of selected soil tests (CaCl2, CH3COONH4 and Egner-Riehm) 
was performed throughout the Boundary-line method. The highest technological 
sugar yield for the ploughing layer of light and medium heavy soils was obtained 
for the NaCH3COONH4 level amounting to 8 and 11 mg kg-1, respectively. However 
ranges of soil sodium content which ensure a level of sugar beet yield at 95% of the 
maximal were wider: 3 – 14.5 mg kg-1 for light and  6.4 – 18.5 mg kg-1 for medium 
heavy soils. The reported values were considered as thresholds for three soil fertil-
ity in sodium: low – below the lowest critical values; mean – between critical val-
ues and high – luxury, i.e., above the upper critical value.  

Current investigations reveal that the optimal NaCH3COONH4 range for sugar yield 
was shifted more towards lowest sodium values as compared to roots yield. This 
concerned mainly the upper critical value. This phenomenon is a result of the nega-
tive effect of soil sodium excess on quality parameters of roots, particularly above 
20 mg kg-1. The influence of sodium over roots and their quality depended also on 
the balance with potassium ions in the soil solution. The highest sugar yield was 
recorded under the soil K/Na equivalent ratio of 12 – 17:1  

Sugar beet nutrition standards for sodium as well as other nutrients were de-
termined for four indicatory plant parts at two growth stages: BBCH16/7 – petiole 
of the 5th leaf, leaf blades of the 5th leaf and all leaves; BBCH43 (breakthrough of 
June and July) – leaf blades of young but well developed leaves of central plant 
parts. The overall number of observation points raised up to 430. Total N, P, K, Ca, 
Mg and Na content was determined in indicatory plant parts as well as in the final 
sugar beet products (growth stage: BBCH49). Amounts of nutrients soluble in 2% 
CH3COOH were determined only in petioles of the 5th leaf at the BBCH16 growth 
stage.  

Boundary-line, CND (Compositional Nutrient Diagnosis) and DRIS (Diagno-
sis and Recommendation Integrated System) methods have been applied for elabo-
rating sugar beet nutritional standards for macronutrients. The share of observa-
tions in subpopulations differing in root yield biomass and sugar content was done 
throughout the Cate-Nelson approach. The population breaking through point of 
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subpopulations was determined by the nutrient, whose concentration differentiated 
more two subsets. In the case of the current study, it was magnesium followed by 
potassium.  

The CND standard was calculated for the set of plants characterised by the 
highest root biomass. Next, plant indicatory parts were assessed for their value in 
the diagnosis of sodium content as well as other nutrients. This value depended on 
the investigated nutrient, growth stage as well as the statistical method being ap-
plied, too. The best indicatory plant part for diagnosing sodium content was found 
for leaf blades of the 5th leaf at the BBCH16 stage. This was confirmed by high 
values of coefficients of determination for the boundary lines and the greatest value 
of the quotient F for the critical value I2

Na, separating  plantations of low and high 
sugar yield. However leaf blades of young leaves at the growth BBCH43 were the 
more suitable indicatory plant parts for estimating the nutritional status throughout 
integrated CND indices_r2. On the other hand, the whole leaf biomass at BBCH16 
was the best tool for assessing soil fertility for sodium than for diagnosing the nu-
tritional status by the CND method.  

Most importantly, the interaction between sodium and other nutrients was ob-
served at the BBCH16 growth stage. Sugar beet plants characterised by the highest 
sugar yield exhibited the narrowest ratios of Mg/Na, Ca/Na and P/Na (petioles and 
leaf blades of the 5th leaf). With respect to the whole leaves biomass at the 
BBCH16 growth stage, a particularly great yield forming effect was observed for 
the N/K ratio, followed by the N/Na one. Sugar beet high yielding plantations were 
generally characterised by a narrower K/Na ratio in the indicatory plant parts. At 
the same time the yield of white sugar depended more on the proper ratio of K/Na 
at BBCH16 than at BBCH43. 

Results elaborated in the current work revealed, that indices of sodium content 
(I2Na) calculated by the CND method explained more the differences in sugar yield 
as compared to those computed when the DRIS approach was applied. 

At the BBCH49 stage of growth (harvest), sugar beet has accumulated more 
potassium, nitrogen and further sodium. However the effect of total sodium accu-
mulation in plants on root and sugar yields was more pronounced only of that ex-
erted by calcium. This has been shown by the low values of the coefficients of cor-
relation as well as F values obtained from the Cate-Nelson method. For other nutri-
ents, the variability in nitrogen accumulation by plant explained more the variabil-
ity of roots and technological sugar yields. It should be mentioned that sodium ac-
cumulation in leaves more strongly and positively correlated with nitrogen accu-
mulation.  

For producing the highest sugar yield, sugar beet required less sodium (i.e., 72 
kg ha-1) as for forming root biomass (94 kg ha-1). The optimal whole K/Na accumu-
lation ratio was kept at the level 1:0.33, irrespective of the productive feature being 
estimated.  

High sugar beet yield was recorded within wide ranges of unit nutrient uptake. 
Nutrient uptake expressed in terms of technological sugar yield was the most sensi-
tive parameter, which differentiated high from low yielding plantations. The opti-
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mal value of sodium unit uptake was estimated for 1.39 kg per unit of root yield 
(Mg-1) and 8.5 kg per unit of technological sugar (Mg-1).  

Principal components analysis (PCA) and cluster analysis were used for deter-
mining the possibility of technological sugar yield diagnosis on the basis of soil 
and plant indices. The first method was used for outlining principal factors, which 
further served for grouping observations into clusters, which most significantly dif-
fered from each other. Among principal factors being elaborated, it was found that 
indices concerning nutrients accumulation in the end product were more strongly 
related with the technological yield of sugar beet. A high prognostic value was also 
exhibited by the group of indices related to soil physical and chemical properties. It 
was shown additionally that the granulometric composition and the size of the 
sorptive complex ensured a high yielding level of sugar beet. The high natural soil 
fertility is directly related with these parameters. Mineral nitrogen content was the 
second soil parameter, which explicitly and positively shaped sugar beet yield.  

The weakest prognostic value was exhibited by indices elaborated on the basis 
of nutrients. It should be mentioned that indices calculated by the CND method 
more precisely allowed to separate treatments with respect to the level of yielding 
than “pure” nutrient content. Highest sugar yields were recorded for sugar beets 
characterised by the highest sodium content and moderate potassium content, si-
multaneously. A particular role of sodium was clearly visible for indices calculated 
by the CND method. High yielding sugar beets were characterised by the narrowest 
ratios of sodium towards the complex consisting of all analysed nutrients. This re-
lationship implies that under conditions of current observations, the narrow ratio of 
sodium content to other nutrients is the prognosing index for high yield of sugar 
beet.  
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