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Od Redaktora Zeszytu

Zeszyt zawiera prace podsumowujące badania wykonane w Zakładzie Żywienia 
Roślin i Nawożenia IUNG-PIB, lub w ramach zadań i projektów koordynowanych 
przez pracowników Zakładu w latach 2006–2010. Jest to kolejne, piąte opracowanie 
tego typu opublikowane w okresie ostatnich 30 lat. Każde z opracowań opatrzone 
było wspólnym tytułem odpowiadającym głównemu obszarowi zainteresowań 
badawczych w odpowiednim okresie. 
1. System nawożenia gruntów ornych w Polsce, lata 1981–1986, 1986. S(45), 

Puławy ss. 106
2. Nawozy–Gleba–Roślina, lata 1986–1990. 1991, (S75), Puławy, ss. 119
3. Podstawy zrównoważonego nawożenia, lata 1991–1999. Nawozy i Nawożenie 

– Fertilizer and Fertilization. 2000.4(5). ss. 231
4. Przyrodnicze i środowiskowe skutki nawożenia, lata 2000–2005. Nawozy 

i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization. 2006. 1(26). ss. 199  
5. Zarządzanie składnikami mineralnymi w rolnictwie, lata 2006–2010. Nawozy 

i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization. 2010. 41. ss. 
Jak wynika z tytułu tego zeszyty główne zainteresowania badawcze koncentrowały 

się na optymalizacji nawożenia z uwzględnieniem jego skutków środowiskowych 
i produkcyjnych. Dotyczy to dalszego rozwoju testów glebowych i roślinnych, 
uściślenia współdziałań pomiędzy czynnikami środowiska i efektywnością działania 
i wykorzystaniem azotu oraz rozwojem zasad tak zwanego precyzyjnego nawożenia. 
To ostatnie zagadnienie jest nowe i warto mu poświęcić kilka słów wyjaśnienia. Pod 
nawożeniem precyzyjnym, a poprawnie nawożeniem dostosowanym do czynników 
siedliska (site specifi c fertilization), należy rozumieć dostosowanie dawek nawozów 
do zróżnicowanych warunków glebowych w obrębie tego samego (dużego) pola. 
W pierwszym rzędzie należy dokonać szczegółowej oceny czynników decydujących 
o wielkości dawek nawozów mineralnych, a więc zasobności gleby i produktywności 
wydzielonych obszarów na danym polu. Informacje te służą następnie do wykreślania 
mapy dawek nawozów na tym polu.   

Kolejne nasze opracowania służą oczywiście celom sprawozdawczym, ale przede 
wszystkim mają na celu przekazanie syntetycznego obrazu naszych osiągnięć innym 
jednostkom i ich pracownikom do ewentualnego wykorzystania w pracy badawczej 
i dydaktycznej. W związku z tym będziemy zobowiązani za wszelkie opinie i uwagi 
dotyczące tego zeszytu naszego czasopisma.

Prof. Mariusz Fotyma 





SYNTETYCZNY WSKAŹNIK ŻYZNOŚCI GLEBY

Krystyna Filipiak

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 w Puławach

Abstrakt

W pracy przedstawiono koncepcje syntetycznego wskaźnika agrochemicznej 
żyzności gleb. Wskaźnik ten obejmuje 6 cech gleby oznaczanych przez stacje che-
miczno rolnicze w Polsce, pH, zawartość cząstek spławialnych, zawartość próchnicy 
oraz zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Wartości wskaźnika 
wyznaczono metodą analizy czynnikowej na danych z monitoringu gleb korzystając 
z bazy danych MONGOS. Dokonano podziału wartości wskaźnika na 5 klas żyzno-
ści. Weryfi kacji wskaźnika dokonano metodą wariancji w stosunku do plonów roślin 
oraz pojedynczych cech gleby. Obydwa podejścia wykazały poprawność i przydat-
ność zaproponowanego wskaźnika. Uzyskane wyniki stanowią nowość w piśmien-
nictwie przedmiotu dotyczącego agrochemicznej żyzności gleb. 
Słowa kluczowe: syntetyczny wskaźnik żyzności gleb, właściwości chemiczne gleb, 
monitoring gleb 

Abstract
 

In the paper, the concept of a synthetic index of soil fertility is presented. This 
index includes six soil characteristics measured by agrochemical laboratories in Po-
land. These are soil pH, granulometric composition of soil, humus content and the 
contents of available forms of phosphorus, potassium and magnesium. The values of 
this index were calculated by  factor analysis,  using date from soil monitoring col-
lected in the date base MONGOS. The values of the index were split into fi ve groups 
of soil fertility. Verifi cation of the new factor has been made by analysis of variance 
against the crop yields and the individual soil characteristics. Both approaches prove 
the validity and usability of this factor. The results of investigations pose a novelty 
in the literature concerning soil agrochemical properties. 
Key words: synthetic factor of soil fertility, agrochemical soil properties, soil moni-
toring  
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Wprowadzenie

Na żyzność gleby składają się jej cechy fi zyczne, chemiczne i biologiczne, od 
których zależy zapewnienie roślinom odpowiednich warunków rozwoju. Naturalna 
żyzność gleby kształtowana jest w wyniku procesów glebotwórczych i składa się 
na nią zawartość w glebie: koloidów glebowych, związków mineralnych, próch-
nicy, drobnoustrojów, zasobów wody glebowej itd. W glebach uprawnych żyzność 
gleby można zwiększać poprzez odpowiednie nawożenie, uprawę, stosowanie pło-
dozmianu i meliorację. Miarą żyzności gleb jest produkcja biomasy roślin, określa-
jąca jej produktywność. Dla rolnika najważniejsza jest chemiczna żyzność gleby, 
czyli zawartość składników mineralnych zaspokajających życiowe potrzeby roślin. 
W praktyce chemiczną żyzność gleby ocenia się na podstawie jej odczynu i zawarto-
ści przyswajalnych form azotu, fosforu, potasu i magnezu, z uwzględnieniem składu 
granulometrycznego, to znaczy kategorii agronomicznej gleby. Na podstawie od-
czynu i zasobności gleby w  przyswajalne formy składników mineralnych  można 
określić  potrzeby nawozowe roślin i dawki nawozów mineralnych. Utrzymanie wy-
sokiej żyzności gleby jest podstawowym warunkiem uzyskiwania dużych i o dobrej 
jakości plonów roślin. Stosowane przez wiele lat zabiegi agrotechniczne mogą zmie-
niać naturalną żyzność gleby, dlatego konieczna jest ciągła ocena agrochemicznej 
jakości gleb i ich przydatności do produkcji rolniczej. 

Celem podjętych badań była próba wyznaczenia kompleksowego wskaźnika 
agrochemicznej żyzności gleb, określenie klas żyzności oraz weryfi kacja wskaźnika 
przy pomocy obiektywnych metod statystycznych. 

Materiał i metody

Dane liczbowe pochodziły z bazy danych MONGOS, powstałej dla potrzeb 
monitoringu gospodarstw [Jadczyszyn i in., 2004]. Do badań wybrano dwa zespoły 
cech. Pierwszym były zmienne opisujące właściwości gleb, zasobność w przyswa-
jalny fosfor, potas i magnez, zawartość próchnicy, odczyn gleby i jej skład granu-
lometryczny. Ten zespół cech wykorzystano do wyznaczenia wskaźnika. Drugim 
zespołem cech, wykorzystanym do weryfi kacji wskaźnika były plony roślin prze-
liczone na jednostki zbożowe i dawki nawozów mineralnych NPK. Do obliczeń 
wykorzystano 11422 obserwacje z bazy danych zawierającej 23259 rekordów. Wy-
brano tylko te obserwacje, dla których był określony plon i dawki nawozów oraz 
odrzucono wszystkie wyniki pochodzące z gleb organicznych. 

W celu skonstruowania syntetycznego wskaźnika żyzności gleb zastosowano 
analizę czynnikową [Filipiak, Wilkos, 1998]. Na podstawie rozkładu wartości wy-
liczonego czynnika wyznaczono 5 klas żyzności gleb. Wpływ wskaźnika na plono-
wanie roślin oszacowano metodą regresji krokowej. Poprawność klasyfi kacji synte-
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tycznego wskaźnika żyzności gleb zweryfi kowano metodą analizy wariancji i wie-
lokrotnych przedziałów ufności Tukeya dla plonów roślin uprawnych wyrażonych 
w jednostkach zbożowych, oraz dla cech opisujących właściwości fi zyko-chemiczne 
gleb, które uwzględniono konstruując wskaźnik. Wszystkie obliczenia wykonano 
programem Statgraphics Centurion XV.

Wyniki

Zmienne cząstkowe
Do obliczeń wykorzystano sześć zmiennych cząstkowych, charakteryzują-

cych właściwości fi zyko-chemiczne gleb: pH gleby (x1), zawartość próchnicy (x2), 
% udział części spławialnych (x3) oraz zawartości w glebie przyswajalnego fosforu 
(x4), potasu (x5) i magnezu (x6). Podstawowe charakterystyki statystyczne, tj. śred-
nie, mediany i odchylenia standardowe analizowanych właściwości gleb zamiesz-
czono w tabeli 1. 

Tabela 1.  Wartości podstawowych parametrów statystycznych dla analizowanych 
cech

Table 1.  Statistical characteristics of the soil parameters 

Statystyka
Statistics

Cecha, soil parameter 

pH % 
próchnicy

% cząstek 
spławial

-nych

P2O5 
mg·kg-1 

gleby

K2O 
mg·kg-1 

gleby

Mg 
mg·kg-1 

gleby
Średnia, average 5,9 2,2 24,8 14,5 12,6 5,1
Mediana, median 6,0 2,0 21,0 10,2 10,3 4,1
Odchylenie stand.
standard deviation 1,06 1,18 13,2 17,2 12,4 6,09

Większe od median wartości średnich, szczególnie dla zasobności gleb w fosfor, 
potas i magnez, wskazują na skośne rozkłady tych cech. Współczynniki korelacji 
między zmiennymi (tabela 2) są statystycznie istotne, jakkolwiek siła związku mię-
dzy cechami nie jest duża. Najsilniejszą korelację zaobserwowano między zasob-
nością gleb w przyswajalny fosfor i potas (0,637), potas i magnez (0,442), fosfor 
i magnez (0,339) oraz fosfor i pH (0,310). Ponieważ współczynniki korelacji mię-
dzy cechami charakteryzującymi zasobność gleb okazały się statystycznie istotne, 
można było przyjąć założenie, że całkowita zmienność zbioru danych jest wynikiem 
działania jakiegoś zespołowego czynnika. Czynnik ten, odwzorowujący wspólną in-
formację istniejącą w poszczególnych zmiennych, stanowi syntetyczny wskaźnik 
żyzności gleb.
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Tabela 2. Współczynniki korelacji prostej między analizowanymi cechami
Table 2. Coeffi cients of correlation between soil characteristics

Cecha
Współczynnik korelacji, correlation coeffi cients

pH Próchnica % cząstek 
spławialnych P2O5 K2O Mg

pH - 0,081 0,054 0,310 0,197 0,122

próchnica 0,081 - 0,205 0,111 0,093 0,260

% cząstek  
spławialnych 0,054 0,205 - -0,130 0,034 0,172

P2O5 0,310 0,111 -0,130 - 0,637 0,339

K2O 0,197 0,093 0,034 0,637 - 0,442

Mg 0,122 0,260 0,172 0,339 0,442 -

Wskaźnik syntetyczny 

Konstrukcja syntetycznego wskaźnika żyzności gleb na podstawie zespołu cech 
charakteryzujących ich jakość jest zagadnieniem skomplikowanym. Uwzględnienie 
wielu zmiennych wzajemnie skorelowanych powoduje, że łączna ocena jest wy-
padkową zespołu czynników i współdziałań między nimi. Kompleksową ocenę ze-
społu cech wyrażonych w tych samych jednostkach można wyznaczyć jako średnią 
arytmetyczną, geometryczną lub ważoną. Ponieważ średnia arytmetyczna jest więk-
sza lub równa od średniej geometrycznej, dlatego przy dużym rozrzucie wartości 
cech lub ich skośności lepiej stosować średnią geometryczną. Te dwa typy średnich 
wymagają założenia o jednakowym wpływie każdej ze zmiennych cząstkowych. 
Średnia ważona uwzględnia wprawdzie zróżnicowany udział poszczególnych cech 
w łącznej ocenie wskaźnika, jednak problemem jest tu sposób wyznaczenia wag. 
W przypadku gdy uwzględnione zmienne mają różne jednostki należy je przekształ-
cić (standaryzować) odejmując od poszczególnych obserwacji każdej z cech wartość 
średnią i dzieląc różnicę przez odchylenie standardowe.

Wykorzystanie średniej jako syntetycznej oceny może nie być właściwe w przy-
padku zmiennych skorelowanych.  Statystyczną metodą wykorzystywaną do badania 
struktury współzależności cech pod kątem istnienia grup skorelowanych zmiennych 
jest analiza czynnikowa [Filipiak, Wilkos, 1998]. Głównym celem tej metody jest 
wykrycie czynników będących źródłem informacji o zbiorze w zespole skorelowa-
nych cech. Zastosowanie tej metody prowadzi również do znacznej redukcji liczby 
wejściowych zmiennych. 

Opisane powyżej sześć cech poddano obliczeniom metodą klasycznej analizy 
czynnikowej i w wyniku otrzymano jeden istotny czynnik, który zachowuje 74,5% 
wspólnej wariancji, zatem odwzorowanie tych zmiennych w jeden zespołowy czyn-
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nik można uznać za bardzo dobre. Przy zbyt słabym dopasowaniu można uwzględnić 
kilka czynników, a wskaźnik wyznaczyć jako ich średnią arytmetyczną lub ważo-
ną, przyjmując jako wagi udział poszczególnych czynników w wariancji wspólnej. 
Z analizy ładunków czynnikowych (korelacji) między cechami wejściowymi i wy-
znaczonym czynnikiem wynika, że największy udział w syntetycznym wskaźniku 
mają kolejno: zasobności gleb w potas (0,808), fosfor (0,781) i magnez (0,472) oraz  
pH (0,339), bo dla tych zmiennych wartości ładunków są większe od 0,3, natomiast 
mniejsze znaczenie ma zawartość próchnicy (0,208) i właściwie marginalne % udział 
frakcji spławialnych (0,042). Pozostawiono jednak tę cechę w modelu, ponieważ 
w zależności od kategorii gleb, określonej na podstawie % udziału części spławia-
nych, wyznacza się klasy zasobności gleb w potas i magnez. 

Wartość syntetycznego wskaźnika żyzności gleb (SWŻG) opisuje równanie:

SWŻG = 0,3389X1 + 0,2078X2 + 0,0419X3 + 0,7809X4 + 0,8082X5+ 0,4721X6, (1)

gdzie kolejne zmienne X1 są znormalizowanymi cechami x1 , tzn. obliczonymi po-
przez odjęcie od każdej obserwacji wartości średniej cechy i podzielenie jej przez 
odchylenie standardowe. Po przeliczeniu na wartości w jednostkach rzeczywistych 
równanie przyjmuje postać:

SWŻG = -4,209 + 0,319x1 + 0,175x2 + 0,003x3 + 0,045x4 + 0,065x5 + 0,077x6  (2)

Wstawiając do powyższego wzoru rzeczywiste wartości zmiennych, można wy-
liczyć wartość SWŻG i następnie określić żyzność gleby. 

Analizy gleby prowadzone przez Stacje Chemiczno-Rolnicze dotyczą jedynie 
odczynu oraz zasobności gleb w przyswajalny fosfor, potas i magnez.  Dlatego do 
celów praktycznych należy stosować przeliczoną postać równania, uwzględniającą 
tylko te cechy: 

SWŻG = -4,100 + 0,305x1 + 0,056x4 + 0,076x5 + 0,117x6 (3)

Porównując wartości współczynników równań (20) i (3) widać, że przy mniej-
szej liczbie uwzględnionych cech (równanie 3) większe znaczenie ma zasobność 
gleby w makroelementy, a nieco mniejsze pH gleby.

Klasyfi kacja wartości wskaźnika żyzności gleb
 

Zasady klasyfi kacji cechy o rozkładzie normalnym na 5 grup są proste. Do 
pierwszej grupy zalicza się obserwacje mniejsze od -1,5σ, do drugiej należące do 
przedziału <-1,5σ, -0,5σ>, do trzeciej wartości od -0,5σ do +0,5σ, kolejną grupę 
stanowią wartości od +0,5σ do +1,5σ, a ostatnią wyniki większe od tej wartości. 
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Syntetyczny wskaźnik żyzności gleb (wyliczony dla każdej z 11422 obserwacji) 
jest zmienną znormalizowaną ze średnią równą zero i odchyleniem standardowym 
równym 0,8914. Jednak rozkład tego indeksu różni się istotnie od rozkładu normal-
nego (rys. 1), jest niesymetryczny i lewo skośny (mediana -0,126 jest mniejsza od 
wartości średniej 0), więc klasyfi kacja tego wskaźnika nie jest symetryczna ani w 
przedziale (-2, +2), tj. teoretycznym przedziale dwóch odchyleń standardowych, ani 
w przedziale wyznaczonym z dwóch rzeczywistych odchyleń standardowych znor-
malizowanego czynnika (-1,7828, +1,7828).

Rys. 1. Empiryczny rozkład syntetycznego wskaźnika żyzności gleb
Fig. 1. Empirical distribution of the synthetic parameter of soil fertility 

W związku z tym, przed wyznaczeniem przedziałów żyzności gleb, wartości 
wskaźnika transformowano. Do każdej wartości dodano liczbę 2, aby pozbyć się 
liczb ujemnych i tak  przekształcone dane zlogarytmowano, sprowadzając wyniki 
do rozkładu normalnego. Wartości graniczne wyznaczono na podstawie rozkładu 
wskaźnika transformowanego, które następnie przeliczono na rzeczywiste wartości 
wskaźnika (tabela 3). 

SWZG
-1,2 0,8 2,8 4,8 6,8
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Tabela 3. Klasy żyzności gleb 
Table 3. Classes of soil fertility 

Klasa żyzności, 
fertility class

Żyzność gleby,
 soil fertility SWŻG1 Liczba obserwacji, 

No of observations

5 b. niska, 
very low <= -1,0 487

4 niska,
 low -1,0  –  -0,25 4536

3 średnia, 
medium -0,25  –  0,5 3867

2 wysoka, 
high 0,5  –  1,25 1675

1 b. wysoka, 
very high >= 1,25 857

1Syntetyczny wskaźnik żyzności gleby, Synthetic parameter of soil fertility 

Przyjęto 5 klas żyzności, analogicznie do klas zasobności gleb w makroele-
menty i oceny odczynu gleby. Udział poszczególnych klas żyzności gleby w badanej 
populacji zamieszczono na rysunku 2. Jak widać z procentowego udziału liczeb-
ności w wyznaczonych klasach żyzności, rozkład wskaźnika w badanej populacji 
okazał się symetryczny.

Rys. 2. Udział poszczególnych klas żyzności gleb w badanej populacji 
Fig. 2. The share of soil fertility classes in the sample population 

8,37

23,12

38,11

24,96

5,44

1 2 3 4 5
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Weryfi kacja wskaźnika żyzności gleby

Poprawność wyznaczonego wskaźnika oceniono metodą regresji wielokrot-
nej, zakładając, że oprócz czynników agrotechnicznych żyzność gleby ma istotny 
wpływ na produkcję biomasy. Jako zmienną zależną w regresji przyjęto plon roślin 
w jednostkach zbożowych (y), a zmienne niezależne to nawożenie NPK jako główny 
czynnik plonotwórczy (v1) i wskaźnik SWŻG (v2). Obliczenia przeprowadzono na 
danych znormalizowanych i otrzymano równanie:

y = 0,559v1 + 0,042v2, z współczynnikiem determinacji R2 = 32,3%,             (4)

Obie zmienne w modelu okazały się istotne, przy czym w pierwszym kroku 
analizy stwierdzono zależność między plonem i nawożeniem, a w drugim już obie 
zmienne znalazły się w modelu. Należy podkreślić, że chociaż indeks SWŻG po-
prawia zależność korelacyjną modelu tylko o 2,6%, jednak ma on istotny wpływ na 
produkcję biomasy.

Do oceny poprawności klasyfi kacji syntetycznego wskaźnika żyzności gleb 
wykorzystano metodę analizy wariancji z przedziałami ufności Tukeya. Poprawna 
klasyfi kacja zmiennej zespołowej powinna powodować istotne różnice między kla-
sami dla większości pojedynczych zmiennych.  Na podstawie wyników zamieszczo-
nych w tabeli 4 widać, że średnie wszystkich badanych cech, oprócz udziału części 
spławialnych różnią się istotnie między klasami żyzności gleb. Najniższe wartości 
wszystkich cech charakteryzują klasę 5, o bardzo niskiej żyzności, a największe od-
powiednio klasę 1, czyli gleby bardzo żyzne.

Tabela 4. Średnie wartości analizowanych cech w klasach żyzności gleby  
Table 4. The average values of soil parameters in the classes of the index of soil 

fertility 

Klasa 
żyzności, 
fertility 

class

Plon roślin, 
crop yield, 

t·ha-1
pH Próchnica % części 

spławialnych P2O5 K2O Mg

5 39,8 a 4,3 a 1,19 a 14,1 a 1,0 a 0,8 a 0,4 a
4 48,2 b 5,7 b 2,08 b 25,3 b 4,0 b 3,6 b 2,1 b
3 50,2 c 5,8 c 2,21 c 25,2 b 14,7 c 14,1 c 6,8 c
2 55,9 d 6,5 d 2,51 d 25,4 b 26,7 d 23,0 d 8,0 d
1 60,1 e 6,8 e 2,71 e 24,8 b 53,2 e 39,6 e 10,0 e

Te same litery przy średnich oznaczają brak istotnych różnic, the same letter means no signifi cant difference
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Obydwie metody weryfi kacji potwierdzają, że opracowany wskaźnik syntetycz-
ny żyzności gleb jest poprawny, a jego klasyfi kacja właściwa.

Wnioski

1. Metoda analizy czynnikowej umożliwia wyznaczenie syntetycznego wskaźnika 
żyzności gleb w przypadku zespołu cech skorelowanych. 

2. Przy klasyfi kacji wartości wskaźnika żyzności należy uwzględnić odchylenie 
rozkładu empirycznego wskaźnika od rozkładu normalnego.

3. Opracowany wskaźnik dotyczy oceny żyzności gleb w punkcie pobrania próby, 
więc uśrednianie jego wartości na duże powierzchnie, np. jednostki administra-
cyjne ma jedynie charakter przybliżony.

4. Przyjęta w pracy metodyka oceny żyzności gleb poprzez wyliczenie  wskaźni-
ka i jego klasyfi kację dała zadowalające wyniki, bo stwierdzono istotny wpływ 
wskaźnika żyzności gleb na plony roślin, a odczyn gleb, ich zasobność w przy-
swajalny fosfor, potas i magnez oraz zawartość próchnicy różnią się istotnie 
między poszczególnymi klasami żyzności gleb. 
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SYNTHETIC PARAMETER OF SOIL FERTILITY

Summary 

In the paper, the concept of a synthetic index of soil fertility is presented. This 
index includes six soil characteristics measured by agrochemical laboratories in Po-
land. These are soil pH, granulometric composition of soil, humus content and the 
contents of available forms of phosphorus, potassium and magnesium. The date base 
MONGOS including the results of the soil monitoring system was used for this syn-
thetic factor calculation. Altogether 11422 single full records comprising soil char-
acteristics, crop yields and fertilizer rates were taken into calculations. The values of 
this index were calculated by factor analysis and split into fi ve groups of soil fertility. 
Verifi cation of the new factor has been made by analysis of variance against the crop 
yields and the individual soil characteristics. Both approaches prove the validity and 
usability of this factor. The results of investigations pose a novelty in the literature 
concerning soil agrochemical properties. 
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KALIBRACJA TESTU POTASU PRZYSWAJALNEGO DLA ROŚLIN 

Mariusz Fotyma
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w Puławach

Abstrakt

W pracy przedstawiono nowe podejście do kalibracji testu potasu przyswajalne-
go Egner-DL, stosowanego w Polsce. Test został skalibrowany w stosunku do testu 
potasu rozpuszczalnego w wodzie. Ten ostatni test lepiej odzwierciedla zdolność 
gleby do zaopatrywania roślin w potas, ale nie jest w praktyce laboratoryjnej stoso-
wany. Wyznaczono nowe klasy zasobności gleb w potas z uwzględnieniem kategorii 
agronomicznej gleb. Zawartości potasu w obrębie tych samych klas zasobności są 
mniejsze od zawartości w przyjętych w Polsce klasach. Wskazuje to na możliwość 
zmniejszenia zalecanych dawek nawozów potasowych.
Słowa kluczowe: potas przyswajalny, kalibracja testu potasu, metoda Eegnera-Dl, 
potas rozpuszczalny w wodzie

Abstract

In the paper, the new approach to calibration of soil test of available potassium 
according to Egner-Dl method is presented. This test has been calibrated against the 
amount of potassium soluble in water. Water soluble potassium refl ects better the 
ability of soil to provide crops with this element. The new calibration fi gures for Eg-
ner-Dl potassium are calculated. Generally, the new fi gures are lower in comparison 
to the used ones. The recommended potassium rates based on new fi gures should be 
therefore, lower as well.
Key words: available potassium, calibration of potassium soil test, Egner-DL meth-
od, potassium soluble in water 

Wprowadzenie

W okresie ostatnich 10 lat zrealizowano w Zakładzie Żywienia Roślin i Nawoże-
nia IUNG-PIB dwa projekty badawcze poświecone zagadnieniu potasu, NAWKAL, 
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lata 2002-2005 i KALPOL, lata 2006–2008, a trzeci projekt KALIFERT, lata 2009 
–2011 jest w połowie okresu realizacji. Świadczy to o docenianiu wagi problemu 
nawożenia potasem, który to problem został w szerokim kontekście podniesiony na 
międzynarodowej konferencji zorganizowanej w 2004 roku w Warszawie [Zbiorowa, 
2005]. Wnioski z tej konferencji wskazywały na konieczność dalszych badań, przede 
wszystkim w zakresie kalibracji testów glebowych potasu przyswajalnego oraz oce-
ny skutków wieloletniego wyczerpywania gleb z potasu w wyniku zaprzestania lub 
stosowania zbyt małych dawek tego składnika. Jak wynika z ostatnich badań [Ko-
piński, 2010] bilans potasu w skali całej Polski jest wprawdzie nieznacznie dodatni, 
ale już w skali regionalnej ujawnia się ujemne saldo tego składnika. Z ujemnym sal-
dem potasu należy się tym bardziej liczyć w skali gospodarstw rolnych, zwłaszcza 
położonych na lekkich glebach. Tradycyjne testy glebowe potasu przyswajalnego, 
a zwłaszcza ich interpretacja zgodnie z nadal obowiązującą zasadą „zbuduj i utrzy-
maj żyzność gleby” nie zawsze spełniają oczekiwania, jako jedyna podstawa do za-
leceń nawozowych. Kuchenbuch i Buczko [2009] dokonali analizy wyników wielu 
tysięcy doświadczeń z nawożeniem P i K przeprowadzonych w Austrii i Niemczech 
w okresie ostatnich dziesięcioleci. Stosując metodę nie parametrycznej analizy da-
nych (data mining) autorzy zaproponowali uwzględnienie szeregu czynników towa-
rzyszących (pH, skład granulometryczny gleby, zawartość próchnicy) w uściślaniu 
zaleceń dotyczących nawożenia potasem. Również Romheld i Kirkby [2010] zwra-
cają uwagę na konieczność zmiany podejścia do zagadnienia przyswajalności potasu 
dla roślin i opracowania nowych testów glebowych dla tego składnika.  

Celem badań prowadzonych w ramach projektu KALPOL [Fotyma, 2010] było 
uściślenie wartości testu potasu przyswajalnego, Egnera DL i zaproponowanie in-
nego podejścia do wykorzystania tego testu w doradztwie nawozowym. Hipoteza 
badań zakładała, że bezpośrednią miarą dostępności potasu dla roślin jest stężenie 
składnika w roztworze glebowym. 

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na około 27000 próbkach gleby pobranych przez 
okręgowe stacje chemiczno-rolnicze w Polsce dla celów doradztwa nawozowego. 
W próbkach tych w laboratoriach stacji oznaczono odczyn, pH, zawartość przyswa-
jalnych form fosforu, potasu i magnezu oraz zakwalifi kowano próbki gleb do jed-
nej z czterech kategorii agronomicznych: bardzo lekkie, lekkie, średnie i ciężkie. 
Zawartość przyswajalnego potasu oznaczono przyjętą w Polsce metodą Egnera DL 
i zaliczono glebę do jednej z pięciu klas zasobności w potas [PN – R – 04022, 1996]. 
Próbki dostarczono następnie do IUNG-PIB w Puławach i pod bezpośrednim nadzo-
rem autora projektu oznaczono w nich zawartość potasu w wyciągu wodnym, przy 
stosunku gleba/roztwór jak 1/5. Wszystkie wyniki zgromadzono w bazie danych, 
w arkuszu kalkulacyjnym Excel i poddano je ocenie statystycznej, wykorzystując 
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pakiet Statgraphic Century. Zawartość potasu przyswajalnego KDL i rozpuszczalnego 
w wodzie KH2O wyrażono w mg K·kg-1 gleby, o ponadto zawartość tej ostatniej formy 
przeliczono na stężenie potasu w wodzie glebowe Kv/v zakładając wysycenie gleby 
wodą do pełnej pojemności polowej. Przeliczeń zawartości na stężenia dokonano 
dla każdej z czterech wydzielonych kategorii agronomicznych gleb posługując się 
danymi zamieszczonymi w tabeli 1. W każdej próbce wyliczono również stosunek 
zawartości potasu przyswajalnego do potasu rozpuszczalnego w wodzie, traktując 
uzyskany iloraz KDL/KH2O jako zdolność buforową gleby w stosunku do potasu Q/I. 

Tabela 1.  Standardowe wartości fi zycznych cech gleby z uwzględnieniem kategorii 
agronomicznych gleb

Table 1.  Standard values of the physical soil parameters depending on soil tex-
ture 

Kategoria 
gleby, 

soil texture

Gęstosć 
gleby, 

soil density 
kg·dm-3

Pojemność wodna gleby, 
soil water capacity FWC Współczynnik, 

coeffi cient1

Wp = 1 mg K/FWCv/w

Objętościowa, 
volume, v/v, 

dm3·dm-3

Wagowa, 
per weigh v/w, 

dm3·kg-1

b.lekka, 
very light 1,533 0,125 0,082 12,2

lekka, 
light 1,500 0,174 0,116 8,62

średnia, 
medium 1,433 0,291 0,203 4,93

ciężka, 
heavy 1,300 0,433 0,331 3,02

1 do przeliczania, for recalculation: mg Kv/v·dm-3 = (mg KH2O·kg-1 )·Wp

Wyniki badań

W tabeli 2 przedstawiono średnie wartości i mediany oznaczonych i wyliczo-
nych cech gleb, z uwzględnieniem ich kategorii agronomicznej. 

Jak wynika z tych danych zawartość przyswajalnego potasu KDL i pojemność 
buforowa gleby w stosunku do tego składnika Q/I wzrastały w miarę wzrostu cięż-
kości gleby. Zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie KH2O była względnie nie-
zależna od składu granulometrycznego gleby, natomiast stężenie objętościowe po-
tasu w wodzie glebowej Kv/v ulegało znacznemu zmniejszaniu w kierunku od gleb 
bardzo lekkich do gleb ciężkich. 
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Tabela 2. Statystyczna ocena cech gleby z uwzględnieniem jej składu granulome-
trycznego 

Table 2.  Summary statistics of the data for soil texture 

Kategoria 
gleby, 
Soil 

texture

Liczba 
próbek,  

No 
samples

KDL mg K·kg-1 
soil

KH2O mg K·kg-1 
soil

Kv/v mg K·dm-3 
soil water* KDL/KH2O= Q/I

average median average median average median average median

b.lekka 2104 79,8 74,7 24,9 22,5 304 274 3,31 3,18

lekka 10476 111 108 30,8 28,5 265 246 3,79 3,65

średnia 10758 123 116 26,7 24,3 132 120 4,96 4,72

ciężka 3610 137 125 27,9 25,4 84,2 76,7 5,39 5,25

całość 26948 117 110 28,3 26,0 - - 4,44 4,16
* dla gleby wysyconej woda do pełnej pojemności polowej, for soils saturated to full water capacity FWC 

Wartości median wszystkich badanych i wyliczonych cech gleby różnią się do-
syć znacznie od ich wartości średnich, co wskazuje na odbiegający od normalnego 
rozkład tych cech. W związku z tym jako miarę przeciętnej wartości cechy przyjęto 
medianę, a nie średnią arytmetyczna. Jako miarę rozproszenia wyników przyjęto 
konsekwentnie przedziały procentowe, a nie odchylenie standardowe. Z uwagi na 
przyjęty w Polsce pięcioklasowy podział wartości cech agrochemicznych gleby, 
w badaniach własnych zastosowano również podział tych wartości na pentyle (po 
20 %); (Tab. 3). 

Tabela 3.  Przedziały procentowe (pentyle) zawartości potasu rozpuszczalnego 
w wodzie, zależnie od kategorii agronomicznej gleby

Table 3.  Percentiles of water soluble potassium content KH2O depending on soil 
texture 

Kategoria 
gleby 

Soil texture

KH2O mg·kg-1 w przedziale procentylowym,  
soil in percentile range Median

0–20 20–40 40–60 60–80 80–99

b.lekka 1,9–13,1 13,2–19,2 19,3–26,6 26,7–35,9 36,0–61,0 22,5

lekka 2,5–16,5 16,6–24,5 24,6–33,0 33,1– 44,2 44,3–72,0 28,5

średnia 1,6–13,4 13,5–20,5 20,6–28,6 28,7–38,7 38,8–66,2 24,3

ciężka 1,5–13,8 13,9–21,5 21,6–30,0 30,1–40,3 40,4–69,2 25,4

całość 1,5–14,4 14,5–22,1 22,2–30,3 30,4–40,9 41,0–69,0 26,0
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Jak podkreślono wcześniej, co potwierdzają dane zamieszczone w tabeli 3 za-
wartość potasu rozpuszczalnego w wodzie jest względnie niezależna od kategorii 
agronomicznej gleby. Gleby zaliczone do tego samego przedziału procentylowego 
zawierają w przybliżeniu taką sama ilość potasu w wyciągu wodnym, niezależnie 
od ich składu granulometrycznego. Stężenie potasu w wodzie glebowej maleje nato-
miast w miarę wzrostu ciężkości gleby (Tab. 2). Prawidłowość ta dotyczy jednak tyl-
ko sytuacji, gdy gleby wysycone są wodą do pełnej pojemności polowej. Przy pełnej 
pojemności polowej gleby ciężkie zawierają oczywiście znacznie więcej wody niż 
gleby lekkie (Tab. 1). Przy takiej samej zawartości wody np. 0,125 dm·dm-3 stężenie 
potasu w wodzie glebowej, gleb zaliczonych do różnych kategorii agronomicznych 
będzie natomiast bardzo podobne. Jak można łatwo wyliczyć posługując się wzo-
rami zamieszczonymi w tabeli 1, przy takiej zawartości wody stężenia potasu będą 
wynosiły odpowiednio 274, 330, 291 i 264 mg K·dm-3. Rośliny pobierają potas z roz-
tworu glebowego, którego przybliżeniem w badaniach własnych był wyciąg wodny. 
Wykorzystując dane zamieszczone w tabelach 1 i 3 można by, zatem dokonać kali-
bracji testu potasu rozpuszczalnego w wodzie wychodząc z zależności pomiędzy za-
wartością i stężeniem składnika w wodzie glebowej, przy określonej jej zawartości 
w glebie. W praktyce badań agrochemicznych przyjętym testem zasobności gleby 
w potas jest jednak zawartość tzw. potasu przyswajalnego, odpowiadającą 
a z pewnym przybliżeniem formie wymiennej składnika. Jak wspomniano wcześniej, 
w Polsce zawartość potasu przyswajalnego oznaczana jest w wyciągu Egnera DL. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że pomiędzy zawartością potasu przyswa-
jalnego KDL i potasu rozpuszczanego w wodzie KH2O występuje ścisła zależność, 
którą można najlepiej opisać równaniem regresji mnożnikowej (multiplicative mo-
del). Parametry tego równania zależą od składu granulometrycznego, to znaczy od 
kategorii agronomicznej gleby (Tab. 4). 

Tabel 4. Współczynniki równania mnożnikowego (KDL = a · KH2O
b) opisującego zależ-

ność pomiędzy zawartością potasu przyswajalnego i potasu rozpuszczalne-
go w wodzie 

Table 4.  Parameters of the regression lines describing relations between KDl and KH2O de-
pending on soil texture and soil acidity (multiplicative model KDL = a · KH2O

b)

Współczynnik, 
coeffi cient

Współczynniki dla kategorii agronomicznej gleb, 
coeffi cients for soil texture

b. lekkie,
v. light

lekkie, 
light

średnie, 
medium 

ciężkie, 
heavy

a 3,7502 5,3467 9,0245 11,1995

b 0,9442 0,8820 0,7925 0,7456

R2 77,2 74,8 72,1 62,1
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W kierunku od gleb bardzo lekkich do gleb ciężkich wzrasta wartość współ-
czynnika, co oczywiście wynika z wzrastającej zawartości potasu przyswajalnego. 
W tym samym kierunku maleje natomiast wartość współczynnika b, co wskazuje na 
bardziej „stromy” przebieg linii regresji w glebach ciężkich. Takiej samej zmianie 
zawartości potasu przyswajalnego KDL odpowiada mniejsza zmiana zawartości pota-
su rozpuszczalnego w wodzie KH2O w glebach ciężkich niż w glebach lekkich. 

Posługując się równaniami zamieszczonymi w tabeli 4, wyliczono przedziały 
zawartości potasu przyswajalnego KDL odpowiadające pentylom zawartości potasu 
rozpuszczalnego w wodzie pokazanym w ostatnim wierszu tabeli 3. W ten sposób 
uzyskano 20 przedziałów zawartości potasu przyswajalnego zgrupowanym w 5 klas 
zasobności gleby w potas (Tab. 5). 

Tabela 5. Proponowane klasy zasobności gleby w potas przyswajalny KDL, ustalone 
na podstawie zawartości potasu w wyciągu wodnym 

Table 5.  Proposed classes of available potassium content KDL (rounded), calculated 
from the bottom row of table 3 and regression equations from table 4)

Kategoria 
gleby, 

soil texture

KDL mg·kg-1 gleby, w klasach zasobności,  
soil in availability classes  

Mediana 
b. niska,
v. low

niska,
low

średnia, 
medium

wysoka, 
high

b. wysoka,
v. high 

b. lekka, 
v. light <46 47 – 70 71 -  94 95 – 125 >125 82

lekka,
light <56 57 – 82 83 – 108 109 - 141 >141 95

średnia, 
medium <75 76 – 105 106 – 135 136 – 170 >170 120

ciężka,
heavy < 82 83 – 113 114 – 142 143 – 178 >178 128

Proponowane klasy zawartości potasu przyswajalnego w glebach zaliczanych 
do 4 kategorii agronomicznych różnią się dosyć znacznie od klas dotychczas obo-
wiązujących w Polsce (Tab. 6). Z porównania danych zamieszczonych w tabelach 
5 i 6 wynika, że w systemie proponowanym zwiększeniu uległy zawartości potasu 
w klasach zawartości bardzo niskiej i niskiej w glebach bardzo lekkich i lekkich, 
natomiast obniżeniu zawartości potasu w klasach zawartości wysokiej i bardzo wy-
sokiej w glebach średnich i ciężkich. Za krytyczną zawartość potasu przyswajalnego 
w glebie, po osiągnięciu której dawki nawozów można ograniczyć do ilości pota-
su pobieranego z plonem roślin, przyjmuje się obecnie zawartość średnią (medianą 
w tabeli 5). W proponowanym systemie klasyfi kacji gleb przedział średniej zawar-
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tości potasu ustawiony jest niżej, co oznacza w praktyce zmniejszenie zalecanych 
dawek nawozów potasowych.

Tabela 5. Obowiązujące klasy zasobności gleby w potas przyswajalny KDL 
Table 5. Offi cal classes of available potassium content KDL (rounded)

Kategoria 
gleby, 

soil texture

KDL mg·kg-1 gleby, w klasach zasobności,
soil in availability classes

Mediana
b. niska,
v. low

niska, 
low

średnia, 
medium

wysoka, 
high

b. wysoka, 
v. high 

b. lekka, 
v. light < 21 22-62 63-104 105-145 > 146 83

lekka, 
light < 41 42-83 84-124 125-166 >167 104

średnia, 
medium < 62 63-104 105-166 167-207 >208 135

ciężka, 
heavy < 83 84-125 126-207 208-249 > 250 166

Podsumowanie

W pracy zaproponowano nowe przedziały (klasy) zawartości potasu przyswa-
jalnego w glebie wyliczone na podstawie zawartości potasu w wyciągu wodnym. 
W zaproponowanym systemie zawartości potasu, w tych samych klasach zasobności 
są mniejsze, niż w systemie ofi cjalnie obowiązującym. Ponadto system ten jest bar-
dziej ”spłaszczony” to znaczy skrajne różnice zawartości pomiędzy glebami bardzo 
lekkimi o bardzo niskiej zawartości potasu i glebami ciężkimi o bardzo wysokiej 
zawartości składnika są znacznie mniejsze od dotychczas przyjmowanych. 
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CALIBRATION OF THE SOIL TEST FOR AVAILABLE POTASSIUM 

Summary

The classical approach to soil test calibration is to correlate the test values with 
the crop indexes. However, these are a cumbersome, time consuming and expensive 
procedure, which rely on the numerous fi eld experiments. Therefore, once calibrated 
soil test is used for a long time notwithstanding the changing situation in agricultural 
practice. In Poland’s soil test for potassium is used ever since the IIed World War 
with a slight modifi cation only concerning fi ve, instead three potassium availability 
classes. However, in early 90ties, after the economic transformation consumption 
of potassium fertilizers in the country has more than halved and potassium balance 
became slightly negative. Therefore, the gap between recommended and applied by 
farmer’s potassium rates is widening. It seems that in this situation the calibration 
fi gures for available potassium should be re-examined and adjusted to the running 
agricultural practices. It is hardly to believe that the set of fi eld experiments could 
be performed to fulfi ll this task. The other solution is to calibrate the used in Poland 
test based on Egner – DL method against another test, which refl ect the availability 
of potassium for plants.

In this paper, the new approach to calibrate Egner-DL soil potassium test against 
the water soluble potassium is presented. The fi rst step was to analyze 27 thousands 
representative soil samples simultaneously for the content of Egner-Dl and water 
soluble potassium. The amounts of Egner-DL potassium depended on the soil tex-
ture, while water soluble one was almost independent of this soil characteristic. The 
distribution of date for water soluble potassium was a not normal and therefore, 
median was used as a mean value and percentiles as a measure of date scatter. The 
whole set of date has been split into fi ve percentiles (pentiles). The next step was 
regressing the values of Egner-Dl potassium against the water soluble ones. The best 
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fi t was found by multiplicative regression model. At the last step, the ranges of the 
Egner-Dl potassium amount, corresponding to the pentiles of water soluble potassi-
um has been calculated. These ranges are the proposed calibration fi gures for Egner-
Dl soil potassium. The new calibration fi gures were compared with the offi cial ones. 
The new fi gures are lower, particularly in the ranges of high and very high potassium 
content in heavy soils. Therefore, the recommended potassium rates based on new 
calibration fi gures should be lower in comparison to the actual ones. 

Prof. Mariusz Fotyma
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
fot@iung.pulawy.pl



PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ ŻYZNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI 
GLEBY W OBRĘBIE POLA PRODUKCYJNEGO 

Mariusz Fotyma, Alicja Pecio

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań prowadzonych od 1997 roku, 
metodą obserwacji naukowych na polu doświadczalnym o powierzchni około 50 ha, 
w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Baborówku koło Szamotuł. Pole doświad-
czalne podzielono na 3 pola płodozmienne, na których uprawiano rzepak ozimy, 
pszenicę ozimą i jęczmień jary. Na całym polu doświadczalnym wyznaczono 403 
punkty obserwacji naukowych, w regularnej siatce o boku 36 m. W tych punktach 
pobierano w odstępach 3 letnich próbki gleby z warstwy ornej i oznaczano w nich 
odczyn, zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu oraz co 6 lat za-
wartość próchnicy. Dla pola sporządzono mapę glebowo-rolniczą w skali 1:500, 
a w punktach siatki dokonano oznaczeń składu granulometrycznego gleby metodą 
laserową. Plony roślin zbierano kombajnem „satelitarnym” wyposażonym w ciągły 
(przepływowy) miernik plonu i urządzenie pozycjonujące DGPS. Zestaw ten po-
zwalał na sporządzanie mapy plonów, którą następnie transponowano do plonów 
w punktach siatki obserwacji naukowych. W pracy przedstawiono wyniki ostatnie-
go (piątego) turnusu badań właściwości gleby wykonanych w 2008 roku i wyniki 
oznaczeń plonów roślin za lata 2000–2002. Celem badań było wyznaczenie funkcji 
zależności zmiennych cech gleby od cech stałych (funkcje pedotransferu) i funkcji 
zależności plonu od stałych i zmiennych cech gleby. Badania stanowią etap wstępny 
do sporządzenia mapy dawek nawozów mineralnych, z uwzględnieniem rozpozna-
nej zmienności warunków siedliskowych w obrębie uprawianego tradycyjnie pola 
produkcyjnego.

Słowa kluczowe: zmienność cech gleby, obserwacje naukowe, precyzyjne nawoże-
nie 
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Abstract

Paper presents the selected results of the investigations carried on since 1997 
with the method of scientifi c observations on the 50 ha big fi eld in the Experimental 
Station Baborówko (near Szamotuły) belonging to the Institute. The experimental 
fi eld has been split into three plots on which winter rape, winter wheat and spring 
barley were grown in succession. On the whole fi eld 403 observation points have 
been permanently marked using GPS device. In these points, every third year, the 
soil samples were collected from the plow layer. These samples were analyzed for 
pH, soil organic matter SOM and the content of available phosphorus, potassium 
and magnesium. Soil map has been drawn in the scale 1:500 and in the samples 
granulometric soil composition was estimated with laser method. Crop yields have 
been harvested by combine harvester provided with continuous yield meter and GPS 
device. The yield map prepared by combine computer was approximated to the yield 
in the observation points. In the paper, the results concerning soil analysis performed 
in 2008 years and the average yields of crops for the years 2000-2002 are presented. 
The main aim of the investigations was to calculate the relation between soil proper-
ties and the relation between soil properties and the crop yields. It is the preliminary 
approach to make the maps of fertilizer rates with recognition of variation of soil 
properties within the experimental fi eld.
Key words: soil variability, scientifi c observation, site specifi c fertilization  

Wstęp

Na terenie Polski przeważają gleby pochodzenia polodowcowego wykazujące 
bardzo dużą zmienność przestrzenną właściwości fi zycznych i chemicznych, składa-
jących się na ich żyzność i produktywność. Zmienność cech gleby występuje również 
w obrębie poszczególnych, zwłaszcza dużych pól produkcyjnych i nie była dotych-
czas uwzględniana przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych. 
W krajach przodującego rolnictwa zaczyna wchodzić do praktyki rolniczej koncepcja 
różnicowania zabiegów agrotechnicznych, zwłaszcza nawożenia w obrębie jednego 
pola o zróżnicowanej pokrywie glebowej. W literaturze anglosaskiej koncepcja ta 
jest określana jako site specifi c management, albo niezbyt poprawnie jako precision 
agriculture. Punktem wyjścia do takiego systemu produkcji roślinnej jest rozpozna-
nie przestrzennej zmienności cech gleby i jej odwzorowanie w postaci map cyfro-
wych. W IUNG-PIB na początku lat 90-tych ubiegłego wieku powołano pierwszą 
w Polsce Stację Doświadczalną z zadaniem opracowania metod oceny przestrzennej 
i czasowej zmienności podstawowych właściwości gleby w obrębie 50 ha pola pro-
dukcyjnego stanowiącego podstawowy poligon badawczy Stacji. Praca przedstawia 
w bardzo syntetycznym ujęciu, wybrane wyniki badań w zakresie przestrzennego 
zróżnicowania właściwości agrochemicznych gleby i jej produktywności mierzonej 
względnymi plonami roślin. 
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Metodyka badań 

Pole doświadczalne o powierzchni około 50 ha założono w 1992 r na tere-
nie Zakładu Doświadczalnego ZDUNG Baborówko  koło Szamotuł w monoton-
nym krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Pole podzielono na 3 pola płodozmienne 
z przeznaczeniem pod uprawę rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i jęczmienia jarego 
– typowych roślin dla bezinwentarzowych gospodarstw w tym regionie Polski. Dla 
pola doświadczalnego wykonano mapę glebowo – rolniczą w skali 1:500 i założono 
siatkę stałych punktów obserwacyjnych w kwadratach o boku 36 m. Ogólna liczba 
punktów wynosi 403. Punkty opisano początkowo współrzędnymi kartografi cznymi 
w nawiązaniu do reperów na obrzeżach pola, a następnie współrzędnymi geografi cz-
nymi po założeniu referencyjnej stacji DGPS. W stałych punktach obserwacyjnych 
pobierano w odstępach 3 letnich próbki gleby z poziomu orno próchnicznego i ozna-
czano w nich zawartość substancji organicznej, odczyn pH oraz zawartość przyswa-
jalnych form fosforu, potasu i magnezu. Sprzętu roślin dokonywano kombajnem 
Massey Ferguson wyposażonym w ciągły miernik plonu i urządzenie pozycjonujące 
GPS, co umożliwiało uzyskiwanie map plonów. Był to jeden z pierwszych „sateli-
tarnych” kombajnów zbożowych w Polsce, a z pewnością pierwszy zastosowany 
w wielkoobszarowym doświadczalnictwie polowym. Słoma wszystkich roślin była 
cięta na sieczkę (sieczkarnia na kombajnie) i przyorywana bez dodatku azotu. Na 
całym polu stosowano klasyczny orkowy system uprawy roli i zintegrowane zabiegi 
nawozowe i ochrony roślin z zachowaniem zasad najlepszej, jednolitej agrotechniki. 
Dawki nawozów były ustalane z wykorzystaniem systemu doradztwa nawozowego 
NawSald opracowanego w IUNG-PIB. 

Wyniki badań

Stałe cechy gleby

Gleby pola doświadczalnego wykazują małe zróżnicowanie typologiczne (gle-
by płowe i gleby brunatne kwaśne, bardzo małe powierzchnie czarnych ziem) oraz 
większe zróżnicowanie składu granulometrycznego i przydatności rolniczej. W po-
ziomie orno-próchnicznym przeważały gleby wytworzone z piasku gliniastego lek-
kiego pgl, następnie z piasku gliniastego mocnego pgm i na niewielkich powierzch-
niach wytworzone z gliny lekkiej gl (rys 1). 



29
Przestrzenna zmienność żyzności i produktywności gleby w obrębie pola produkcyjnego 

Rys. 1. Zdigitalizowana mapa składu granulometrycznego gleby 
w poziomie orno-próchnicznym na polu doświadczalnym 

Fig. 1. Map of soil texture

Pod względem przydatności rolniczej większość gleb na polu zaliczono do 
kompleksów żytniego bardzo dobrego (4), żytniego dobrego (5) i żytniego słabego 
(6), ale znaczące powierzchnie zajmowały gleby kompleksu pszennego dobrego (2) 
(rys. 2). 

 

 

Rys. 2. Zdigitalizowana mapa przydatności rolniczej (kompleksów)
 gleb na polu doświadczalnym.

Fig. 2. Map of soil usability complexes 
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Mapy 1 i 2 mają charakter analogowy i wykonano je krótko po ustaleniu pola 
doświadczalnego klasyczną metodą kartografi czną z ręcznym wyznaczeniem obsza-
rów o podobnym składzie granulometrycznym i zaszeregowaniem do poszczegól-
nych kompleksów przydatności rolniczej. W 2008 roku, w pobranych w punktach 
obserwacyjnych próbkach glebowych wykonano pełne oznaczenia składu granulo-
metrycznego gleby nową w Polsce metodą laserową wprowadzoną w 2005/2006 
roku przez okręgowe stacje chemiczno rolnicze. Analizy gleb dla pola doświadczal-
nego wykonała tą metodą OSChR w Lublinie. Wyniki analiz zintegrowano do ka-
tegorii agronomicznych gleby i przedstawiono w formie wykresu punktowego (rys. 
3). Jak wynika z tego wykresu w przeważającej liczbie punktów obserwacyjnych 
występowały gleby lekkie, a w znaczącej liczbie punktów gleby bardzo lekkie. 

Rys. 3. Mapa punktowa kategorii agronomicznych gleb na polu doświadczalnym 
Fig. 3. Map of soil categories 
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Właściwości agrochemiczne gleby
W odstępach 3 letnich pobierano próbki gleby, z warstwy ornej w punktach 

obserwacyjnych i oznaczano w nich odczyn, pH oraz zawartość przyswajalnych 
form fosforu, potasu i magnezu. W co drugim turnusie badań oznaczano również 
zawartość substancji organicznej w glebie. Do chwili obecnej przeprowadzono 
5 turnusów badań właściwości agrochemicznych gleby i 3 turnusy badań zawarto-
ści próchnicy. W pracy przedstawiono wyniki badań agrochemicznych wykonanych 
w próbkach gleby pobranych w 2008 roku. Wyniki przedstawiono w formie diagra-
mów punktowych jako klasy odczynu i zawartości składników mineralnych. Zgod-
nie z zasadami oceny agrochemicznej żyzności gleb w Polsce klasy zasobności gleb 
w potas i magnez zależą zarówno od zawartości przyswajalnej formy składnika, 
jak i od kategorii agronomicznej gleby. W związku z tym diagramy klasowe można 
przedstawiać tylko w formie punktowej, a nie cyfrowej (izolinii). Nie dotyczy to 
fosforu, gdyż klasy zasobności gleby w ten składnik zależą tylko od jego zawartości 
w formie przyswajalnej. Dla zachowania jednolitości opisu diagram dla fosforu ma 
również charakter punktowy. 

 

Rys. 4. Mapa punktowa odczynu, pH gleby na polu doświadczalnym, 5 – bardzo 
kwaśny, 4 – kwaśny, 3 – lekko kwaśny, 2 – obojętny , 1 – zasadowy  

Fig. 4. Map of soil pH, 5 – very acid, 4 – acid, 3 – slightly acid, 2 – neutral, 
1 – alkaline 
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Odczyn gleby, na przeważającej powierzchni pola był uregulowany to znaczy 
lekko kwaśny lub obojętny (rys. 4). Tylko na niewielkich powierzchniach odczyn 
gleby był kwaśny. W 15 letniej historii pola doświadczalnego nawozy wapniowe, 
lub wapniowo-magnezowe stosowano dwukrotnie, co przyczyniło się do uzyskania 
odczynu zbliżonego do optymalnego dla uprawianych na polu roślin. Warto jednak 
podkreślić, ze mimo zastosowania dużych dawek wapna odczyn gleby wykazywał 
nadal stosunkowo dużą zmienność w obrębie pola doświadczalnego.

Zawartość przyswajalnego fosforu była bardzo zróżnicowana w obrębie pola. 
Z wyjątkiem niewystępującej zawartości bardzo niskiej, pozostałe klasy zasobności 
gleby w fosfor były reprezentowane na bardzo zbliżonych powierzchniach, w nie 
regularnym układzie przestrzennym (rys. 5). W okresie 15 lat prowadzenia badań, 
mimo corocznego stosowania stosunkowo dużych dawek nawozów fosforowych, 
zawartość przyswajalnych form tego składnika ulegała systematycznemu obniża-
niu. W kolejnych rotacjach badań zawartości fosforu nie stwierdzano również zmian 
współczynnika zmienności tej zawartości w obrębie pola. 

Rys. 5. Mapa punktowa zawartości przyswajalnego fosforu 
na polu doświadczalnym 

Fig. 5. Map of the available phosphorus content 
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Rys. 6. Mapa punktowa zawartości przyswajalnego potasu 
na polu doświadczalnym 

Fig. 6. Map of available potassium content 

Zawartość przyswajalnego potasu była również silnie zróżnicowana, ale 
w przeciwieństwie do fosforu przeważały gleby wykazujące średnią i wysoką za-
wartość tego składnika (rys. 6). W okresie prowadzenia badań średnia zawartość 
potasu ulegała zwiększeniu natomiast współczynnik zmienności dla tej zawartości 
nie wykazywał większych zmian. Nawet stosunkowo duże, stosowane dawki nawo-
zów potasowych nie wyrównywały zasobności gleby w ten składnik w obrębie pola 
płodozmiennego. 
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Rys. 7. Mapa punktowa zawartości przyswajalnego magnezu 
na polu doświadczalnym

Fig. 7. Map of available magnesium content  

Zawartość przyswajalnego magnezu w glebie na niemal całej powierzchni pola 
doświadczalnego była wysoka i bardzo wysoka (rys. 7). Tylko niewielkie powierzch-
nie gleb charakteryzowały się średnią zawartością tego składnika. Dobra zasobność 
gleb w magnez wynikała z dwukrotnego zastosowania na początku badań wapna 
magnezowego. Tym niemniej, w okresie następnych 12 lat od zastosowania wapna 
zasobność gleb w magnez ulegała pewnemu obniżeniu. 

Zawartość substancji organicznej była, według standardów europejskich, mała 
i pozostawała w granicach od 0,6 do 2,2 % (z medianą 1,14). Zawartość SOM wyka-
zywała również dosyć dużą zmienność w obrębie pola doświadczalnego (rys. 8), co 
wynikało zarówno z występowania różnych typów gleb, w tym czarnych ziem, jak 
i ze zróżnicowania ich składu granulometrycznego. Pomiędzy zawartością substan-
cji organicznej i udziałem cząstek spławialnych w glebie występowała dosyć ścisła 
korelacja (R=0,40). W okresie prowadzenia badań oznaczenia zawartości substancji 
organicznej wykonano 3 krotnie i stwierdzono tendencję do jej zwiększania. Można 
to tłumaczyć corocznym przyorywaniem dużej masy słomy roślin zbożowych i rze-
paku. Na tej podstawie należy sadzić, że system uprawy bezobornikowej i bez roślin 
motylkowych, pod warunkiem przyorywania słomy pozwala na utrzymywanie, na 
co najmniej stałym poziomie zawartości substancji organicznej w glebie.

Soil Mg content 
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Rys. 8. Mapa punktowa zawartości substancji organicznej w glebie 
Fig. 8. Map of the soil organic matter SOM content 

Podstawowe parametry agrochemicznej żyzności gleby, a więc odczyn pH, za-
wartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu oraz zawartość substancji 
organicznej zintegrowano w formie syntetycznego wskaźnika żyzności gleby SŻ, 
zaproponowanego przez Filipiak [2011]. Wartości tego wskaźnika pozostawały 
w granicach od – 3,98 do + 8,23 z medianą 0,23 (rys. 9). Syntetyczny wskaźnik 
żyzności gleby objaśnia niemal 70 % ogólnej wariancji wszystkich analizowanych 
cech agrochemicznych. O przydatności tego wskaźnika świadczy fakt występowa-
nia istotnej korelacji (R=0,44) pomiędzy względnymi plonami roślin i wartościami 
SŻ. Wskaźnik ten był również istotnie i dodatnio skorelowany z zawartością potasu 
(R=0,84), magnezu (R=0,77) i substancji organicznej (R=0,91), nie zależał nato-
miast od odczynu gleby i od zawartości fosforu. Ten brak zależności można wyjaś-
nić uregulowanym na całym polu odczynem gleby i ogólnie dobrą, a nawet bardzo 
dobrą jej zasobnością w fosfor przyswajalny. 
  

 

very high
high
medium
low 
very low



36
Mariusz Fotyma, Alicja Pecio

Rys. 9. Syntetyczny wskaźnik żyzności gleby 
Fig. 9. Synthetic index of soil fertility, including pH, the content

 of available P, K, Mg and the content of SOM 

Produktywność gleby (względne plony roślin).

Zgodnie z instrukcją doświadczenia pole doświadczalne zostało podzielone na 
3 pola płodozmienne, na których powinny być corocznie uprawiane rzepak, psze-
nica ozima i jęczmień jary. Z różnych powodów w niektóre lata uprawiano jeszcze 
inne rośliny dzieląc pola płodozmienne na mniejsze działki. Utrudniało to w znacz-
nym stopniu ocenę produktywności pola doświadczalnego. Dodatkowe utrudnienie 
stwarzały awarie oprogramowania kombajnu „satelitarnego” i zniekształcenia map 
plonów. W najmniej obciążonej tymi zakłóceniami rotacji zmianowania, obejmu-
jącej lata 2000-2002 interpretując 9 plonów roślin (3 lata x 3 rośliny) dokonano 
przestrzennej oceny produktywności pola doświadczalnego, wyrażając ją w każdym 
punkcie obserwacyjnym w procentach odchylenia od plonu średniego. Na tej pod-
stawie sporządzono cyfrową mapę zmienności produktywności pola (rys. 10).
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Rys. 10. Mapa cyfrowa produktywności pola doświadczalnego
Fig. 10. Map of the relative soil productivity 

Produktywność pola doświadczalnego wykazywała zmienność w zakresie 
od 50 do 200 % produktywności średniej ocenionej rozkładem 9 zbiorów roślin. 
Na przeważającym obszarze pola jego produktywność była jednak zróżnicowana 
w mniejszym zakresie od 75 do 125% wartości średniej. Można to tłumaczyć, poka-
zanym na rys. 1 i rys 2, stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem stałych cech gleby 
(skład granulometryczny i przydatność rolnicza). 

Dyskusja wyników 

Przedstawiona praca ma charakter wstępny i jej celem było omówienie koncep-
cji badań w jedynej tego rodzaju w Polsce, Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB zajmu-
jącej się naukowymi podstawami tak zwanego rolnictwa precyzyjnego. Pierwotnym 
celem tych badań, rozpoczętych jeszcze w 1992 roku, było określenie przydatności 
metody obserwacji naukowych dokonywanych na dużym, jednolicie traktowanym 
polu jako alternatywy dla ścisłych, poletkowych doświadczeń polowych. Kolejne 
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warstwy informacji pochodzące z obserwacji naukowych miały posłużyć do iloś-
ciowego opisu zależności „wewnętrznych” pomiędzy właściwościami gleby (tak 
zwane funkcje pedotransferu), jak również zależności „zewnętrznych”, pomiędzy 
tymi właściwościami i plonem roślin. Jako udowodnione zależności „wewnętrzne„ 
można wymienić związki pomiędzy zawartością przyswajalnego potasu i magne-
zu oraz zawartością próchnicy, a składem granulometrycznym lub ściślej kategorią 
agronomiczną gleby (tab. 1).

Tabela 1.  Zależność pomiędzy zawartością potasu, magnezu i substancji organicz-
nej, a kategorią agronomiczną gleby

Table 1.  Relation between the content of available potassium, magnesium, SOM 
and the soil category

Gleba, 
Soil

Ilość 
punktów

K2O mg·100-1g gleby, 
soil 

Mg  mg·100-1g gleby, 
soil SOM %

średnia, 
average

Mediana 
median

wsp.zm 
variation

średnia, 
average

mediana 
median

wsp. zm 
variation

średnia, 
average

mediana 
median

wsp. zm 
variation

B.lekka, 
Very 
light

109 11,5 10,8 34,9 6,23 6,00 32,5 1,03 1,01 21,1

Lekka, 
Light 285 14,6 14,0 29,1 7,51 7,50 27,3 1,18 1,16 16,6

Średnia, 
Medium 9 18,9 19,0 21,0 12,8 12,6 15,8 1,53 1,53 10,6

Ogółem, 
Total 403 13,8 13,2 32,1 7,28 7,2 31,2 1,15 1,14 19,0

Mimo różnej liczebności punktów obserwacyjnych w obrębie poszczególnych 
kategorii agronomicznych, jest wyraźna tendencja wzrostu zawartości przyswajalne-
go potasu i magnezu oraz zawartości substancji organicznej w miarę wzrostu ciężko-
ści gleby. Pokazane w tabeli 1 cechy gleby nie wykazują rozkładu normalnego i od-
znaczają się dużą zmiennością nawet w wyróżnionych kategoriach agronomicznych 
gleby. Rozkładem najbardziej zbliżonym do normalnego i najmniejszą zmiennością 
charakteryzuje się zawartość glebowej substancji organicznej. Z przeprowadzonej 
analizy regresji wynika, że wymienione cechy gleby są istotnie i liniowo (R=0,52 
dla K2O i R=0,40 dla Mg i SOM) skorelowane z udziałem cząstek spławianych 
(<0,02 mm) w glebie. Odpowiednie współczynniki kierunkowe prostych regresji 
wynoszą 0,40 mg K2O, 0,21 mg Mg i 0,02 % substancji organicznej na 1 % części 
spławianych.

Zawartość przyswajanego fosforu nie zależała od składu granulometrycznego 
gleby, była natomiast istotnie związana z odczynem pH gleby (tab. 2) 
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Tabela 2.  Zależność pomiędzy zawartością przyswajalnego fosforu i odczynem gleby
Table 2.  Relation between the content of available phosphorus and soil pH 

Odczyn, 
pH gleby

Liczba 
punktów, 

No of points

P2O5 mg·100 g gleby

średnia,
average

mediana,
median 

wsp. 
zmienności, 

coef. of 
variation

Kwaśny, acid 30 10,0 9,45 26,9

Lekko kwaśny, 
Slight acid 255 14,4 13,7 40,0

Obojętny, 
neutral

106 19,7 17,6 48,0

Zasadowy,
alkaline

12 31,1 28,3 39,8

Ogółem 403 15,9 14,3 50,0 

Z przeprowadzonej analizy regresji wynika, ze zawartość przyswajalnego fo-
sforu jest liniowo i istotnie (R=0,50) skorelowana z wartością pH gleby. Zawartość 
fosforu wzrasta o 8,4 mg P2O5 100-1 g gleby na jednostkę wzrostu jej odczynu, pH. 
Na tej podstawie można twierdzić, że wapnowanie gleby, podobnie jak nawożenie 
fosforem, zwiększa zawartość przyswajalnej formy tego składnika w glebie. 

Opisane zależności mają charakter funkcji pedotransferu i mogą posłużyć do 
symulowania wartości zmiennych cech gleby na podstawie jej stałych właściwości. 
Z prowadzonych metodą obserwacji ciągłych badań wynikają jednak również zależ-
ności zewnętrzne, to znaczy związki pomiędzy wielkością plonów roślin i wartościa-
mi zmiennych lub stałych cech gleby. W tabeli 3 przedstawiono produktywność pola 
ocenioną względnymi (standaryzowanymi) plonami trzech roślin oraz bezwzględne 
plony tych roślin uzyskane w latach 2000–2002, zależnie od kompleksu przydatno-
ści rolniczej gleby. 
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Tabela 3. Produktywność pola i bezwzględne plony roślin zależnie od kompleksu 
przydatności rolniczej gleb

Table 3.  Soil productivity and the yield of crops depending on soil usability com-
plex 

Kompleks 
glebowy, 

soil complex 

Liczba 
punktów,

Points

Produktywność 
pola w %,

Soil 
productivity

Plony roślin, 
yield t·ha-1, 

lata,
 years 2000-2002

rzepak,
 rape

pszenica 
ozima, 
winter 
wheat

jęczmień 
jary, 

spring 
barley

Pszenny dobry,
Wheat good 104 107 3,39 6,95 3,94

Żytni b. dobry,
Rye very 
good

137 103 3,26 6,69 3,80

Żytni dobry,
Rye good 104 096 3,06 6,27 3,56

Żytni słaby, 
rye weak 54 089 2,84 5,82 3,30

Żytni najsłabszy,
Rye very weak 4 076 2,40 4,93 2,80

Średnio, 
average 403 100 3,18 6,52 3,70

Jak wynika z danych przedstawionych w tej tabeli względna produktywność 
roślin uprawianych na kompleksie pszennym słabym była o około 20% mniejsza 
w porównaniu z produktywnością kompleksu pszennego dobrego. W plonach bez-
względnych oznacza to różnice ponad 1 tony plonu ziarna pszenicy i po około 0,5 
tony nasion rzepaku i ziarna jęczmienia jarego. Dla uzyskania podobnych danych 
metodą klasyczną należałoby założyć dużą serię doświadczeń ścisłych na różnych, 
ale położonych w ścisłym sąsiedztwie kompleksach przydatności rolniczej gleb. 
Z danych tych wynika również, pośrednio, wniosek, że badania metodą obserwacji 
naukowych należy lokalizować na polach o możliwie dużej zmienności glebowej, 
gdyż poszerza to zakres zmienności wyników. Kolejne warstwy informacji (cechy 
gleby, plony roślin) można nakładać na siebie metodą GIS i uzyskiwać w ten sposób 
bardziej kompleksowe oceny interesujących nas zależności. Publikacje w tym zakre-
sie, uwzględniające obok przestrzennej, również czasową zmienność właściwości 
gleby i plonów roślin są obecnie w przygotowaniu. 
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Podsumowanie i wnioski

1. Metoda obserwacji naukowych w regularnej siatce punktów, na polach produk-
cyjnych o dużej zmienności glebowej stanowi dobrą alternatywę dla ścisłych do-
świadczeń polowych.

2.  Metoda ta pozwala na wyznaczanie funkcji pedotransferu pomiędzy stałymi 
i zmiennymi cechami gleby oraz kalibrację tych ostatnich.

3. Dysponując kombajnem „satelitarnym” wyposażonym w ciągły miernik plonu 
i GPS można wyznaczać zależności pomiędzy plonem roślin i stałymi oraz 
zmiennymi cechami gleby.
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SPATIAL VARIABILITY OF SOIL FERTILITY AND PRODUCTIVITY WITHIN 
THE PRODUCTION FIELD

Mariusz Fotyma, Alicja Pecio

Summary

In 1979 Experimental Station Baborówko, belonging to the Institute of Soil 
Science and Plant Cultivation has been grounded with the aim to introduce new 
methods of experimentation on the big fi elds applying precision agriculture approach. 
The Station was provided with the fi rst to Poland combine harvester equipped with 
the continuous yield meter and the GPS device. Experimental fi eld 50 ha in the area 
was marked with GPS by 403 fi xed points for conducting the regular observation 
of soil and canopy properties. The fi eld was split into three plots on which winter 
rape, winter wheat and spring barley have been grown in succession. In the observa-
tion points soil samples are collected in three-years intervals and analyzed for the 
pH, soil organic matter SOM, and the content of available forms of phosphorus, 
potassium and magnesium. In the paper, the results of soil analysis in the samples 
collected in 2008 and the average crop yields for the years 2000-2002 are presented. 
The pedotransfer functions between stabile and variable soil properties and the pro-
duction functions between crop yield and soil properties have been calculated. It was 
proven that the method of scientifi c observation on the big fi eld is a good substitute 
for classical fi eld experiments carried on different soils.
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USTALANIE DAWEK NAWOZÓW PKMg 
W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

Tamara Jadczyszyn

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

W Stacji Doświadczalnej Baborówko przez szereg lat prowadzono badania ma-
jące na celu rozpoznanie przestrzennej zmienności agrochemicznych cech gleby oraz 
przestrzennej i czasowej zmienności plonowania roślin. Pozyskanie i zgromadzenie 
takich danych w systemie informacji geografi cznej (GIS) jest jednym z etapów rol-
nictwa precyzyjnego. Kolejnym etapem jest wykorzystanie danych do opracowa-
nia map aplikacji zmiennych dawek środków produkcji. W pracy obliczono dawki 
nawozów fosforowych, potasowych i magnezowych dostosowane do przestrzennej 
zmienności zawartości składników pokarmowych w glebie oraz zmienności plo-
nowania roślin. Porównano zużycie nawozów stosowanych zgodnie z zaleceniami 
rolnictwa precyzyjnego i według tradycyjnie wyliczonej średniej dawki nawozów 
dla całej powierzchni pola. Stwierdzono, że w warunkach SD Baborówko zużycie 
nawozów w obu systemach było bardzo zbliżone pomimo dużej zmienności dawek.   
Słowa kluczowe: precyzyjne nawożenie, zmienność dawek nawozów, zużycie na-
wozów

Abstrakt

The research was carried out in Experimental Station Baborówko for several 
years with the aim to recognize spatial variability of agrochemical properties of soils 
as well as  spatial and temporal variability of yielding of plants. Collecting such data 
in geographical information system  (GIS) is  one of the stages of precision agricul-
ture. The next step of the system is elaboration of the maps of fertilizers application. 
The doses of phosphorous, potassium  and magnesium fertilizers were calculated on 
the basis of spatial variability of macronutrients content in soil and changeability of 
plants yield. Quantity of fertilizers used in compliance to the precision agriculture 
and according to traditional recommendation system (average dose of fertilizers for 
the whole surface of the fi eld) was compared. It was affi rmed that the consumption 



44
Tamara Jadczyszyn

of fertilizers in both systems was very similar, however the differentiation of fertil-
izers doses in conditions of SD Baborówko were quite meaningful
Key words: site specifi c fertilization, variability of fertilizer rate, fertilizer utiliza-
tion 

Wstęp 

W systemie rolnictwa precyzyjnego rozpoznanie zmienności przestrzennej gleb 
i zmienności plonowania roślin w granicach pola produkcyjnego jest podstawą róż-
nicowania dawek środków produkcji lub zabiegów agrotechnicznych. Różnicowa-
nie dawek ma na celu zwiększenie efektywności ich działania, ograniczenie zużycia 
środków produkcji oraz poprawę plonowania roślin. Celem badań było sprawdzenie 
czy zastosowanie zróżnicowanych dawek nawozów pozwoli zmniejszyć ich zużycie 
w porównaniu do nawożenia tradycyjnego (jednakową dawką nawozów na całym 
polu). W pracy wyznaczono przestrzenną zmienność dawek nawozów fosforowych, 
potasowych i magnezowych w skali pola produkcyjnego o pow. ok. 50 ha. Porów-
nano hipotetyczne zużycie nawozów w systemie precyzyjnego rolnictwa oraz w wa-
runkach stosowania jednolitych dawek nawozów na całej powierzchni pola. 

Metodyka badań

Dawki nawozów fosforowych, potasowych i magnezowych wyznaczono zgod-
nie  z zaleceniami IUNG dla trzech gatunków roślin uprawianych w zmianowaniu 
w Stacji Doświadczalnej Baborówko. Na całej powierzchni pola produkcyjnego sto-
sowane są jednolite zabiegi agrotechniczne,  zatem czynnikami różnicującymi daw-
ki nawozów są: zasobność gleb w składniki pokarmowe i zmienność plonów. Z pola 
zbierany jest wyłącznie plon główny, zaś produkty uboczne są przyorywane. Nie 
stosuje się nawożenia organicznego, zatem nawozy mineralne są jedynym źródłem 
dopływu składników. W bilansie składników pokarmowych, który leży u podstaw 
systemu zaleceń nawozowych, po stronie rozchodu uwzględnia się prognozowane 
pobranie z plonem głównym, a po stronie przychodu – nawożenie mineralne. Pobra-
nie składników oblicza się jako iloczyn plonu i tzw. pobrania jednostkowego PKMg 
(tab. 1). Pobranie przez rośliny skorygowane odpowiednim współczynnikiem, któ-
rego wartość zależy od zasobności gleby w dany składnik, wyznacza potrzeby na-
wożenia. Wartości współczynnika: 1,5 – przy zasobności bardzo niskiej, 1,25 – przy 
zasobności niskiej, 1- przy zasobności średniej, 0.75 – przy zasobności wysokiej 
i 0,5 – przy zasobności bardzo wysokiej. Dawka nawozów mineralnych odpowiada 
potrzebom nawożenia. 

W zaleceniach precyzyjnego nawożenia wykorzystano mapy przestrzennej 
zmienności gleb i plonów na polu produkcyjnym SD Baborówko, przedstawione 
w pracy Fotymy i Pecio zamieszczonej w tym numerze.
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Tabela 1. Pobranie składników pokarmowych z plonem głównym (kg/t) 
Table 1. Nutrients off take in main products of plants (kg/t)

Roślina, plant species P K Mg
Pszenica, wheat 3,6 4,3 1,3
Jęczmień, barley 3,5 4,8 1,4
Rzepak, rape 6,8 8,7 2,6

Wyniki badań

Dawki nawozów w systemie tradycyjnym i precyzyjnym 

Pobranie składników przez rośliny w zaleceniach tradycyjnych obliczono na 
podstawie średnich dla całego pola plonów roślin. Potrzeby nawożenia wyznaczono 
mnożąc pobranie składników z plonem roślin przez współczynniki, których war-
tość odpowiadała najczęściej spotykanej zawartości poszczególnych składników 
mineralnych w glebie. Wynosił on dla fosforu -1 (zawartość średnia), dla potasu 
- 0.75 (zawartość wysoka), a dla magnezu – 0,5 (zawartość bardzo wysoka). Pobra-
nie składników i potrzeby nawożenia przedstawiono w tabeli 2. Ponieważ w Polsce 
dawki nawozów zwyczajowo wyraża się w formie tlenkowej pierwiastków, tak też 
wyrażono potrzeby nawożenia. 

Tabela 2. Średni plon, pobranie i potrzeby nawożenia roślin 
Table 2. Average yields, nutrients off take and fertilizer doses

Roślina 
Plant species

Plon 
Field
t/ha

Pobranie składnika 
Nutrients off take

kg/ha

Potrzeby nawożenia 
Fertilizer doses

kg/ha
P K Mg P2O5 K2O MgO

Pszenica, wheat 6,52 23,5 26,2 8,5 53,8 25,2 7,0
Jęczmień, barley 3,71 13,0 17,8 5,19 29,7 16,0 4,3
Rzepak, rape 3,18 21,6 27,7 8,3 49,5 24,9 6,9

W obliczeniach dawek nawozów dla potrzeb rolnictwa precyzyjnego uwzględ-
niono rzeczywiste zawartości składników pokarmowych w glebie, oznaczone w 403 
regularnie rozmieszczonych na polu punktach kontrolnych. W tabeli 3 przedstawio-
no przedziały PKMg w glebie. Zawartość fosforu wahała się od bardzo niskiej (<5,0 
mg P2O5/100 g gleby) do bardzo wysokiej (>20,1 mg P2O5/100 g gleby). Bezwzględ-
na zawartość potasu wahała się od 5,1 do 30,8 mg K2O/100 g gleby, co odpowiadało 
przedziałom zawartości od niskiej do bardzo wysokiej. Zawartość magnezu w glebie 
wahała się od 2,6 do 15,9, co odpowiadało przedziałom zawartości od niskiej do bar-
dzo wysokiej. Przy wycenie zasobności w potas i magnez uwzględniono kategorię 
agronomiczną gleby, zgodnie z obowiązującą w kraju metodą wyceny.  
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Tabela 3. Zakresy zawartości PKMg w glebach 
Table 3. The range of PKMg content in the soil

Zasobność
The content

Składnik, Nutrien 
P2O5 K2O Mg

Minimalna mg/100 g gleby, 
Minimum 4,4  5,1 2,6

Maksymalna mg/100 g gleby
Maximum 58,0 30,8 15,9

Najczęściej występująca 
zawartość
The most frequent

średnia
medium

wysoka
high

bardzo 
wysoka 

very high

Plony roślin w punktach kontrolnych wyznaczono na podstawie średniego plo-
nu danego gatunku, uzyskiwanego z całego pola oraz wartości plonu względnego w 
danym punkcie. Dla każdego punktu kontrolnego obliczono pobranie składników 
jako iloczyn plonu głównego i jednostkowego pobrania (tab. 1). Zakres zmienności 
plonów i pobrania przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Zakresy plonów i pobrania składników przez rośliny 
Table 4. The range of yields and nutrients off take

Roślina, plant species Plon t/ha P kg/ha K kg/ha Mg kg/ha
Pszenica, wheat 3,43 – 8,95 12,4 – 32,2 14,8 – 38,5 4,5 – 11,6
Jęczmień, barley 1,95 – 5,08 6,8 – 17,8 9,4 – 24,4 2,7 – 7,1
Rzepak, rape 1,67 –  4,37 11,4 – 29,7 14,6 – 38,0 14,6 – 38,0

Potrzeby nawożenia obliczono mnożąc pobranie składników w danym punk-
cie przez wartość współczynnika odpowiednią do zasobności gleby w tym punkcie. 
Zakresy potrzeb nawożenia, odpowiadające dawkom nawozów mineralnych przed-
stawia tabela 5. W porównaniu do dawki wyznaczonej według zaleceń tradycyjnych 
(tab. 2) dawki fosforu wahały się od   29 do 167%, dawki potasu od 40 do 184%, a 
magnezu od 61 do 234%. Na rysunkach 1, 2 i 3 przedstawiono różnice pomiędzy 
dawką składnika obliczoną dla potrzeb rolnictwa precyzyjnego i według zaleceń 
tradycyjnych na przykładzie rzepaku. Wartości ujemne pokazują gdzie średnia dla 
pola dawka nawozu była za wysoka w stosunku do rzeczywistych potrzeb nawoże-
nia, wartości dodatnie pokazują gdzie dawka średnia była zbyt niska w stosunku do 
potrzeb rzeczywistych. Przyjęto, że jeśli dawka nawozu w systemie tradycyjnym 
różni się od potrzeb nawożenia w danym punkcie nie więcej niż o 10% można ją 
uznać za optymalną. Przy takim założeniu dawki fosforu w 25% punktów uznano 
za optymalne, w 27% punktów były one zaniżone, a w 48% zawyżone w stosunku 
do potrzeb. W przypadku potasu dawka wyznaczona wg zaleceń tradycyjnych była 
optymalna w 28% punktów, zawyżona w 36% i zaniżona w 36% punktów. 
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Tabela 5. Potrzeby nawożenia roślin (zakres)
Table 5. The range of fertilizer doses

Roślina, plant species P2O5 kg/ha K2O kg/ha MgO kg/ha

Pszenica, wheat 15,5–89,8 10,2–46,4 4,3–16,4

Jęczmień, barley 8,6–49,5 6,5–29,4 2,6–10,0 

Rzepak, rape 14,3–82,7 10,1–45,8 4,2–16,0
  

Dawka magnezu była dobrze dopasowana w 35% punktów, w 55% była za-
niżona, a w 10% zawyżona w stosunku do potrzeb. Ponieważ punkty reprezentują 
taką samą powierzchnię, podane wartości odpowiadają także procentom całkowitej 
powierzchni pola.   

Rys. 1. Różnica pomiędzy dawką fosforu w rolnictwie precyzyjnym i tradycyjnym
Fig. 1. The difference between pohosphorus dose in site specifi c 

and traditional fertilization system  



48
Tamara Jadczyszyn

Rys. 2. Różnica pomiędzy dawką potasu w rolnictwie precyzyjnym i tradycyjnym
Fig. 2. The difference betweenpotassium dose in site specifi c and traditional

fertilization system

Rys. 3. Różnica pomiędzy dawką magnezu w rolnictwie precyzyjnym i tradycyjnym
Fig. 3. The difference between magnesium dose in site specifi c and traditional 

fertilization system
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Zużycie nawozów
Zużycie nawozów w systemie tradycyjnym obliczono jako iloczyn dawki nawo-

zów przez powierzchnię pola. W systemie precyzyjnym obliczono całkowite zużycie 
nawozów na pole jako sumę zużycia na poszczególnych powierzchniach reprezento-
wanych przez punkty kontrolne (403 jednostki każda o powierzchni 1296 m2). Taki 
sposób obliczeń jest uzasadniony tym, że punkty kontrolne były rozmieszczone na 
polu w oczkach siatki kwadratowej o boku 36 m, a zatem każdy punkt reprezentował 
taką samą powierzchnię. Zużycie nawozów przedstawia tabela 6. Znaczące różnice 
w zużyciu nawozów w systemie tradycyjnego i precyzyjnego nawożenia uzyskano 
tylko w przypadku nawozów fosforowych. W systemie precyzyjnym zużycie fosforu 
pod pszenicę byłoby o 7%, czyli ok. 200 kg P2O5 mniejsze niż w systemie tradycyj-
nym. W przypadku jęczmienia i rzepaku oszczędność nawozów fosforowych wynio-
słaby 9%, czyli odpowiednio 142 kg i 230 kg P2O5. Zużycie nawozów potasowych 
w systemie precyzyjnym byłoby o 4% większe niż w systemie tradycyjnym, co od-
powiada 54 kg K2O dla pszenicy, 33 kg K2O dla jęczmienia i 54 kg K2O dla rzepaku. 
Relatywnie największe różnice dotyczyły nawozów magnezowych. Według zaleceń 
precyzyjnych ich zużycie byłoby ok. 24% większe niż według zaleceń tradycyjnych. 
W wartościach bezwzględnych byłoby to: 90 kg MgO dla pszenicy, 53 kg MgO dla 
jęczmienia i 88 kg MgO dla rzepaku.     

Tabela 6. Zużycie nawozów w kg  
Table 6. Fertilizers consumption

Roślina
Plant species

System nawożenia
Fertilization system P2O5 kg K2O kg MgO kg

Pszenica
Wheat

tradycyjny 2806 1318 367
precyzyjny 2609 1372 457

Jęczmień
Barley

tradycyjny 1552 836 226
precyzyjny 1410 869 279

Rzepak
Rape

tradycyjny 2585 1300 358
precyzyjny 2355 1354 446

Podsumowanie

Znaczne zróżnicowanie zasobności gleby w składniki mineralne (od bardzo 
niskiej do bardzo wysokiej zawartości fosforu i od niskiej do bardzo wysokiej za-
wartości potasu i magnezu), a także zmienność plonów (od 60% do 140% plonu 
uzyskiwanego średnio z całej powierzchni pola) powodowały duże zróżnicowanie 
potrzeb nawożenia. Stosowanie jednolitych dawek nawozów mineralnych na ca-
łym polu powoduje, że na 27% powierzchni wnoszona ilość fosforu jest zbyt niska, 
a prawie połowa powierzchni jest przenawożona fosforem. W przypadku potasu ok. 
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1/3 powierzchni jest nawożona optymalnie, 1/3 jest przenawożona, a 1/3 otrzymu-
je zbyt niską dawką nawozów. Największe niezgodności występują w przypadku 
magnezu, gdzie ponad połowa pola otrzymuje zbyt niską dawkę nawozów. Zużycie 
potasu i magnezu według zaleceń tradycyjnych i precyzyjnych jest bardzo zbliżone. 
Jedynym pozytywnym skutkiem różnicowania dawek tych nawozów może być wyż-
sze plonowanie roślin na skutek lepszej dystrybucji tej samej ilości nawozów jaka 
jest zużywana zgodnie z tradycyjnymi zaleceniami. W przypadku nawozów fosfo-
rowych oprócz lepszego ich rozdysponowania, możliwe byłoby także ograniczenie 
zużycia fosforu o 7-10% w zależności od gatunku rośliny uprawnej. Maksymalną 
redukcję dawki fosforu uzyskano w przypadku uprawy rzepaku. W skali 52 ha pola 
zużycie nawozów można zmniejszyć o 230 kg P2O5. 

DETERMINATION OF VARIABLE RATES OF PKMg FOR SITE SPECIFIC 
FERTILIZATION PURPOSES

Tamara Jadczyszyn

Summary

The information about the spatial variability of soils and yielding of plants in the 
Experimental Station Baborówko, the doses of phosphorous, potassium and mag-
nesium fertilizers were calculated. Because of the large variability of the content of 
macronutrients in the soil (from very low to very high content of phosphorus and 
from low to very high content of potassium and magnesium) and the variability of 
yields (from 60 to 140% of average yield) the large changeability of the doses of 
fertilizers was signifi cant. When comparing the doses calculated with regard of the 
changeability of the fi eld with doses appointed in the traditional way, it was affi rmed 
that uniform fertilization all over the fi eld causes “overfertilization” with phosphorus 
near 50% of the fi eld and about 27% of the area receives too low doses of fertilizers. 
The third part of the fi eld area receives optimum doses of potassium, 1/3 of the fi eld 
receives too low doses and 1/3 - too high doses of potassium. The total utilization 
of fertilizers in site specifi c system of fertilization is near the same as in traditional 
way of fertilization. Precise method of fertilization does not reduce the consumption 
of fertilizers.    
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DAWKI  NPK STOSOWANE W PRAKTYCE ROLNICZEJ 
 POD ZBOŻA JARE NA TLE ZALECEŃ NAWOZOWYCH

Kazimierz Kęsik, Stanisław Krasowicz, Mariusz Zarychta

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 
2001–2003 w gospodarstwach towarowych na terenie całej Polski. Uzyskano 4483 
ankiet reprezentujących pola zbóż jarych, pszenicy, jęczmienia, owsa i mieszanek 
zbożowych. Przedmiotem badań było porównanie dawek nawozów mineralnych 
stosowanych przez rolników pod zboża jare z dawkami wynikającymi z zaleceń 
nawozowych systemu NawSald. Stosowane przez rolników dawki nawozów azo-
towych i fosforowych były większe o około 17 kg N i P2O5 na ha, a dawki nawo-
zów potasowych o około 10 kg K2O na ha. Zbyt duże, w stosunku do zalecanych 
dawki nawozów azotowych stosowano na około 40% ankietowanych pól, a dawki 
nawozów fosforowych i potasowych odpowiednio na 44% i 36% pól. Zbyt małe, 
w stosunku do zalecanych dawki nawozów azotowych stosowano natomiast na oko-
ło 10% pól, a nawozów potasowych na 16% pól. 
Słowa kluczowe: badania ankietowe, stosowane dawki NPK, zalecane dawki NPK

Abstract

In the paper, the results of investigations carried out in the years 2001–2003 in 
Polish market farms by a questionnaire are presented. Questionnaires concerning 
4483 fi elds of spring cereals, wheat, barley, oats and cereal mixture have been col-
lected. Fertilizer rates applied by farmers were compared with those recommended 
by the offi cial fertilizer recommendation system NawSald. The applied rates of ni-
trogen and phosphorus fertilizers were higher by about 17 kg N and P2O5 per ha 
and potassium fertilizers by about 10 kg K2O·ha-1 than the recommended ones. Too 
high rates of nitrogen have been applied on 40% analyzed fi elds and too high rates 
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of phosphorus and potassium on 44% and 36% fi elds, respectively. Too low rates of 
nitrogen and phosphorus were applied on 10% of fi elds and potassium on 16% of 
fi elds. 

Wprowadzenie

Według stanu z 2002 roku w polskim rolnictwie wyróżniano dwie grupy go-
spodarstw. W pierwszej stanowiącej 53,2% całkowitej ich liczby produkowano na 
własne potrzeby, niekiedy tylko przeznaczając nadwyżki produkcji rolnej na rynek. 
Gospodarstwa w pozostałej grupie produkowały przede wszystkim na rynek. Druga 
grupa gospodarstw władała jednak ponad 76% ogółu powierzchni użytków rolnych 
w Polsce. Przeciętna powierzchnia gospodarstw w tej grupie przekraczała 12 ha UR, 
a uzyskiwana produkcja towarowa w przeliczeniu na 1 ha była 9-krotnie wyższa 
w porównaniu z gospodarstwami produkującymi głównie na potrzeby włas-
ne. Według Józwiaka [2007] w 2004 roku, gdy Polska przystąpiła do UE około 
741 tys. na ogólną liczbę 1486 tys. gospodarstw w Polsce wytwarzało produkcję 
rolną o wartości mniejszej od 2 ESU. Wiele gospodarstw z tej grupy można za-
kwalifi kować do tzw. gospodarki naturalnej i zaledwie połowa spośród nich sto-
sowała nawozy mineralne. W grupie gospodarstw o wartości produkcji powyżej 
2 ESU udział gospodarstw stosujących nawozy mineralne przekraczał natomiast 
95%. W tej grupie gospodarstw uzyskiwano dochody porównywalne a nawet wyż-
sze od podobnych gospodarstw węgierskich, a także wyższe niż w krajach dawnej 
UE-15. Dopłaty do produkcji były przy tym tutaj niższe o 54% niż na Węgrzech 
i o 78% niż w krajach dawnej UE-15. Przeciętna powierzchnia gospodarstw towaro-
wych wynosiła 16,1 ha UR. 

Przedstawione w opracowaniu wyniki badań własnych dotyczą niewątpli-
wie grupy gospodarstw towarowych, mimo iż w ankiecie nie zadano pytania 
o dochodowość produkcji. Pośrednio świadczy o tym wielkość tych gospodarstw 
(przeciętna powierzchnia UR ponad 30 ha) i poziom stosowanego nawożenia (ponad 
dwukrotnie wyższy od przeciętnie stosowanego w Polsce). W analizowanej grupie 
gospodarstw znajomość zasad nawożenia jest szczególnie istotna, ponieważ nad-
mierne błędy w tym zakresie mogą powodować znaczące straty ekonomiczne oraz 
zagrożenia środowiskowe. Wybór metody ankietowej był jedynie możliwy, gdyż 
dane GUS [1] dotyczące zużycia nawozów w rolnictwie mają charakter ogólny i nie 
uwzględniają poszczególnych gatunków roślin, specyfi ki gospodarstw, czy warun-
ków produkcji. Prowadzone przez wielu autorów badania ankietowe w rolnictwie 
polskim z reguły nie dotyczą bezpośrednio nawożenia, co najwyżej włączając to za-
gadnienie w badaniach nad technologią produkcji roślin [Kęsik i in. 2000, Klepacki 
1998, Oleksiak i Mańkowski  2007, Radecki i in. 1998, Wyszyński i in. 2004, Wy-
szyński i in. 2009]. Klepacki [1998] przedstawił wyniki takich badań nad regional-
nym zróżnicowaniem stosowanych w praktyce rolniczej technologii produkcji roślin. 
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W połowie ankietowanych gospodarstw stwierdzono znaczne niedociągnięcia w sto-
sowanych technologiach produkcji roślinnej, co zdaniem autora wskazuje na ogól-
nie niski i zmniejszający się w kierunku od zachodu na wschód Polski ich poziom 
technologiczny. Nieliczne tylko prace dotyczą poziomu nawożenia i poprawności 
zasad stosowania nawozów [Wałkowski i in., 1998, Łabętowicz i in., 1998, Kupiec 
i Zbierska, 2010]. W przeprowadzonych w latach 1996-1997 przez Łabętowicza i in. 
[1998] badaniach ankietowych w 646 gospodarstwach na terenie całej Polski pytano 
o kryteria wyznaczania dawek NPK. Spośród 17 możliwych wariantów, ankietowani 
rolnicy najczęściej podawali „poradę doradcy ODR” (46%) i „niezbędną literaturę” 
(43%). Stosowane przez rolników dawki NPK znacznie przewyższały średni poziom 
nawożenia w kraju oraz wykazywały duży zakresem zmienności. Autorzy badań 
określili ówczesny stan wiedzy rolników jako niewystarczający dla stosowania po-
prawnego nawożenia w zakresie dobrej praktyki rolniczej. 

Na podstawie danych GUS i dostępnej literatury trudno określić skalę po-
pełnianych w Polsce błędów w zakresie nawożenia poszczególnych grup roślin, 
w tym zbóż jarych. W pracy przedstawiono próbę takiej oceny w oparciu o włas-
ne badania ankietowe przeprowadzone na obszarze całego kraju. Pozostaje spra-
wą otwartą czy zgromadzony materiał jest w pełni reprezentatywny dla warun-
ków panujących w gospodarstwach nastawionych na towarową produkcję zbóż. 
Wydaje się jednak, że zdecydowana większość wyników została zgromadzona 
w sposób rzetelny, a opis głównych tendencji w tym zakresie stanowi pewna nowość 
w dostępnej literaturze przedmiotu.

Metodyka badań

Dawki nawozów mineralnych NPK stosowanych pod zboża jare w prakty-
ce rolniczej uzyskano na podstawie ankiet, natomiast dawki zalecane obliczono 
z zastosowaniem programu doradztwa nawozowego NawSald, opracowanego 
w IUNG–PIB. Do programu wprowadzano ex post dane z ankiet. Kwestionariusze 
ankiet wypełniali rolnicy z pomocą doradców wojewódzkich Ośrodków Doradz-
twa Rolniczego. Ankiety obejmowały następujące dane: adres, powierzchnia użyt-
ków rolnych w gospodarstwie, przedplon, powierzchnia uprawy, dawki nawozów 
azotowych, fosforowych i potasowych oraz plon uprawianych gatunków zbóż ja-
rych, sposób zagospodarowania plonu ubocznego przedplonu i zboża jarego, dawka 
i termin stosowania obornika, kategoria agronomiczna gleby oraz odczyn i zawar-
tość przyswajalnych form składników mineralnych.

Ankiety były wypełniane w latach 2002, 2003 i 2004, i dotyczyły wyników pro-
dukcyjnych poprzedniego roku. Do analizy wykorzystano, po wstępnej weryfi kacji, 
wyniki ankiet obejmujące 4483 pól uprawy pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa 
i mieszanek zbóż jarych, przede wszystkim owsa z jęczmieniem. 
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W programie NawSald uwzględniono następujące dane wyjściowe: kategoria 
agronomiczna gleby, odczyn i zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu, ro-
dzaj i plon przedplonu, dawka nawozów azotowych pod przedplon i sposób zago-
spodarowania słomy, dawka i odległość w latach od zastosowanego obornika oraz 
rzeczywisty, uzyskany plon zboża jarego. Wszystkie dane naniesiono na arkusz 
kalkulacyjny Excel i poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu 
Statistica 9. W pierwszym rzędzie dokonano oceny zgodności rozkładu danych 
z rozkładem normalnym posługując się testem Kołmogorowa-Smirnowa [Stanisz 
,1998]. W kolejnych zestawieniach oceniano istotność różnic pomiędzy dawkami 
zalecanymi i stosowanymi w praktyce dla całego materiału badawczego, a także dla 
podzbiorów z podziałem wg wyznaczonych zmiennych grupujących. Posługiwano 
się w tym celu testem T Studenta dla zmiennych powiązanych [Stanisz, 1998]. Jako 
zmienne grupujące traktowano: uzyskany plon ziarna, rodzaj przedplonu, sposób za-
gospodarowania plonu ubocznego przedplonu, wielkość dawki i odległość w latach 
od zastosowanego obornika, kategorię agronomiczną gleby, jej odczyn i zawartość 
przyswajalnych form fosforu i potasu. Zróżnicowanie średnich i różnic pomiędzy 
średnimi dla zmiennych grupujących oceniano za pomocą jednoczynnikowej anali-
zy wariancji metodą ANOVA/MANOVA [Stanisz, 1998].  

Wyniki badań

Charakterystyka gospodarstw i pól objętych badaniami
Zestawione w tabeli 1 dane wskazują, że analizowane pola zbóż jarych były zlo-

kalizowane w gospodarstwach o powierzchni UR zdecydowanie większej niż prze-
ciętna dla gospodarstw w Polsce (32,8 ha UR). W większości są to gospodarstwa 
o dominującym udziale zbóż w stosunku do powierzchni UR (średnio ponad 58%) 
większym od przeciętnego w tym czasie w Polsce (ok. 50%). Zboża jare uprawia-
ne były najczęściej na glebach średnich, przy czym jęczmień i pszenicę uprawiano 
także w znaczącym procencie na glebach ciężkich, a owies i mieszanki na glebach 
lekkich. Warunki produkcyjne uprawy zbóż jarych były dobre, o czym świadczy 
ilość zużywanych nawozów, od 157 kg NPK pod owies do 225 kg pod pszenicę oraz 
wielkość uzyskiwanych plonów (Tab. 2). Ankietowane gospodarstwa miały również 
wyraźnie lepsze od przeciętnych w Polsce warunki glebowe. 

Udział gleb lekkich nie przekraczał 35% nawet pod uprawą owsa, podczas gdy 
w całym kraju gleby lekkie stanowią ponad 36%, a łącznie gleby lekkie i bardzo 
lekkie 59% ogólnej powierzchni UR [Stuczyński i in. 2008]. Gleby w tych gospo-
darstwach wykazywały uregulowany odczyn, a udział gleb bardzo kwaśnych i kwaś-
nych dla wszystkich gatunków zbóż jarych nie przekraczał 15%, a dla jęczmienia i 
pszenicy był niższy od 5%. Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości P i K nie 
przekraczał 30%, a w odniesieniu do pszenicy i jęczmienia był on niższy od 20%.
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Tabela 1.  Charakterystyka pól zbóż jarych w ankietowanych gospodarstwach – war-
tości przeciętne

Table 1.  Characteristic of the spring cereals fi elds in the questioned farms, aver-
age values  

Wskaźniki, 
Characetristic

Pola zbóż jarych, Spring cereals 

Pszenica
Wheat

Jęczmień 
Barley

Owies 
Oats

Mieszanki 
Mixture

Łącznie 
Total 

Wielkość gospod. w ha 
UR 36,3 35,5 26,9 21,7 32,8

Udział zbóż w % UR 57,5 61,4 61,2 63,3 58,1
Liczba badanych pól 817 1987 807 872 4483
Wielkość pola w ha 4,4 4,7 2,9 4,0 4,2
Zużycie NPK w kg·ha-1 226 198 157 174 191

Udział kategorii agronomicznych w % pól zbóż jarych, soil categories 
Gleby lekkie 1,5 5,2 34,3 24,2 13,5
Gleby średnie 70,5 75,8 58,8 68,9 70,4
Gleby ciężkie 28,0 19,0 6,9 6,9 16,1

Udział klas odczynu w % pól zbóż jarych, soil acidity 
B. kwaśny i kwaśny 4,5 4,3 14,3 8,1 6,9
Lekko kwaśny 46,6 47,4 65,4 63,1 53,5
Obojętny, zasadowy 48,8 48,3 20,3 28,8 39,6

Udział klas zawartości fosforu w % pól zbóż jarych, phosphorus content
B. niska 0,9 0,8 2,5 1,1 1,2
Niska 11,4 13,2 24,0 23,2 16,8
Średnia 62,9 65,9 62,9 64,7 64,6
Wysoka 21,3 18,1 10,0 9,6 15,6
B. wysoka 3,5 2,0 0,6 1,4 1,9

Udział klas zawartości potasu w % pól zbóż jarych, potassium content 
B. niska 1,6 1,0 2 1,6 1,5
Niska 14,0 16,3 28,0 26,3 19,9
Średnia 66,2 65,1 60,7 62,6 64,0
Wysoka 16,6 15,8 7,6 9,2 13,2
B. wysoka 1,6 1,8 1,7 0,3 1,4

Przedstawiony na rysunku 1 rozkład wielkości plonów wszystkich zbóż jarych 
oceniany testem Kołmogorowa-Smirnowa jest zbliżony do rozkładu normalnego. 



56
Kazimierz Kęsik, Stanisław Krasowicz, Mariusz Zarychta

Na tej podstawie oraz uwzględniając dużą liczebność danych dla poszczególnych 
gatunków zbóż posługiwano się w dalszej analizie testem parametrycznym Fishera-
Snedecora w jednoczynnikowej analizie wariancji. Dodatkowe uzasadnienie wyboru 
tego testu stanowią charakterystyki statystyczne przedstawione w tabeli 2, ponieważ 
wartości średnie są bardzo zbliżone do median a obliczone współczynniki kurtozy 
i skośności mają stosunkowo niskie wartości. 

Rys. 1. Rozkład plonów zbóż jarych w dt·ha-1  
Fig. 1. Distribution of the cereals fi eld in dt·ha-1

Tabela 2.  Charakterystyka statystyczna  plonów zbóż jarych uzyskiwanych na ba-
danych polach w  t·ha-1

Table 2.  Statistical characteristic of the cereals yield in t·ha-1
  

Charakterystyka Łącznie 
total

Pszenica 
wheat

Jęczmień 
barley

Owies
oats

Mieszanki 
mixture 

Liczebność pól 4483 817 1987 807 872
Średnia 3,96 4,33 4,17 3,27 3,77
Mediana 4,00 4,30 4,10 3,20 3,80
Percentyl  10% 2,90 3,20 3,00 2,50 3,00
Percentyl  90% 5,00 5,50 5,20 4,00 4,60
Odch. stand. 0,88 0,90 0,82 0,67 0,74
Skośność 0,20 -0,01 0,07 0,49 0,18
Kurtoza 0,20 0,37 0,51 0,96 0,72
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Porównanie dawek azotu stosowanych w praktyce rolniczej z dawkami 
zalecanymi według programu NawSald

W tabeli 3 przedstawiono procentowo udziały stosowanych dawek azotu 
w trzech zakresach odchyleń od dawek zalecanych. Jako dopuszczalny zakres od-
chyleń przyjęto arbitralnie przedział 0,67 do 1,33, inaczej +/- 1/3 dawki zalecanej. 
Uzupełniającym kryterium było zastrzeżenie, iż bezwzględna wartość tego odchyle-
nia nie może być mniejsza od 20 kg N·ha-1. W przedziale dopuszczalnych odchyleń 
znalazło się 51,7% badanych pól zbóż jarych. Na ponad 40% pól stosowano dawki 
zbyt duże, to znaczy powyżej górnej granicy odchylenia, a tylko na 8,2% pól daw-
ki zbyt małe, to znaczy poniżej dolnej granicy odchylenia. Prawidłowości te były 
podobne dla wszystkich gatunków zbóż, przy czym owies i mieszanki wykazywały 
nieco mniejszy udział dawek zbyt dużych, a owies również większy udział dawek 
zbyt małych.

Tabela 3.  Procentowy udział stosowanych w praktyce dawek azotu pod zboża jare 
w zakresach odchyleń od dawek zalecanych

Table 3.  Percent deviation of the applied from recommended nitrogen rates 

Zakresy odchyleń1

od dawek zalecanych
Łącznie 

total
Pszenica

wheat
Jęczmień

barley
Owies 
oats

Mieszanki 
mixture 

Zbyt duże dawki,
>1,33 dawki zalecane2 40,2 45,5 42,2 36,9 33,5

Dopuszczalne odchylenia, 
0,67 - 1,33 dawki zalecanej3 51,7 47,5 50,1 51,4 59,4

Zbyt małe dawki,  
< 0,67 dawki zalecanej4 8,2 7,0 7,7 11,6 7,1

 1 range of deviation from the recommended N rate, 2 too high rates (> 1,33 of the recommended ones), 
 3 acceptable deviation (0,67–1,33 of the recommended rates), 4 too low rates (< 0,67 of the recom  
mended ones)

Podobnie jak w przypadku plonów rozkłady dawek azotu, stosowanych w prak-
tyce i obliczonych wg zaleceń nie odpowiadają w pełni rozkładom normalnym (Rys. 
2, 3). Jednak i tutaj zdecydowano się na zastosowanie testów parametrycznych do 
analizy statystycznej, testu F Fishera-Snedecora i testu T Studenta.  Uzasadniają to 
dodatkowo podobieństwo wartości średnich i median oraz stosunkowo niskie war-
tości współczynnika skośności (tab. 4). Zwiększone wartości kurtozy wskazują na 
wzrost koncentracji dawek azotu stosowanych i zalecanych wokół wartości średniej 
w porównaniu z rozkładem normalnym.
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Rys. 2. Rozkład dawek stosowanych pod zboża jare w kg N·ha-1

Fig. 2. Distribution of applied nitrogen rates 

 

Rys. 3. Rozkład dawek zalecanych  pod zboża jare w kg N·ha-1

Fig. 3. Distribution of recommended nitrogen rates
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Tabela 4. Podstawowe charakterystyki statystyczne dawek azotu stosowanych i zale-
canych pod  zboża jare w kg N·ha-1

Table 4.  Statistical characteristic of the applied and recommended rates of nitrogen 
fertilizers in N·ha-1

Charaktery-
styka

Łącznie 
total

Pszenica
wheat

Jęczmień
barley

Owies 
oats

Mieszanki 
mixture 

Średnie stosowane dawki N, average applied N rates 
Średnia 71,2 89,4 73,0 54,8 65,5
Mediana 70,0 90,0 70,0 55,0 65,0
Percentyl  10% 37,0 50,0 40,0 25,0 40,0
Percentyl  90% 110,0 130,0 105,0 86,0 92,0
Odch. stand. 30,35 31,74 28,19 27,47 26,22
Wsp. skośności 0,44 -0,08 0,47 0,61 0,75
Kurtoza 1,34 0,40 2,22 2,52 3,51

Średnie zalecane dawki N, average recommended N rates 
Średnia 54,2 65,9 55,1 41,6 52,7
Mediana 54,0 68,0 55,0 43,0 53,5
Percentyl  10% 23,0 25,0 23,0 14,0 31,0
Percentyl  90% 87,0 104,0 87,0 66,0 74,0
Odch. stand. 25,57 29,86 25,52 20,31 19,54
Wsp. skośności 0,28 -0,03 0,07 0,03 0,67
Kurtoza 0,63 -0,04 0,33 0,32 3,85

Przeciętna dawka azotu stosowana pod zboża jare wynosiła 71,2 kg N·ha-1 
i przewyższała o ponad 20 kg N średnia dawkę azotu pod 4 zboża stosowana w Polsce 
[GUS]. Średnie stosowane dawki azotu pod zboża jare układały się w szereg rosną-
cy: owies < mieszanki < jęczmień < pszenica. Należy podkreślić, że różnice dawek 
azotu pomiędzy gatunkami zbóż były mniejsze od różnic w obrębie poszczególnych 
gatunków. Różnice w obrębie gatunków, dla 80% dawek (po wyłączenia dolnego 
i górnego pentyla) wynosiły odpowiednio: 52, 61, 65 i 80 kg N·ha-1, odpowiednio 
dla: mieszanek, owsa, jęczmienia i pszenicy. Zalecane dawki azotu wykazywały po-
dobne prawidłowości jak dawki stosowane, były jednak od nich przeciętnie mniejsze 
o 17,0 kg N·ha1 i wykazywały mniejszy zakres zmienności, zarówno pomiędzy ga-
tunkami jak i w obrębie poszczególnych gatunków zbóż jarych.  

W dalszym ciągu omawiania wyników porównano różnice pomiędzy stosowa-
nymi i zalecanymi dawkami azotu w zależności od zmiennych grupujących. Zmien-
ną, najsilniej wpływającą zarówno na wielkość dawek nawozów azotowych jak 
i na wielkość różnic pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi był poziom plo-
nów zbóż jarych (Tab. 5). Stosowane i zalecane dawki azotu dosyć systematycznie 
i istotnie wzrastały w miarę uzyskiwania większych plonów zbóż. Dodatnie różnice 
na  korzyść dawek stosowanych, malały natomiast w tym samym kierunku. Zacie-
ranie różnic dawek stosowanych i zalecanych w miarę wzrostu plonów zbóż było 
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największe dla owsa i mieszanek, a najmniejsze jakkolwiek istotne dla pszenicy. 
W przypadku dwóch pierwszych z wymienionych roślin, dla największych plonów 
roślin zalecana dawka azotu była większa od dawki stosowanej, co ma charakter wy-
jątkowy. Należy jednak podkreślić, że liczebność obserwacji w grupie największych 
plonów zbóż była dla mieszanek, a zwłaszcza dla owsa, bardzo niewielka. Różnice 
pomiędzy dawką stosowaną i zalecaną przekraczały górny, dopuszczalny zakres od-
chyleń dla pszenicy w przedziałach plonu do 5 t ziarna·ha-1, jęczmienia w przedzia-
łach plonu do 4 t ziarna·ha-1, mieszanek w przedziałach plonu do 3 t·ha-1, natomiast 
dla owsa wszystkie różnice dawek mieściły się w zakresie dopuszczalnym. 
  Kolejną zmienną grupującą wielkość dawek nawozów azotowych i wielkość 
różnic pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi był  rodzaj przedplonu zbóż 
jarych (Tab. 6). Z uwagi na małe liczebności wyników dla niektórych przedplonów 
ich wpływ rozpatrywano łącznie dla zbóż intensywnych, pszenicy i jęczmienia oraz 
zbóż ekstensywnych, owsa i mieszanek zbożowych. Zróżnicowanie średnich sto-
sowanych dawek azotu ze względu na grupy przedplonów było małe, jakkolwiek 
istotne i mieściło się w granicach ok. 18 kg N·ha-1 dla wszystkich zbóż jarych. Ozna-
cza to, że rolnicy stosowali podobne dawki nawozów niezależnie od rodzaju przed-
plonu. Zbyt duże dawki azotu, przekraczające górny, dopuszczalny zakres odchyleń 
od dawek zalecanych stosowano po przedplonach okopowych i warzywach oraz po 
roślinach motylkowych i strączkowych.
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Tabela 5. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu w przedziałach 
plonów zbóż jarych 

Table 5.  Differences between applied and recommended N rates depending on the cereals yield 

Przedziały 
plonów,

yield intervals

Liczba 
pól,

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane, 

applied rates

Dawki zalecane 
recommended 

rates
Różnice 

differences
Wartości

T Studenta

4 zboża jare, four cereals 
< 3,0 802 54,2 29,6 24,4 20,99**

3,01- 4,00 1881 67,6 49,6 18,0 26,81**

4,01- 5,00 1401 80,4 65,5 14,8 15,82**

>5,00 399 90,9 85,5 5,4 2,49*

Wartości F - 219,27** 896,70** 33,40** -
Łącznie 4 

zboża 4483 71,2 54,2 17,0      34,02**

Pszenica, wheat
< 3,0 72 74,7 30,5 44,1 11,55**

3,01- 4,00 264 79,7 56,1 23,6 11,49**

4,01- 5,00 337 92,3 71,0 21,2 9,92**

>5,00 144 108 89,8 17,8 4,59**

Wartości F - 33,77** 107,73** 8,39** -
Łącznie 
pszenica 817 89,4 65,9 23,4 17,23**

Jęczmień, barley
< 3,0 208 58,3 28,2 30,2 13,22**

3,01- 4,00 770 69,6 47,3 22,1 20,77**

4,01- 5,00 788 77,8 62,8 15,1 12,08**

>5,00 221 81,7 80,6 1,0 0,37
Wartości F - 39,69** 283,12** 33,92** -

Łącznie 
jęczmień 1987 73,0 55,1 17,8 23,13**

Owies, oats
< 3,0 364 46,7 29,4 17,2 11,07**

3,01- 4,00 367 59,0 47,8 11,1 7,71**

4,01- 5,00 70 75,3 66,6 8,6 2,24**

>5,00 6 53,0 102 -49,3 -4,52**

Wartości  F - 29,19** 180,73** 12,84** -
Łącznie owies 807 54,8 41,6 13,2 12,67**

Mieszanki, mixtures 
< 3,0 157 56,6 31,3 25,3 9,12**

3,01- 4,00 480 64,4 50,9 13,5 11,84**

4,01- 5,00 206 72,5 66,8 5,7 3,13*

>5,00 29 83,5 98,4 -14,9 3,66**

Wartości  F - 16,71** 322,11** 25,89** -
Łącznie 
mieszanki 872 65,5 52,7 12,8 13,38**

*poziom istotności<0,05, **poziom istotności <0,01; podkreślone wartości różnic są istotne statystycznie;
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 Tabela 6. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu zależ-
nie od przedplonów zbóż jarych

Table 6. Differences between applied and recommended N rates depending on fore-
crop cereals  

Grupy przedplonów
groups of fore-crops

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T 

Studenta

Plon 
yield
t·ha-1

 4 zboża jare, four cereals 
Zboża i kukurydza1 2768 68,8 57,6 11,2 19,4** 3,86
Pastewne i inne2 111 65,6 55,4 10,2 3,59** 3,86
Oleiste3 85 83,8 79,4 4,5 1,17 4,28
Okopowe, warzywa4 1385 76,3 46,7 29,5 30,54** 4,16
Motylkowe, 
strączkowe5 134 67,5 44,8 22,6 7,34** 3,84

Wartości  F - 19,40** 70,54** 78,68** - 32,66**

Zboża jare intensywne, pszenica i jęczmień, wheat and barley
Zboża i kukurydza 1481 76,2 65,0 11,2 13,65** 4,15
Pastewne i inne 47 78,3 63,0 15,2 2,98** 4,11
Oleiste 75 86,9 82,5 4,4 1,05 4,37
Okopowe i warzywa 1097 80,0 48,4 31,6 27,77** 4,32
Motylkowe, 
strączkowe 104 69,7 48,0 21,7 6,33** 3,97

Wartości F - 6,03** 86,87** 59,24** - 9,64**

Zboża jare ekstensywne, owies i mieszanki, oats  and mixtures 
Zboża i kukurydza 1287 60,2 49,0 11,2 13,91** 3,52
Pastewne i inne 64 56,4 49,9 6,5 2,07* 3,68
Oleiste 10 61,2 55,8 5,4 0,54 3,62
Okopowe i warzywa 288 62,0 40,6 21,4 13,56** 3,55
Motylkowe, 
strączkowe 30 59,8 33,8 26,0 3,67** 3,40

Wartości  F - 0,63 13,97** 10,05** - 1,07
1 cereals and maize, 2 fodder crops, 3, oil crops, 4 row crops and vegetables, 5 leguminous crops 

Przedplony zbożowe i oleiste analizowano ze względu na sposób zagospodaro-
wania słomy (Tab. 7) Ogólnie na 24% analizowanych pól słomę po tych przedplo-
nach przyorywano, ale dotyczyło to niemal 32% przedplonów zbóż intensywnych 
i tylko ok. 15% przedplonów zbóż ekstensywnych. Stosowane przez rolników i za-
lecane dawki nawozów azotowych były istotnie większe po przedplonach, których 
słomę przyorywano niż po zbieranych wraz ze słomą. Różnice dawek stasowanych 
i zalecanych były istotnie większe po przedplonach, których słomę zabierano z pola, 
ale mieściły się w dopuszczalnym zakresie odchyleń. 
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Tabela 7.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu zależnie 
od sposobu zagospodarowania słomy rośliny przedplonowej

Table 7.  Differences between applied and recommended N rates depending on fore-
crop straw management   

Zagospodarowanie 
słomy, 

straw management

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences Wartości

T Studenta

Plon 
yield
t·ha-1

4 zboża jare, four cereals 
Usunięta1 2154 65,9 51,7 14,2 22,58** 3,81
Przyorana2 691 79,2 78,4 0,8 0,65 4,07
Wartości  F - 106,68** 816,33** 104,03** - 49,55**

Zboża jare intensywne, pszenica i jęczmień, wheat and barley
Usunięta, 1055 73,1 58,0 15,1 16,54** 4,13
Przyorana 493 84,3 82,9 1,4 0,93 4,24
Wartości  F - 49,65** 461,87** 64,24** - 6,73**

Zboża jare ekstensywne, owies i mieszanki, oats and mixtures 
Usunięta 1099 59,1 45,8 13,3 15,39** 3,50
Przyorana 198 66,5 67,3 -0,8 -0,39 3,63
Wartości  F - 12,13** 208,03** 41,08** - 5,10**

1 removed, 2 incorporated   

Termin zastosowania i dawka nawozu naturalnego wykazywały mały i niejed-
noznaczny wpływ na wielkość stasowanych i zalecanych dawek azotu oraz różnic 
pomiędzy tymi dawkami (Tab. 8). Zarówno stosowane, jak i zalecane dawki nawo-
zów azotowych wrastały w miarę zwiększania przeciętnych dawek obornika, stoso-
wanych pod zboża jare, ich przedplony i przed-przedplony. Jest to trudne do wyjaś-
nienia, zwłaszcza w odniesieniu do dawek zalecanych i wskazuje na konieczność 
dokonania odpowiedniej korekty w systemie NawSald. Generalnie wpływ obornika 
na wielkość dawek nawozów azotowych uwidocznił się jedynie pomiędzy polami, 
na których od dawna nie stosowano tego nawozu i polami z jego bezpośrednim lub 
przed poprzedzającym uprawę zbóż, o rok i dwa zastosowaniem obornika w zmia-
nowaniu. Różnice pomiędzy zalecanymi i stosowanymi dawkami azotu, niezależnie 
od wielkości i terminu stosowania obornika mieściły się w dopuszczalnym zakresie 
ich odchyleń. 



64
Kazimierz Kęsik, Stanisław Krasowicz, Mariusz Zarychta

Tabela 8. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu pod 
wszystkie zboża jare, zależnie od dawek i terminów stosowania obornika

Table 8. Differences between applied and recommended N rates depending on 
amount and time of manure application 

Zmienne,
variables

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 
recom-
mended 

rates

Różnice 
differences Wartości

T Studenta

Plon 
yield
t·ha-1

Dawki obornika pod zboże i pod przedplon, FYM rates for cereals and fore-crop

do 20 t·ha-1 241 61,0 46,0 15,0 6,88** 3,61

20-30 t·ha-1 873 68,3 52,2 16,1 15,32** 3,89

ponad 30, 
above t ·ha-1 950 73,2 54,2 18,9 17,11** 4,11

Wartości F - 19,02** 9,83** 2,39 - 37,37**

Terminy stosowania obornika, time of manure application 

Pod zboże1 1190 70,0 50,3 19,6 20,14** 4,02

Pod przedplon2 874 69,2 55,2 14,0 13,22** 3,88

Przed 2 i więcej laty3 1590 69,3 53,3 16,0 19,65** 3,89

Bez oborn. wiele lat4 829 78,9 60,4 18,5 14,33** 4,08

Wartości F - 26,96** 22,16** 5,82** - 13,57**

1 for cereals, 2 for fore-crop, 3 2 and more years earlier, 4 without manure 

Stosowane dawki nawozów azotowych dosyć znacznie, a dawki zalecane w nie-
wielkim stopniu wzrastały w miarę wzrostu ciężkości gleby. W wyniku tych odmien-
nych tendencji różnice pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi były większe 
na glebach ciężkich, niż na glebach lekkich (Tab. 9). Wydaje się, że taki układ wy-
ników był związany z większymi oczekiwanymi plonami zbóż, przede wszystkim 
intensywnych, na glebach średnich i ciężkich. 
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Tabela 9.   Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu, zależ-
nie od kategorii agronomicznej gleby

Table 9.  Differences between applied and recommended N rates depending on soil 
texture (category)  

Kategoria gleby, 
Soil category

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane, 

applied 
rates

Dawki 
zalecane,

recommended 
rates

Różnice,
differences Wartości

T Studenta

Plon 
yield
t·ha-1

Wszystkie zboża jare, all cereals 

Lekkie, light 604 58,0 47,8 10,1 8,68** 3,28

Średnie, medium 3157 72,7 55,0 17,7 31,00** 3,99

Ciężkie, heavy 722 75,8 56,0 19,9 12,79** 4,40

Wartości  F - 72,06 ** 22,26** 16,11** - 68,97**

Zboża jare intensywne, pszenica i jęczmień, wheat and barley

Lekkie 116 66,2 51,5 14,7 4,54** 3,49

Średnie 2082 77,8 58,6 19,2 26,21** 4,16

Ciężkie 606 79,8 58,5 21,3 12,14** 4,54

Wartości  F - 9,90 ** 3,75** 1,86 - 97,74**

Zboża jare ekstensywne, owies i mieszanki, oats and mixtures

Lekkie 488 56,0 47,0 9,1 7,42** 3,22

Średnie 1075 62,9 48,0 14,8 16,67** 3,65

Ciężkie 116 55,4 42,8 12,6 4,13** 3,66

Wartości  F - 12,85 ** 3,50** 6,78** - 60,76**

Oznaczenia jak w tabeli 5

Wpływ odczynu gleby na wielkość zalecanych i stosowanych dawek azotu oraz 
na wielkość różnic pomiędzy tymi dawkami był niejednoznaczny i trudny do inter-
pretacji również ze względu na bardzo zróżnicowaną liczbę pól w wyróżnionych 
przedziałach odczynu.  

Kolejnymi zmiennymi grupującymi wielkości dawek azotu i różnic pomię-
dzy dawkami stosowanymi i zalecanymi były wielkość gospodarstw i wielkość pół 
zbóż jarych (Tab. 10 i 11). W miarę wzrostu powierzchni całych ankietowanych 
gospodarstw jak również wielkości pól zbóż jarych uprawnych w gospodarstwach 
wzrastały znacznie stosowane, i w mniejszym, ale istotnym stopniu zalecane dawki 
nawozów azotowych. Dopuszczalny zakres różnic pomiędzy dawkami stosowanymi 
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i zalecanymi pod intensywne gatunki zbóż został przekroczony dla wszystkich go-
spodarstw o areale powyżej 20ha i wszystkich pól o powierzchni powyżej 5ha. 
 
Tabela 10. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu, zależ-

nie od  wielkości badanych gospodarstw
Table 10.  Differences between applied and recommended N rates depending on the 

farm area

Powierzchnia 
ha 

UR, 
farm area ha

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T Studenta

Plon
yield
t·ha-1

4 zboża jare, four cereals 

Do 5 203 51,3 45,1 6,2 2,81* 3,47

5 – 10 594 57,8 46,2 11,5 9,08** 3,63

10 – 20 1493 67,0 52,8 14,2 17,14** 3,92

20 – 40 1314 76,8 56,7 20,1 21,72** 4,09

Ponad 40 879 83,7 60,3 23,4 19,14** 4,16

Wartości F 117,85** 46,83** 23,19** - 58,32**

Zboża jare intensywne, pszenica i jęczmień, wheat and barley

Do 5 104 60,4 51,2 9,2 2,68** 3,75

5 – 10 302 63,9 51,6 12,2 7,09** 3,95

10 – 20 860 72,9 56,9 16,0 13,19** 4,19

20 – 40 877 81,6 59,3 22,3 19,04** 4,29

Ponad 40 661 88,0 62,9 25,2 16,64** 4,34

Wartości  F - 57,01** 11,89 ** 13,04** - 21,55**

Zboża jare ekstensywne, owies i mieszanki, oats and mixtures 

Do 5 99 41,7 38,8 3,0 1,11 3,19

5 – 10 334 51,5 40,7 10,8 5,78** 3,30

10 – 20 942 59,0 47,1 11,9 11,23** 3,55

20 – 40 437 67,4 51,6 15,8 10,67** 3,68

Ponad 40 218 70,6 52,4 18,2 10,16** 3,61

Wartości F - 37,35** 20,65** 6,51** - 17,57**

Oznaczenia jak w tabeli 5
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Dla zbóż ekstensywnych dopuszczalne różnice wielkości dawek stosowanych i 
zalecanych nie zostały jednak przekroczone, niezależnie od wielkości gospodarstw 
i pól zbóż jarych. 

Tabela 11. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu, zależ-
nie od wielkości pól zbóż jarych 

Table  11. Differences between applied and recommended N rates depending on the 
cereal fi eld  area

Powierzchnia
w ha,

cereal fi eld 
area

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences Wartości

T Studenta

Plon
yield
t·ha-1

4 zboża , four cereals
Do 0,5 265 47,0 41,3 5,6 2,69* 3,33
0,5 – 1,0 741 63,1 49,5 13,5 11,61** 3,79
1,0 – 5,0 2637 72,6 54,6 18,0 28,06** 4,00
5,0 – 10,0 545 80,2 59,4 20,7 13,30** 4,16
Ponad  10,0 295 85,1 64,3 20,8 10,28** 4,16
Wartości F - 91,04** 41,80** 12,91** - 56,11**

Zboża jare intensywne, pszenica i jęczmień, wheat and barley
Do 0,5 122 50,7 45,7 5,0 1,52 3,56
0,5 – 1,0 407 70,5 54,9 15,6 9,22** 4,10
1,0 – 5,0 1695 78,3 57,9 20,5 24,02** 4,24
5,0 – 10,0 361 85,4 63,2 22,2 10,81** 4,38
Ponad  10,0 219 89,1 66,6 22,4 9,05** 4,30
Wartości F - 47,09** 16,62** 7,48** - 25,68**

Zboża jare ekstensywne, owies i mieszanki, oats and mixtures 
Do 0,5 143 43,8 37,6 6,2 2,30* 3,13
0,5 – 1,0 334 54,0 43,0 11,0 7,09** 3,42
1,0 – 5,0 942 62,2 48,6 13,6 14,07** 3,57
5,0 – 10,0 184 69,8 52,0 17,7 7,96** 3,71
Ponad  10,0 76 73,6 57,5 16,1 4,98** 3,76
Wartości F - 30,59** 20,39** 3,94* - 17,94**

Oznaczenia jak w tabeli 5

Wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawozów azotowych oraz różnic 
pomiędzy tymi dawkami i wielkości plonów zbóż jarych były znaczne i istotnie 
zróżnicowane pomiędzy województwami (Tab. 12). Średnie stosowane dawki azotu 
mieściły się w zakresie od 52,5 w woj. MAZ do 95,3kg N·ha-1 w woj. ZAP, natomiast 
dawki zalecane w zakresie od 47,2 w woj. SWK do 66,6kg N·ha-1 w woj. OPL. Róż-
nice pomiędzy tymi dawkami, na korzyść dawki stosowanej pozostawały w prze-
dziale od 3,1  w woj. PDK do 34,8kg N·ha-1 w woj. LUS. Dopuszczalne różnice 
wielkości dawek stosowanych i zalecanych zostały przekroczone w województwach 
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KUJ, LUS, POM, WAM i ZAP. W województwach tych nie przestrzegano zatem 
w wystarczającym stopniu zaleceń nawożenia azotem wynikających z programu Na-
wSald.

Tabela 12.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu w wo-
jewództwach, wszystkie zboża jare 

Table 12.  Differences between applied and recommended N rates between voivod-
ships, all cereals 

Województwo, 
voivodship .

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki zalecane 
recommended 

rates

Różnice 
differences Wartości

T Studenta

Plon 
yield
t·ha-1

DLS 267 79,1 59,2 19,9 9,76** 3,93

KUJ 271 82,2 56,6 25,7 12,88** 4,34

LUB 483 66,7 53,6 13,1 8,42** 4,03

LUS 223 86,8 51,9 34,8 16,79** 3,68

LOD 465 73,8 56,3 17,5 12,46** 4,03

MAL 250 52,5 48,3 4,2 1,52 3,70

MAZ 452 68,5 52,1 16,4 12,48** 3,87

OPL 159 74,2 66,6 7,6 2,79** 4,38

PDK 483 53,7 50,6 3,1 1,98 3,72

PDL 30 57,2 53,4 3,8 0,67 3,96

POM 315 77,0 49,2 27,8 14,11** 3,88

SLS 86 70,4 53,3 17,1 5,71** 3,85

SKW 332 61,3 47,2 14,1 7,96** 3,80

WAM 162 81,0 58,6 22,4 11,27** 3,96

WLP 278 76,1 60,3 15,9 7,49** 4,38

ZAP 227 95,3 61,6 33,7 13,04** 4,05

Wartości F - 46,83** 10,87** 23,07** - 18,09**

Oznaczenia jak w tabeli 5
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Porównanie dawek fosforu stosowanych w praktyce rolniczej z dawkami zale-
canymi według programu NawSald

 
W tabeli 13 przedstawiono procentowe udziały dawek stosowanych pod zboża jare 
w trzech zakresach odchyleń od zaleceń nawozowych. Zakresy odchyleń wyznaczo-
no w oparciu o kryteria przyjęte dla azotu. Dla wszystkich zbóż jarych w przedziale 
dopuszczalnego odchylenia znalazła się połowa badanych pól, na ponad 43% pól 
stosowano zbyt duże, a tylko na 5,4 % pól zbyt małe dawki nawozów fosforowych. 
Lepszą zgodność dawek stosowanych i zalecanych stwierdzono dla pól owsa i mie-
szanek. 

Tabela 13. Procentowy udział stosowanych w praktyce dawek fosforu  pod zboża 
jare  w  zakresach odchyleń od dawek zalecanych

Table 13.  Percent deviation of the applied from recommended phosphorus rates

Zakresy odchyleń1

od zaleceń nawozowych
4 zboża, 

all cereals
Pszenica, 

wheat
Jęczmień, 

barley
Owies, 

oats
Mieszanki, 
mixtures 

Dawki zbyt duże, 
>1,33 dawki zalecanej2 43,7 56,9 50,3 35,4 23,6

Dopuszczalne odchylenia, 
0,67-1,33 dawki zalecanej3 50,9 41,2 45,9 57,4 67,2

Dawki zbyt małe,
< 0,67 dawki zalecanej4 5,4 4,0 3,8 7,2 9,2

1 range of deviation from the recommended P rate, 
2 too high rates (> 1,33 of the recommended ones), 
3 acceptable deviation ( 0,67 – 1,33 of the recommended rates), 
4 too low rates (< 0,67 of the recommended ones)

Rozkład dawek fosforu stosowanych w praktyce i obliczonych wg zaleceń 
odbiegał w pewnym stopniu od rozkładu normalnego (Rys. 4, 5). Uwzględniając 
podobieństwo wartości średnich i median oraz stosunkowo niskie wartości współ-
czynnika skośności (tab. 13) zdecydowano się jednak na wykorzystanie testów para-
metrycznych, testu F Fishera-Snedecora i testu T Studenta.  
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Rys. 4. Rozkład zalecanych dawek fosforu w kg P2O5·ha-1

Fig. 4. Distribution of recommended P rates

 

Rys. 5. Rozkład stosowanych dawek fosforu w kg P2O5·ha-1

Fig. 5. Distribution of applied P rates 
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Przeciętna, stosowana dawka fosforu pod cztery zboża jare wynosiła 53,8 kg  
P2O5·ha-1 (tab. 14) i była o ponad 35 kg P2O5·ha-1 większa od średniej dawki fosforu 
stosowanej pod zboża w Polsce [GUS].  Dawki stosowane pod poszczególne gatunki 
zbóż układały się w szereg rosnący: owies < mieszanki < jęczmień < pszenica. Róż-
nica pomiędzy najmniejszą dawką pod owies i największą pod pszenicę wynosiła 
ok. 13 kg P2O5·ha-1. Jest to różnica znacznie mniejsza od znajdowanej w obrębie 
poszczególnych gatunków zbóż. Różnice dawek pomiędzy pierwszym i ostatnim 
percentylem, wynosiły odpowiednio dla mieszanek 47, dla jęczmienia 48, dla owsa 
49 i dla pszenicy 55 kg  P2O5·ha-1. 

Tabela 14. Charakterystyka statystyczna stosowanych i zalecanych pod zboża jare 
dawek  fosforu   (w kg  P2O5·ha-1)

Table 14. Statistical characteristic of applied and recommended rates of P fertil-
izers  

Charakterystyka 4 zboża  
4 cereals

Pszenica, 
wheat 

Jęczmień, 
barley

Owies, 
oats

Mieszanki, 
mixtures

dawki stosowane, applied rates 
Średnia 53,8 59,9 56,0 46,8 49,6
Mediana 50,0 60,0 60,0 46,0 48,0
Percentyl do 
10% 30,0 35,0 32,0 23,0 25,0

Percentyl do 
90% 80,0 90,0 80,0 72,0 72,0

Odch. stand. 21,86 21,94 21,04 22,17 20,85
Wsp. skośności 0,17 0,04 0,19 0,45 0,09
Kurtoza 1,46 1,41 1,75 2,08 1,36

Dawki zalecane, recommended rates 
Średnia 36,7 36,4 35,5 32,8 43,0
Mediana 38,0 37,0 36,0 34,0 43,0
Percentyl do 
10% 22,0 18,0 22,0 17,0 30,0

Percentyl do 
90% 52,0 52,0 48,0 47,0 57,0

Odch. stand. 12,27 13,45 11,05 12,60 11,05
Wsp. skośności -0,27 -0,25 -0,21 -0,77 0,22
Kurtoza 1,21 0,47 0,90 1,18 2,08

Zalecane dawki fosforu wykazywały podobne prawidłowości jak dawki stoso-
wane, były jednak od nich przeciętnie mniejsze o 17,1 kg P2O5·ha-1. 

Podobnie jak w przypadku azotu czynnikiem najsilniej wpływającym na wiel-
kość zalecanych i stosowanych dawek fosforu był poziom uzyskiwanych plonów 
zbóż jarych (Tab. 15). 
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Tabela 15. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu dla 
przedziałów plonów zbóż w kg P2O5·ha-1

Table 15.  Differences between applied and recommended P rates depending on the 
cereals yield level 

Przedziały plonu 
w t·ha-1,

yield intervals

Liczba 
pól,

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki zalecane 
recommended 

rates

Różnice 
differences Wartości

T Studenta

4 zboża jare, four cereals 
< 3,0 802 44,0 27,0 17,0 19,62**

3,01- 4,00 1881 52,8 36,1 16,7 30,41**

4,01- 5,00 1401 58,4 40,4 18,0 27,92**

>5,00 399 62,1 45,6 16,5 12,83**

Wartości F - 100,44**, 349,05** 0,97 -
Łącznie 4 zboża 4483 53,8 36,7 17,1 47,39**

Pszenica, wheat
< 3,0 72 47,6 23,9 23,7 9,37**

3,01- 4,00 264 56,5 33,9 22,6 15,48**

4,01- 5,00 337 62,3 38,2 24,1 17,71**

>5,00 144 66,6 43,0 23,7 11,14**

Wartości F - 16,48** 42,88** 0,20 -
Łącznie pszenica 817 59,9 36,4 23,5 27,59**

Jęczmień, barley
< 3,0 208 48,5 24,6 23,8 13,42**

3,01- 4,00 770 55,0 32,8 22,2 27,4**

4,01- 5,00 788 58,0 38,4 19,6 24,4**

>5,00 221 59,8 45,0 14,8 8,96**

Wartości F - 14,61** 203,55** 7,77** -
Łącznie jęczmień 1987 56,0 35,5 20,5 39,42**

Owies, oats
< 3,0 364 41,9 26,7 15,2 12,39**

3,01- 4,00 367 50,0 36,4 13,5 10,06**

4,01- 5,00 70 55,5 43,0 12,4 4,15**

>5,00 6 43,7 61,8 -18,2 -2,30
Wartości F - 12,49** 84,86** 3,84** -
Łącznie owies 807 46,8 32,8 14,0 16,01**

Mieszanki, mixtures 
< 3,0 157 41,5 31,9 9,6 4,91**

3,01- 4,00 480 49,4 42,5 7,0 7,44**

4,01- 5,00 206 54,6 50,5 4,1 1,56
>5,00 29 60,0 60,2 -0,1 -0,03
Wartości  F - 16,71** 170,88** 2,77** -
Łącznie mieszanki 872 49,6 43,0 6,5 8,75**

Oznaczenia jak w tabeli 5
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Stosowane i zalecane dawki nawozów fosforowych istotnie wzrastały w miarę 
zwiększania plonów zbóż jarych. Istotne były również różnice dawek stosowanych 
i zalecanych pomiędzy gatunkami zbóż. Różnice te układały się w szereg malejący: 
pszenica (23,5) > jęczmień (20,5) > owies (14,0) > mieszanki (6,6 kg P2O5·ha-1), co 
wskazuje na zawyżanie dawek fosforu pod intensywne gatunki zbóż jarych. Różnice 
pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi pod zboża intensywne były niezależ-
ne od wielkości plonów ziarna, natomiast pod zboża ekstensywne malały w miarę 
zwiększania poziomu plonów.

Kolejna zmienna grupującą wielkość stosowanych i zalecanych dawek fosforu 
oraz różnic pomiędzy tymi dawkami były wielkość i termin stosowania dawek obor-
nika (Tab. 16). 

Tabela 16. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu, za-
leżnie od dawek i terminów stosowania obornika 

Table 16.  Differences between applied and recommended P rates depending on the 
amount and time of manure application 

Zmienne

Liczba 
pól,

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki zalecane 
recommended 

rates

Różnice 
differences

Wartości
T 

Studenta

Dawki obornika pod zboże i pod przedplon, FYM rates for cereals and fore-crop
do 20 t ·ha-1 241 48,8 34,1 14,7 9,04**

20-30 t ·ha-1 873 52,4 36,0 16,4 19,87**

ponad 30 above t ·ha-

1 950 57,0 35,8 21,2 28,77**

Wartości F - 18,87** 2,06 12,54** -
Terminy stosowania obornika, time of manure application 

Pod zboże1 1190 54,8 34,1 20,7 29,53**

Pod przedplon2 874 53,1 37,8 15,2 19,58**

Przed 2 i więcej laty3 1590 52,6 38,2 14,4 24,04**

Wiele lat bez 
obornika4 829 55,5 36,2 19,2 21,95**

Wartości F - 4,38** 28,44** 19,14** -
1 for cereals, 2 for fore-crop, 3 2 and more years earlier, 4 without manure 

Stosowane dawki nawozów fosforowych wzrastały w miarę zwiększania dawek 
obornika i były praktycznie niezależne od terminu jego stosowania w zmianowaniu. 
Dawki zalecane były natomiast, z wyjątkiem najmniejszej dawki obornika i sto-
sowania tego nawozu bezpośrednio pod zboża, niezależne od systemu nawożenia 
obornikiem. 

W programie doradztwa nawozowego NawSald przy wyliczaniu dawek nawo-
zów fosforowych nie uwzględnia się kompleksu przydatności rolniczej gleb, ich ka-
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tegorii agronomicznej i odczynu. Analizując stosowane i zalecane dawki nawozów 
fosforowych nie uwzględniono, dlatego tych zmiennych grupujących. Zarówno ja-
kość jak i odczyn gleby wpływają oczywiście na wielkość plonów roślin i tym sa-
mym pośrednio na wielkość dawek nawozów fosforowych, ale zostało to omówione 
w poprzedniej części tego rozdziału. 
 
Tabela 17. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu, za-

leżnie od klas zawartości przyswajalnego składnika w glebie 
Table 17.  Differences between applied and recommended P rates depending on the 

content of available phosphorus in soils  

Klasa 
zawartości, 
phosphorus 

content

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki zalecane 
recommended 

rates

Różnice 
differences Wartości

T Studenta

Plon, 
yield
t·ha-1

Wszystkie zboża jare, all cereals 
B. niska1 53 41,5 46,4 -4,8 -1,57 3,31
Niska2 751 48,9 45,2 3,7 4,34** 3,65
Średnia3 2895 54,3 36,9 17,3 42,31** 3,95
Wysoka4 699 58,2 28,0 30,1 32,68** 4,28
B. wysoka5 85 53,5 17,2 36,2 11,72** 4,57
Wartości F - 21,47** 304,52** 150,47** - 68,34**

zboża intensywne, jęczmień i pszenica, wheat and barley
B. niska 23 51,6 47,6 3,9 0,82 3,75
Niska 355 54,5 45,5 9,0 7,57** 3,96
Średnia 1824 56,9 36,8 20,1 41,10** 4,18
Wysoka 534 60,1 27,8 32,2 30,51** 4,47
B. wysoka 68 55,7 16,9 38,8 10,70** 4,78
Wartości F - 4,43** 229,21** 73,51** - 31,11**

zboża ekstensywne, owies i mieszanki, oats and mixtures
B. niska 30 33,8 45,4 -11,6 -3,18** 2,97
Niska 396 43,9 45,0 -1,1 -0,99 3,37
Średnia 1071 49,7 37,2 12,6 18,49** 3,57
Wysoka 165 52,1 28,7 23,4 12,99** 3,69
B. wysoka 17 44,6 18,6 25,9 5,47** 3,75
Wartości F - 10,41** 75,38** 51,93** - 11,92**

1 very low, 2 low, 3 medium ,4 high,5 very high 

Głównym czynnikiem różnicującym wielkość stosowanych i zalecanych da-
wek fosforu oraz różnic pomiędzy tymi dawkami jest zawartość przyswajalnego 
składnika w glebie (Tab. 17). Stosowane przez ankietowanych rolników dawki na-
wozów fosforowych istotnie wzrastały w miarę poprawy zasobności gleby w fo-
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sfor, co jest zupełnie nie racjonalne. Taka sytuacja miała miejsce przede wszystkim 
w uprawie ekstensywnych gatunków zbóż. Zalecane dawki nawozów, zgodnie 
z koncepcją programu NawSald ulegały zmniejszeniu w miarę poprawy zasobności 
gleb w fosfor przyswajalny. W wyniku takich, przeciwstawnych tendencji różnice 
pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi ulegały istotnemu zwiększaniu na 
korzyść tych pierwszych w miarę zwiększania zawartości przyswajalnego fosforu 
w glebie. W świetle przedstawionych wyników należy stwierdzić, że ankietowani 
rolnicy nie uwzględniają stanu zasobności gleb przy ustalaniu wielkości dawek fo-
sforu. Podobne podejście do nawożenia fosforem stwierdzają także inni autorzy. W 
Polsce Łabętowicz i in. [1998] podkreśla niedostateczną wiedzę rolników w zakresie 
wykorzystania oznaczeń zasobności gleby w składniki pokarmowe do ustalania da-
wek P i K. Analizując dane przedstawione w tabeli 17 należy zwrócić uwagę na wy-
raźną dodatnią zależność pomiędzy zawartością przyswajalnego fosforu i wielkością 
uzyskiwanych plonów zbóż. Być może o zaskakującym związku pomiędzy wielkoś-
cią stosowanych dawek nawozów i zasobnością gleby w fosfor decydowała także 
interkorelacja wielkości plonów i zawartości przyswajalnego fosforu w glebie. 

Zmiennymi grupującymi uwzględnionymi w analizie wielkości stosowanych 
i zalecanych dawek nawozów fosforowych były wielkość gospodarstw i wielkość 
pól zbóż jarych w gospodarstwach. Zmienne te nie są wprawdzie brane pod uwa-
gę przy ustalaniu dawek nawozów w programie NawSald, świadczą jednak o kon-
dycji ekonomicznej gospodarstw i wielkości nakładów na środki produkcji w tym 
nawozy mineralne. Jak wynika z danych zamieszczonych w tabelach 18 i 19 wiel-
kość stosowanych dawek nawozów fosforowych wzrastała w miarę zwiększania, 
zarówno wielkości gospodarstw jak i wielkości pól zbóż jarych w gospodarstwach. 
Zalecane dawki nawozów były w znacznie mniejszym stopniu uzależnione od tych 
zmiennych grupujących i w konsekwencji różnice dawek stosowanych i zalecanych 
istotnie wzrastały na korzyść tych pierwszych w miarę wzrostu areału gospodarstw 
i powierzchni pól zbóż jarych. Dopuszczalne odchylenie dawek stosowanych od 
zalecanych, dla wszystkich gatunków zbóż zostało przekroczone w gospodarstwach 
o powierzchni większej od 40 ha UR i na polach większych od 10ha. Było to jednak 
uzależnione od intensywności gatunków zbóż. 
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Tabela 18. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu, za-
leżnie od wielkości gospodarstw

Table 18. Differences between applied and recommended P rates depending on the 
farm area

Powierzchnia 
gospodarstwa 

ha, 
 farm area ha

Liczba 
pól,

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T Studenta

4 zboża łącznie, all cereals
Do 5 203 45,3 34,3 11,0 5,51**

5 – 10 594 49,2 35,3 13,9 14,45**

10 – 20 1493 52,2 37,1 15,1 25,42**

20 – 40 1314 55,7 37,3 18,4 26,77**

Ponad 40 879 58,9 36,5 22,3 27,97**

Wartości F - 21,47** 304,52** 150,47** -
Zboża intensywne, jęczmień i pszenica, wheat and barley

Do 5 104 49,3 34,3 15,0 6,18**

5 – 10 302 52,5 35,0 17,5 13,38**

10 – 20 860 55,7 36,0 19,7 25,78**

20 – 40 877 58,0 35,9 22,1 26,81**

Ponad 40 661 61,3 36,0 25,3 27,84**

Wartości F - 15,20** 0,92 10,12** -
Zboża ekstensywne, owies i mieszanki, oast and mixture 

Do 5 99 41,1 34,3 6,8 2,16*

5 – 10 292 45,9 35,7 10,2 7,37**

10 – 20 633 47,4 38,5 8,9 10,05**

20 – 40 437 51,0 40,1 10,8 9,42**

Ponad 40 218 51,4 38,1 13,3 8,81**

Wartości F - 6,76**, 7,66** 1,98 -
Oznaczenia jak w tabeli 5

Dla zbóż intensywnych przekroczenie dopuszczalnego odchylenia dotyczyło 
już gospodarstw o powierzchni większej od 20 ha UR i pól o powierzchni powyżej
1 ha, podczas gdy dla zbóż ekstensywnych nie stwierdzono przekroczenia krytycz-
nej wartości różnicy niezależnie od wielkości gospodarstw i powierzchni pól.
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Tabela 19. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu, za-
leżnie od wielkości pól zbóż jarych 

Table 19.  Differences between applied and recommended N rates depending on the 
area of cereal fi elds 

Powierzchnia 
pola ha, 

cereal fi eld 
area ha

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T Studenta

4 zboża łącznie, all cereals
Do 0,5 265 45,2 32,7 12,5 7,49**

0,5 – 1,0 741 51,4 35,8 15,7 17,37**

1,0 – 5,0 2637 54,2 37,0 17,2 37,57**

5,0 – 10,0 545 56,2 38,0 18,3 17,44**

Ponad  10,0 295 59,7 37,1 22,6 15,20**

Wartości F - 19,99** 10,27** 7,14 ** -
Zboża intensywne, jęczmień i pszenica, wheat and barley

Do 0,5 122 47,8 31,5 16,3 7,14**

0,5 – 1,0 407 54,4 36,0 18,4 15,04**

1,0 – 5,0 1695 57,4 36,0 21,4 38,43**

5,0 – 10,0 361 59,4 36,0 23,3 19,82**

Ponad  10,0 219 62,0 35,8 26,1 14,92**

Wartości F - 11,52 **, 4,16 **, 5,96 ** -
Zboża  ekstensywne, owies i mieszanki, oats  and mixtures 

Do 0,5 143 42,9 33,6 9,3 2,30*

 0,5 – 1,0 334 47,9 35,5 12,4 9,40**

1,0 – 5,0 942 48,4 38,8 9,6 13,04**

5,0 – 10,0 184 50,1 41,7 8,4 4,48**

Ponad  10,0 76 53,0 40,7 12,3 5,04**

Wartości F - 3,50**, 13,23**, 1,30 -
Oznaczenia jak w tabeli 5

Wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawozów fosforowych i różnic po-
między tymi dawkami były znaczne i istotnie zróżnicowane pomiędzy wojewódz-
twami (Tab. 20). We wszystkich województwach różnice pomiędzy stosowanymi 
a zalecanymi dawkami fosforu były istotne i zawsze dodatnie. Średnie stosowane 
dawki fosforu mieściły się w zakresie od 47.0 do 60,3 kg P2O5·ha-1, dawki zalecane 
w zakresie od 34,0 do 40,0 kg P2O5·ha-1, a różnice pomiędzy tymi dawkami zawie-
rały się w przedziale od 10,0 do 24,4 kg P2O5·ha-1. Dopuszczalne odchylenia dawek 
stosowanych od dawek zalecanych zostały przekroczone w województwach DLS, 
LOD, POM, SLS i ZAP. 
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Tabela 20. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu po-
między województwami – 4 zboża jare łącznie

Table 20.  Differences between applied and recommended P rates between voivod-
ships, all cereals 

Województwo, 
voivodship

Liczba 
pól,

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki zalecane 
recommended 

rates

Różnice 
differences Wartości

T Studenta

DLS 267 56,9 36,0 20,9 11,97**

KUJ 271 54,5 40,0 14,5 9,32**

LUB 483 50,8 36,5 14,3 13,94**

LUS 223 53,9 35,4 18,4 13,28**

LOD 465 58,6 37,7 21,0 20,03**

MAL 250 47,0 37,0 10,0 6,55**

MAZ 452 53,8 36,3 17,5 13,12**

OPL 159 56,2 39,9 16,3 8,79**

PDK 483 50,4 35,1 15,2 14,28**

PDL 30 57,4 38,2 19,2 3,87*

POM 315 56,8 34,0 22,8 17,82**

SLS 86 60,3 35,9 24,4 11,22**

SKW 332 51,9 34,7 17,2 13,00**

WAM 162 49,0 38,8 10,2 5,96**

WLP 278 52,2 38,2 14,0 9,84**

ZAP 227 60,0 37,6 22,4 16,66**

Wartości F - 8,20**, 5,40 ** 7,29** -
Oznaczenia jak w tabeli 5

Porównanie dawek potasu stosowanych w praktyce rolniczej z dawkami zaleca-
nymi  według programu NawSald

W tabeli 21 przedstawiono procentowy udział stosowanych dawek potasu pod 
zboża jare w trzech zakresach odchyleń od dawek zalecanych. Kryteria porównania 
dawek stosowanych i zalecanych są takie same jak dla azotu i fosforu. W przedziale 
dopuszczalnych odchyleń znalazło się około połowy analizowanych pól, przy czym 
udział ich był większy dla pól pod uprawą zbóż ekstensywnych, niż intensywnych. 
Największe odchylenia na rzecz dawek stosowanych stwierdzono w uprawie psze-
nicy i jęczmienia natomiast w uprawie owsa i mieszanek nadmierne dawki potasu 
stosowano zaledwie na 20 % ankietowanych pól. 
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Tabela 21. Procentowy udział stosowanych w praktyce dawek potasu pod zboża jare 
w zakresach odchyleń od dawek zalecanych

Table 21. Percent deviation of the applied from recommended potassium rates

Zakresy odchyleń1

od zaleceń nawozowych
4 zboża, 
4 cereals

Pszenica,
wheat

Jęczmień,
barley

Owies,
oats

Mieszanki,
mixtures

Dawki zbyt duże,
>1,33 dawki zalecanej2 35,6 56,3 43,6 19,8 12,5

Dopuszczalne odchylenia,
0,67 - 1,33 dawki zalecanej3 48,0 36,4 46,7 53,0 57,0

Dawki zbyt małe,    
< 0,67 dawki zalecanej4 16,4 7,3 9,7 27,1 30,5

1 range of deviation from the recommended K rate, 2 too high rates (> 1,33 of the recommended ones), 
3 acceptable deviation (0,67 – 1,33 of the recommended rates), 4 too low rates (< 0,67 of the recom-
mended ones)

 Podobnie jak w przypadku azotu i fosforu, rozkład stosowanych i zalecanych da-
wek nawozów potasowych odbiega nieco od rozkładu normalnego (Rys 6, 7). Ze 
względu na podobieństwo wartości średnich i median oraz tolerowane wartości 
współczynników skośności i kurtozy (Tab. 22) do interpretacji różnic wykorzystano 
testy parametryczne wartość F Fishera-Snedecora i test t Studenta.  

 

Rys. 6. Rozkład zalecanych dawek potasu w kg K2O·ha-1  
Fig. 6. Distribution of recommended potassium rates 
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Rys. 7. Rozkład stosowanych dawek potasu w kg K2O·ha-1

Fig. 7. Distribution of applied potassium rates   

Przeciętna stosowana pod zboża jare dawka potasu wynosiła 65.9 kg K2O·ha-1 
(tab. 22), przy stosunkowo małym zróżnicowaniu pomiędzy gatunkami zbóż (od 
ok. 55 kg pod owies do ponad 76 kg K2O·ha-1 pod pszenicę). Znacznie większe były 
różnice dawek w obrębie tych samych gatunków zbóż. Przeciętna różnica pomiędzy 
dawkami stosowanymi i zalecanymi była znacznie mniejsza, niż w przypadku azotu 
i fosforu i wynosiła nieco ponad 10 kg K2O·ha-1 (tab. 22). 
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Tabela 22. Charakterystyka statystyczna stosowanych i zalecanych pod zboża jare 
dawek potasu (w kg  K2O·ha-1)

Table 22. Statistical characteristic of applied and recommended potassium rates 

Charakterystyka 4 zboża, 
4 cereals

Pszenica, 
wheat 

Jęczmień, 
barley

Owies, 
oats

Mieszanki, 
mixtures

Dawki stosowane, applied K rates 
Średnia 65,9 76,5 68,8 55,4 59,4
Mediana 60,0 80,0 70,0 60,0 60,0
Percentyl  10% 30,0 48,0 40,0 24,0 28,0
Percentyl  90% 96,0 110,0 100,0 90,0 90,0
Odch. stand. 27,37 27,32 26,33 26,48 25,64
Wsp. skośności -0,01 -0,09 0,01 0,02 -0,13
Kurtoza 1,07 1,23 1,39 1,07 1,11

Dawki zalecane, recommended K rates 
Średnia 55,8 45,0 50,7 61,4 72,3
Mediana 61,0 49,0 54,0 66,0 74,5
Percentyl  10% 0,0 0,0 0,0 8,0 46,0
Percentyl  90% 88,0 80,0 82,0 89,0 96,0
Odch. stand. 28,12 29,56 26,18 27,29 22,96
Wsp. skośności -0,50 -0,26 -0,41 -0,78 -0,79
Kurtoza -0,29 -1,04 -0,43 0,47 1,50

Podstawowa zmienna grupującą wielkość stosowanych i zalecanych dawek 
nawozów potasowych oraz różnic pomiędzy tymi dawkami była wielkość plonów 
ziarna zbóż jarych (Tab. 23) W uprawie pszenicy i jęczmienia, stosowane dawki na-
wozów przewyższały dawki zalecane, a przeciętne różnice na rzecz tych pierwszych 
były dodatnie i wynosiły odpowiednio 31.5 i 18,7 kg K2O·ha-1. Natomiast w uprawie 
owsa i mieszanek, stosowane dawki potasu były mniejsze, odpowiednio o 6,0 kg 
i 12,9 kg K2O·ha-1 od dawek zalecanych. Stanowi to zasadniczą różnicę w stosunku 
do dawek nawozów azotowych i fosforowych. Różnica wielkości dawek nawozów 
potasowych na rzecz dawki stosowanej, pod pszenicę była niezależna od wielko-
ści plonów ziarna, natomiast pod jęczmień malała w miarę zwiększania plonów. 
Niedobory potasu w dawkach stosowanych w stosunku do zalecanych, pod owies 
i mieszanki ulegały znacznemu pogłębieniu w miarę zwiększania plonów tej grupy 
zbóż jarych. Świadczy to o niedocenianiu przez rolników roli potasu w nawożeniu 
ekstensywnych gatunków zbóż jarych. 
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Tabela 23. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu w 
przedziałach plonu zbóż jarych 

Table 23. Differences between applied and recommended K rates depending on the 
cereals yield level

Przedziały plonów 
w t·ha-1,

ranges of cereals yield

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences Wartości

T Studenta

4 zboża, 4 cereals
< 3,0 802 51,9 44,0 7,9 6,21**

3,01- 4,00 1881 63,4 56,5 6,9 8,17**

4,01- 5,00 1401 73,0 59,4 13,6 12,00**

>5,00 399 81,2 63,7 17,4 7,06**

Wartości F - 164,05** 70,33** 12,56** -
średnio 4483 65,9 55,8 10,1 17,00**

 Pszenica, wheat
< 3,0 72 57,6 27,6 30,0 7,94**

3,01- 4,00 264 71,7 44,0 27,7 13,88**

4,01- 5,00 337 79,2 47,1 32,1 13,64**

>5,00 144 88,1 50,3 37,8 9,90**

Wartości F - 26,09** 10,94** 8,39**

średnio 817 76,5 45,0 31,5 22,68**

Jęczmień, barley
< 3,0 208 57,0 33,4 23,6 9,57**

3,01- 4,00 770 65,6 46,1 19,5 16,59**

4,01- 5,00 788 72,6 55,4 17,2 12,79**

>5,00 221 77,3 66,6 10,7 3,45**

Wartość F - 32,41** 83,15** 5,06** -
średnio 1987 68,8 50,7 18,0 21,84**

Owies, oats
< 3,0 364 49,7 48,9 0,8 0,46
3,01- 4,00 367 58,7 68,9 -10,2 -5,26**

4,01- 5,00 70 67,1 82,6 -15,5 -3,13**

>5,00 6 66,0 118,2 -52,2 -3,89*

Wartości F - 72,64** 12,95** 10,94** -
średnio 807 55,4 61,4 -6,0 -4,65**

Mieszanki, mixtures
< 3,0 157 47,6 53,6 -6,0 -2,39**

3,01- 4,00 480 58,9 70,5 -11,6 -8,32**

4,01- 5,00 206 66,7 87,1 -20,4 -8,66**

>5,00 29 77,9 99,8 -21,9 -2,66**

Wartości F 23,32** 105,96** 2,77** -
średnio 872 59,3 72,3 -13,0 -11,86**

Oznaczenia jak w tabeli 5
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Ważnym czynnikiem uwzględnianym w programie NawSald przy wyliczaniu 
dawek potasu jest sposób zagospodarowania słomy z przedplonów zbożowych i olei-
stych (Tab. 24). Stosowane dawki nawozów były większe, natomiast dawki zalecane 
mniejsze na polach, na których przyorywano słomę przedplonów. W związku z tym 
na polach, z których słomę przedplonów usuwano, różnice pomiędzy stosowanymi i 
zalecanymi dawkami K były  małe, lub bardzo nieznacznie dodatnie na rzecz dawek 
stosowanych. Na polach, na których słomę przyorywano stosowane dawki nawozów 
potasowych były natomiast większe, lub znacznie większe od dawek zalecanych. 
Świadczy to o niezrozumieniu przez rolników zasad bilansowania składników po-
karmowych roślin w skali zmianowania.  

Tabela 24.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu za-
leżnie od sposobu zagospodarowania słomy przedplonu

Table 24.  Differences between applied and recommended potassium rates depend-
ing on fore-crop straw management 

Zagospodarowanie 
słomy, 

straw management

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T Studenta

wszystkie , all cereals 

Usunięta1 2154 61,9 67,3 -5,4 -7,22**

Przyorana2 691 71,3 42,8 28,5 21,50**

Wartości F - 63,57** 588,46** 500,01** -

Zboża  intensywne ,jęczmień i pszenica, wheat and barley

usunięta 1055 68,0 62,6 5,4 5,35**

Przyorana 493 74,9 38,1 36,7 25,43**

Wartości F - 22,54 ** 469,98 **, 311,15** -

Zboża ekstensywne, owies i mieszanki, oats and mixtures 

Usunięta 1099 56,1 71,8 -15,7 -15,7**

Przyorana 198 62,4 54,3 8,1 3,43**

Wartości F - 10,01** 85,89** 86,72** -
1 removed, 2incorporated 

Kolejnym czynnikiem grupującym wielkość stosowanych i zalecanych dawek 
nawozów potasowych, uwzględnianym w programie NawSald była wielkość i termin 
stosowania obornika (Tab. 25). Stosowane dawki nawozów potasowych, podobnie 
jak dawki nawozów azotowych i fosforowych wzrastały w miarę stosowania więk-
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szych dawek obornika co świadczy o niedocenianiu roli nawożenia organicznego 
przez rolników. Zalecane dawki nawozów potasowych były praktycznie niezależne 
od wielkości dawek obornika i wymaga to krytycznej analizy odpowiedniej części 
programu NawSald. Generalnie różnice pomiędzy dawkami stosowanymi i zaleca-
nymi mieściły się w ramach dopuszczalnych odchyleń dawek.

 
Tabela 25. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu zależ-

nie od wielkości i terminu stosowania obornika
Table 25.  Differences between applied and recommended K rates depending on the 

amount and time of manure application  

Zmienne,
variables

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T 

Studenta

Dawki obornika pod zboże i pod przedplon ,FYM rates for cereals and fore-crop

do 20 t ·ha-1 241 59,1 52,8 6,3 2,51*

20-30 t ·ha-1 873 64,3 56,3 7,9 6,16**

ponad 30 t ·ha-1 950 68,8 51,4 17,4 28,77**

Wartości F - 15,35** 7,25** 18,06** -

Termin stosowania obornika , time of manure aplication 

Pod zboże1 1190 67,1 50,0 17,1 15,56**

Pod przedplon2 874 63,9 58,7 5,3 4,31**

Przed 2 i więcej laty3 1590 64,5 61,1 3,5 3,47*

Wiele lat bez obornika4 829 69,0 51,1 17,9 11,99**

Wartości F - 7,27** 47,82** 43,11** -
1 for cereals, 2 for fore-crop, 3 2 and more years earlier, 4 without manure 

Analizowano również wpływ kategorii agronomicznej i odczynu gleby na 
wielkość zalecanych i stosowanych dawek nawozów potasowych. Czynniki te nie 
są jednak uwzględniane w programie NawSald przy wyliczaniu dawek nawozów 
potasowych. Ponadto z przeprowadzonej analizy pośrednio wynikają interkorela-
cje jakości gleby z wielkością uzyskiwanych plonów roślin i dlatego zrezygnowano 
z przedstawiania uzyskanych danych jako nie wnoszących nowych elementów do 
zasadniczego zagadnienia jakim jest ocena poprawności nawożenia potasem w an-
kietowanych gospodarstwach rolnych.  
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Zawartość przyswajalnego potasu w glebie stanowi, obok wielkości przewidy-
wanego plonu, główny czynnik wpływający na wielkość dawek potasu wyliczanych 
w programie NawSald (Tab.26) Stosowane przez rolników dawki nawozów potaso-
wych, pod zboża intensywne były niezależne, a pod zboża ekstensywne  wzrastały 
w miarę poprawy zasobności gleby w potas co świadczy o niedocenianiu przez prak-
tykę rolniczą wyników badań agrochemicznych. Zgodne z oczekiwaniami zmniej-
szały się natomiast w tym samym kierunku zalecane dawki K wynikające z progra-
mu NawSald. Tym samym różnice pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi 
wrastały od ujemnych, przy niskiej zawartości potasu do znacznie dodatnich przy 
zawartości wysokiej, zawsze na rzecz dawek stosowanych.    

Tabela 26.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu za-
leżnie od zawartości przyswajalnego potasu w glebie 

Table 26. Differences between applied and recommended potassium rates depend-
ing on the content of available potassium in soil  

Klasa 
zawartości 

K, potassium 
content

Liczba 
pól,

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T 

Studenta

Plon, 
yield
t·ha-1

4 zboża jare, all cereals 
B. niska1 67 60,3 68,1 -7,8 -1,46 3,51
Niska2 893 60,8 67,4 -6,6 -5,05** 3,77
Średnia3 2867 66,4 54,5 11,9 16,51** 3,96
Wysoka4 591 72,3 45,6 26,7 17,41** 4,26
B. wysoka5 65 64,4 35,4 28,9 6,39** 4,00
Wartości F - 16,98** 75,55** 78,14 ** - 32,91**

Zboża intensywne, jęczmień i pszenica, wheat and barley
B. niska 33 71,3 59,7 11,6 1,63 3,74
Niska 438 68,6 61,1 7,5 4,08** 4,15
Średnia 1835 70,5 48,0 22,5 25,90** 4,18
Wysoka 450 75,4 42,3 33,1 19,09** 4,46
B. wysoka 48 69,0 33,7 35,3 6,38** 4,23
Wartości F - 4,13** 35,59 ** 28,56 ** - 13,47**

Zboża  ekstensywne, owies i mieszanki, oats and mixtures
B. niska 34 49,5 76,3 -26,7 -4,07** 3,28
Niska 455 53,3 73,4 -20,2 -12,51** 3,41
Średnia 1032 59,0 65,9 -6,9 -6,59** 3,58
Wysoka 141 62,2 56,0 6,2 2,38** 3,63
B. wysoka 17 51,2 40,4 10,8 1,93 3,34
Wartości F - 6,13** 20,60** 24,41 ** - 5,84**

1 very low, 2 low, 3 medium ,4high,5very high 
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Dopuszczalne zakresy różnic pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi 
dla zbóż intensywnych zostały przekroczone w klasach zawartości od średniej do 
bardzo wysokiej, a w grupie zbóż intensywnych tylko w klasach zawartości bardzo 
niskiej i niskiej. 
 
Tabela 27.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu za-

leżnie od wielkości ankietowanych gospodarstw 
Table 27.  Differences between applied and recommended potassium rates depend-

ing on the farm area

Powierzchnia 
w ha UR, 
farm area

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T Studenta

4 zboża jare, all cereals 
Do 5 203 53,4 53,1 0,3 0,11
5 – 10 594 60,6 56,5 4,1 2,70**

10 – 20 1493 63,6 57,3 6,2 6,30**

20 – 40 1314 67,5 57,2 10,3 9,21**

Ponad 40 879 74,1 51,3 22,8 16,55**

Wartości F - 40,93 ** 8,28 ** 33,18 ** -
Zboża intensywne, jęczmień i pszenica, wheat and barley

Do 5 104 58,5 45,8 12,7 3,78**

5 – 10 302 65,7 51,1 14,6 7,22**

10 – 20 860 68,3 49,8 18,5 14,75**

20 – 40 877 71,8 50,2 21,6 16,45**

Ponad 40 661 77,8 46,1 31,7 20,94**

Wartości F - 22,21** 3,28* 17,32 ** -
Zboża ekstensywne, owies i mieszanki, oats and mixtures

Do 5 99 48,1 60,9 -12,8 -3,24**

5 – 10 292 55,3 62,1 -6,8 -3,25**

10 – 20 633 57,1 67,5 -10,4 -7,73**

20 – 40 437 58,9 71,3 -12,4 -7,69**

Ponad 40 218 62,7 66,8 -4,2 -1,80
Wartości F - 6,30** 7,32** 2,86** -

Oznaczenia jak w tabeli 5

Ze względów omówionych przy analizie dawek nawozów fosforowych, jako 
zmienne grupujące wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawozów pota-
sowych uwzględniono wpływ wielkości gospodarstw i wielkości pól zbóż jarych 
w gospodarstwach (Tab. 27, 28). Wielkość stosowanych dawek nawozów potaso-
wych, zwłaszcza pod zboża intensywne, wzrastała w miarę wzrostu zarówno areału 
gospodarstw jak i powierzchni pól zbóż jarych w gospodarstwach. Świadczy to po-
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średnio o wzroście siły ekonomicznej dużych gospodarstw, w których większe są 
oczywiście i pola roślin. Wielkość zalecanych dawek nawozów potasowych była 
natomiast praktycznie niezależna zarówno od areału gospodarstw jak i wielkości 
pól roślin zbożowych. W wyniku takich przeciwstawnych tendencji różnice pomię-
dzy dawkami stosowanymi i zalecanymi, pod zboża intensywne, wzrastają w miarę 
zwiększania siły ekonomicznej gospodarstw. Świadczy to, również pośrednio o ma-
łym wpływie wielkości, a więc siły ekonomicznej gospodarstwa na poziom wiedzy 
rolników w zakresie nawożenia mineralnego. 

Tabela 28.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu za-
leżnie od wielkości pól zbóż jarych 

Table 28.  Differences between applied and recommended potassium rates depend-
ing on the area of cereal fi eld  

Powierzchnia 
w ha, 

cereal fi eld area

Liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T Studenta

 4 zboża , all cereals
Do 0,5 265 52,2 53,0 -0,8 -0,34
0,5 – 1,0 741 62,6 56,2 6,4 4,58**

1,0 – 5,0 2637 66,6 56,3 10,3 13,46**

5,0 – 10,0 545 69,1 56,8 12,3 7,13**

Ponad  10,0 295 74,5 51,2 23,3 9,15**

Wartości  F - 91,04** 3,00* 15,18 ** -
Zboża intensywne, jęczmień i pszenica, wheat and barley

Do 0,5 122 56,5 42,9 13,5 4,20**

0,5 – 1,0 407 67,4 50,0 17,4 9,37**

1,0 – 5,0 1695 71,4 50,1 21,3 23,17**

5,0 – 10,0 361 73,9 48,6 25,3 12,94**

Ponad  10,0 219 77,9 43,3 34,6 12,32**

Wartości  F - 15,92** 4,73** 9,87** -
Zboża ekstensywne, owies i mieszanki, oats and mixtures

Do 0,5 143 48,6 61,7 -13,1 -4,09**

0,5 – 1,0 334 56,9 63,8 -6,9 -3,64**

1,0 – 5,0 942 58,0 67,4 -9,4 -8,40**

5,0 – 10,0 184 59,6 72,7 -13,2 -5,28**

Ponad  10,0 76 64,5 73,9 -9,3 -2,57**

Wartości F - 6,01** 6,61** 1,35 -

Oznaczenia jak w tabeli 5

W skali makroekonomicznej wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawo-
zów potasowych i różnic pomiędzy tymi dawkami były znaczne i istotnie zróżnico-
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wane pomiędzy województwami (Tab. 29). Z wyjątkiem województw MAL i PDK 
stosowane dawki nawozow potasowych były istotnie większe od dawek zalecanych. 
Dopuszczalne odchylenia wielkości dawek stosowanych od zalecanych zostało jed-
nak przekroczone tylko w województwie ZAP. 

Tabela 29. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu w po-
szczególnych województwach 

Table 29.  Differences between applied and recommended potassium rates between 
the voivodships 

Województwo, 
voivodship

liczba 
pól, 

No. of 
fi elds

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki zalecane 
recommended 

rates

Różnice 
differences

Wartości
T 

Studenta

DLS 267 68,6 50,4 18,1 6,72**

KUJ 271 66,4 58,9 7,5 2,74**

LUB 483 63,3 53,5 9,8 5,25**

LUS 223 71,9 56,9 15,0 6,65**

LOD 465 73,6 59,6 14,0 8,10**

MAL 250 54,5 57,8 -3,3 -1,37
MAZ 452 63,8 58,8 5,0 2,64**

OPL 159 70,8 58,4 12,4 4,01**

PDK 483 60,1 52,8 7,3 4,11**

PDL 30 60,2 66,3 -6,1 -0,98
POM 315 67,8 51,0 16,8 7,62**

SLS 86 73,0 53,5 19,5 5,18**

SKW 332 62,9 53,5 9,4 4,32**

WAM 162 64,1 59,8 4,3 1,56
WLP 278 67,2 63,1 4,1 1,60
ZAP 227 71,9 48,9 23,0 10,22**

Wartości F - 10,45 ** 6,13** 7,53** -
Oznaczenia jak w tabeli 5

Porównanie produkcyjności nawożenia mineralnego NPK  pod zboża jare na 
tle zaleceń nawozowych i danych GUS  
  

Dobrym miernikiem efektywności nawożenia zbóż w skali makro (Polska, wo-
jewództwa) jest zużycie składników pokarmowych na 100 kg plonu ziarna, okre-
ślane przez Fotymę [Zbiorowa 2009] jako nawozochłonność produkcji roślinnej. 
W tabeli 30 przedstawiano przeciętne wartości wskaźnika nawozochłonności pro-
dukcji zbóż jarych dla przedziałów plonów i wielkości stosowanych i zalecanych da-
wek NPK. Te ostatnie traktowano jako wskaźniki odniesienia lub inaczej wzorcowe. 
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Jak podano wcześniej przeciętne stosowane dawki nawozów były większe od dawek 
zalecanych o 31% dla azotu, 46 % dla fosforu i 18 % dla potasu. Nie dziwi, zatem, 
że przy jednakowych plonach zbóż (patrz metodyka badań) nawozochłonność ich 
produkcji była większa dla dawek stosowanych niż dla zalecanych. Pozostaje oczy-
wiście otwarte pytanie czy rolnicy uzyskaliby takie same plony stosując zalecane, 
a więc mniejsze dawki NPK. Nawet w przyjętym układzie badań nawozochłonność 
produkcji zbóż była jednak uzależniona od wielkości stosowanych dawek nawozów 
i od poziomu plonów ziarna zbóż (Tab. 30). Generalnie nawozochłonność produkcji 
zbóż wzrastała, wraz ze zwiększaniem stosowanych dawek nawozów i malała wraz 
ze wzrostem plonów ziarna. Różnice nawozochłonności wypadały prawie zawsze 
(z wyjątkiem najmniejszych dawek NPK) na korzyść zalecanych dawek nawozów, 
dla których nawozochłonność była ponadto praktycznie niezależna od wielkości da-
wek NPK i wielkości plonów ziarna zbóż. Różnice wskaźnika nawozochłonności 
pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami NPK ulegały zwiększeniu w miarę 
wzrostu dawek stosowanych i zmniejszeniu w miarę wzrostu plonów ziarna zbóż.  

Tabela 30.  Wskaźniki nawozochłonności zbóż jarych, zależnie od wielkości plonów 
zbóż i dawek nawozów, w kg NPK na 100kg plonu ziarna

Table 30.  The input of fertilizers in kg NPK per 100 kg of grain yield, depending on 
the cereals yield and fertilizers rates 

Przedziały 
danych

%
ankiet

Dawki stosowane, 
applied rates

Dawki zalecane, 
recommended rates 

N P2O5 K2O NPK N P2O5 K2O NPK
Stosowane dawki NPK w kg·ha-1, applied NPK rates 

do 80,0 4,9 0,79 0,29 0,28 1,36 1,20 1,06 1,71 3,97
80,1 – 160,0 26,1 1,36 1,08 1,28 3,72 1,28 0,98 1,57 3,83
160,1 – 240,0 49,7 1,82 1,41 1,73 4,96 1,39 0,92 1,41 3,72
ponad 240,0 19,3 2,44 1,75 2,20 6,39 1,45 0,85 1,18 3,48

Plony w t·ha-1, fi eld of grain 
do 3,0 17,9 2,00 1,62 1,91 5,53 1,09 0,99 1,62 3,71

3,1 – 4,0 42,0 1,84 1,44 1,72 5,00 1,35 0,98 1,54 3,87
4,1 – 5,0 31,2 1,76 1,28 1,60 4,63 1,43 0,88 1,30 3,61
ponad 5,0 8,9 1,62 1,11 1,44 4,17 1,52 0,81 1,13 3,47
Średnio 100 1,80 1,36 1,66 4,82 1,37 0,93 1,41 3,71

  
W tabeli 31 przedstawiono nawozochłonność produkcji zbóż zależnie od wiel-

kości ich pól i powierzchni całego gospodarstwa. Nawozochłonność produkcji dla 
stosowanych dawek nawozów NPK ulegała zwiększeniu w miarę zwiększania po-
wierzchni pól roślin zbożowych i zwiększania areału ankietowanych gospodarstw 
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rolnych. Dotyczy to w szczególności nawozochłonności dla nawożenia azotem, 
a w znacznie mniejszym stopniu lub w ogóle nawozochłonności dla nawożenia fo-
sforem i potasem. Prawidłowości te są zrozumiałe, gdyż jak wynika z poprzednich 
zestawień w tym samym kierunku zwiększały się stosowane dawki nawozów azoto-
wych, a w mniejszym stopniu dawki nawozów fosforowych i potasowych.  

Tabela 31. Nawozochłonność produkcji zbóż w kg NPK na 100kg ziarna, zależnie od 
wielkości pól zbóż i areału gospodarstw

Table 31.  The input of fertilizers in kg NPK per 100 kg of grain yield, depending on 
the area of cereals fi eld and farm area  

Przedziały 
danych

%
ankiet

Dawki stosowane,
 applied rates 

Dawki zalecane, 
recommended rates 

N P2O5 K2O NPK N P2O5 K2O NPK

Powierzchnia pól w ha, cereal fi eld area 
Do 0,5 5,9 1,41 1,36 1,57 4,34 1,24 0,98 1,59 3,73

0,5 – 1,0 16,5 1,66 1,36 1,65 4,67 1,31 0,94 1,48 3,70
1,0 – 5,0 58,9 1,82 1,36 1,67 4,84 1,37 0,93 1,41 3,71
5,0 -10,0 12,1 1,93 1,35 1,66 4,94 1,43 0,91 1,37 3,67

ponad 10,0 6,6 2,05 1,44 1,79 5,27 1,55 0,89 1,23 3,82
Powierzchnia   gospodarstw w ha, farm area 

do 5,0 4,5 1,48 1,31 1,54 4,32 1,30 0,99 1,53 3,82
5 – 10 13,2 1,59 1,36 1,67 4,62 1,27 0,97 1,56 3,80
10 – 20 33,4 1,71 1,33 1,62 4,66 1,35 0,95 1,46 3,76
20 - 40 29,3 1,88 1,36 1,65 4,89 1,39 0,91 1,40 3,70

ponad 40,0 19,6 2,01 1,42 1,78 5,21 1,45 0,88 1,23 3,56
 

Interesujące może być porównanie stosowanych pod zboża jare dawek nawo-
zów i wielkości plonów zbóż w ankietowanych gospodarstwach z odpowiednimi 
danymi dla 4 zbóż według GUS. Zestawienia takiego dokonano dla poszczególnych 
województw (Tab. 32).  
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Tabela 32. Stosowane dawki nawozów, kg·ha-1 i plony zbóż jarych, t·ha-1 w gospo-
darstwach ankietowanych w zestawieniu z analogicznymi danymi dla 
4 zbóż według GUS (lata 2001–2003), w województwach.

Table 32.  Comparison of grain yields t·ha-1 and fertilizer rates kg·ha-1 applied in 
questioned farms for spring cereals with the average rates applied in 
Poland for winter and spring cereals according to National Statistic Of-
fi ce (2001-2003) in voivodships.

Woj.
Polska, zboża ozime i jare, 

Poland winter and spring cereals  
Gospodarstwa, zboża jare,

 farms, spring cereals 

Plon t·ha-1 N P2O5 K2O Plon t·ha-1 N P2O5 K2O

DLS 3,97 41,7 19,3 23,3 3,93 79,1 56,9 68,6

KUJ 3,32 85,5 18,6 26,4 4,34 82,2 54,5 66,4

LUB 2,86 43,2 19,5 22,8 4,03 66,7 50,8 63,3

LUS 2,73 55,2 18,1 18,2 3,68 86,8 53,9 71,9

LOD 2,55 56,1 13,1 14,0 4,03 73,8 58,6 73,6

MAL 2,93 35,1 18,4 19,5 3,70 52,5 47,0 54,5

MAZ 2,60 35,2 17,8 21,6 3,87 68,5 53,8 63,8

OPL 4,36 70,6 24,2 38,5 4,38 74,2 56,2 70,8

PDK 2,91 23,8 14,6 15,2 3,72 53,7 50,4 60,1

PDL 2,48 43,3 17,4 18,2 3,96 57,2 57,4 60,2

POM 3,12 61,2 30,7 40,4 3,88 77,0 56,8 67,8

SLS 3,34 40,1 19,2 26,3 3,85 70,4 60,3 73,0

SKW 2,57 37,4 15,6 14,2 3,80 61,3 51,9 62,9

WAM 3,07 50,6 13,8 18,8 3,96 81,0 49,0 64,1

WLP 3,27 64,3 18,6 23,1 4,38 76,1 52,2 67,2

ZAP 3,15 64,1 17,7 29,5 4,05 95,3 60,0 71,9

Polska 3,06 50,1 18,2 22,7 3,96 89,4 53,8 65,9

Przeciętne, stosowane w ankietowanych gospodarstwach pod zboża jare dawki 
nawozow azotowych były o 78,4% większe, dawki nawozów fosforowych o 195,6% 
większe i dawki nawozów potasowych o 190,3% większe od dawek stosowanych 
pod zboża ogółem w Polsce w latach 2001-2003 [GUS]. Znacznie większe były 
również przeciętne plony zbóż jarych (o 29,4%), mimo że w statystyce GUS dla 
4 zbóż przeważają zboża ozime o większej plenności. Lepszym porównawczym 
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miernikiem danych ankietowych z danymi GUS jest nawozochłonność produkcji 
zbóż, uwzględniająca zarówno wielkość plonów jak i wielkość dawek nawozów. 
Wskaźniki nawozochłonności produkcji zbóż wyliczone z badań własnych dla zbóż 
jarych i obliczone na podstawie danych GUS dla 4 zbóż zestawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Wskaźniki nawozochłonności nawożenia zbóż jarych z gospodarstw an-
kietowanych i 4 zbóż z danych GUS 

Table 33.  The input of fertilizers in kg per 100kg of spring cereals grain yield in 
questioned farms and in Poland for all cereals, according to National 
Statistic Offi ce  

Woje-
wództwo. 
Voivoid

ship.

Nawozochłonność w kg składnika na 100kg plonu zbóż, 
input of fertilizers in kg nutrients per 100 kg grain 

N według danych, 
according to 

P2O5 według danych, 
according to 

K2O według danych, 
according to 

Ankiet, 
questionnaire GUS, 

NSO

Ankiet, 
questionnaire GUS, 

NSO

Ankiet, 
questionnaire GUS, 

NSO
A1 B2 A1 B2 A1 B2

DLS 2,01 1,51 1,05 1,45 0,92 0,49 1,75 1,28 0,59
KUJ 1,89 1,30 2,57 1,26 0,92 0,56 1,53 1,36 0,80
LUB 1,66 1,33 1,51 1,26 0,91 0,68 1,57 1,33 0,80
LUS 2,36 1,41 2,02 1,46 0,96 0,66 1,95 1,55 0,67
LOD 1,83 1,40 2,20 1,45 0,94 0,51 1,83 1,48 0,55
MAL 1,42 1,31 1,20 1,27 1,00 0,63 1,47 1,56 0,67
MAZ 1,77 1,35 1,35 1,39 0,94 0,68 1,65 1,52 0,83
OPL 1,69 1,52 1,62 1,28 0,91 0,56 1,62 1,33 0,88
PDK 1,44 1,36 0,82 1,35 0,94 0,50 1,62 1,42 0,52
PDL 1,44 1,35 1,75 1,45 0,96 0,70 1,52 1,67 0,73
POM 1,98 1,27 1,96 1,46 0,88 0,98 1,75 1,31 1,30
SLS 1,83 1,38 1,20 1,57 0,93 0,57 1,90 1,39 0,79
SKW 1,61 1,24 1,46 1,37 0,91 0,61 1,66 1,41 0,56
WAM 2,05 1,48 1,65 1,24 0,98 0,45 1,62 1,51 0,61
WLP 1,74 1,38 1,97 1,19 0,87 0,57 1,53 1,44 0,71
ZAP 2,35 1,52 2,04 1,48 0,93 0,56 1,78 1,21 0,94
Polska 1,80 1,37 1,64 1,36 0,93 0,60 1,66 1,41 0,74
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Przeciętna nawozochłonność produkcji zbóż w odniesieniu do azotu układała 
się w szereg rosnący: dawki zalecane < dawki wg. GUS < dawki stosowane. Mniej-
sza nawozochłonność według danych GUS wynika ze znacznie mniejszych dawek 
nawozów azotowych pod 4 zboża w kraju, czego nie rekompensuje mniejszy plon 
tych zbóż. Mniejsza nawozochłonność dawek zalecanych od dawek stosowanych 
w gospodarstwach ankietowanych można natomiast interpretować niepotrzebnym 
zawyżaniem tych drugich, pamiętając jednak, że zakładano jednakową wielkość plo-
nów zbóż jarych na dawkach stosowanych i zalecanych. Należy podkreślić, iż po-
zornie wysoki wskaźnik nawozochłonności azotu w gospodarstwach ankietowanych 
nie odbiega od wartości podawanych w piśmiennictwie. Według Fotymy [Zbiorowa 
2009] średni wskaźnik nawozochłonności azotu w produkcji zbóż w Polsce w latach 
2004-2006 wynosił przeciętnie ok. 1,9 kg N·100 kg-1 ziarna zbóż. Według tego au-
tora w tym samym czasie przeciętna nawozochłonność zbóż w krajach UE wynosiła 
ok. 2,1 kg N na 100 kg ziarna zbóż. Szczegółowa analiza danych z gospodarstw 
ankietowanych (nie przedstawiona tutaj) wykazała, że nawozochłonność produkcji 
pszenicy wynosiła niemal 2,1 kg N na 100 kg ziarna, natomiast dla pozostałych 
zbóż była mniejsza od 1.8 kg N na 100 kg ziarna. W skali regionalnej największą 
nawozochłonność azotu stwierdzano w województwach KUJ, LUS, LOD i ZAP, 
a najmniejsza w województwach LUB, MAL, MAZ i PDK. 

Nawozochłonność stosowanych pod zboża jare dawek fosforu była większa 
o niemal 50% w stosunku do dawek zalecanych i ponad dwukrotnie większa od na-
wozochłonności produkcji 4 zbóż w kraju [GUS]. Igras i Fotyma [Zbiorowa 2009] 
podają ten wskaźnik dla Polski na poziomie 0,80 kg P2O5 a dla warunków UE na 
poziomie ok.0,70 kg P2O5. Podobna nawozochłonność dotyczy dawek nawozów fo-
sforowych zalecanych w badaniach własnych. Rolnicy w gospodarstwach ankieto-
wanych stosują zdecydowanie za duże dawki nawozów fosforowych w stosunku do 
wielkości uzyskiwanych plonów i dlatego wskaźnik nawozochłonności osiąga tutaj 
przeciętnie 1,36 kg P2O5·100 kg-1 ziarna zbóż jarych. W skali regionalnej nawozo-
chłonność nawozów fosforowych była znacznie bardziej wyrównana od nawozo-
chłonności azotu.

Nawozochłonność stosowanych dawek nawozów potasowych była, o 18% 
większa od nawozochłonności dawek zalecanych natomiast ponad dwukrotnie prze-
wyższała nawozochłonność produkcji 4 zbóż w Polsce [GUS]. W świetle dotych-
czasowych badań 

[Fotyma i Gosek 2000, Jadczyszyn 2000] wydaje się jednak, że nawet pozornie 
wysoka nawozochłonność stosowanych pod zboża jare w gospodarstwach ankie-
towanych, dawek potasu wynosząca przeciętnie ok. 1,7 kg K2O na 100 kg ziarna 
jest często zbyt mała w relacji do potrzeb pokarmowych roślin. Również program 
doradztwa NawSald wydaje się nie w pełni doceniać znaczenie potasu w nawożeniu 
zbóż. 
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Wnioski

1.  Stosowane przez rolników dawki NPK pod zboża jare charakteryzowały się dużą 
zmiennością ale przeciętnie były duże i osiągały ok. 190 kg NPK·ha-1. W tym 
samym okresie (lata 2001-2003) w Polsce, przeciętne dawki nawozów azoto-
wych pod 4 zboża były mniejsze o 30%, a fosforu i potasu mniejsze o około 66% 
[GUS]. 

2.  Różnice pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami nawozów na około 50% 
ankietowanych pól zbóż jarych mieściły się w przedziale różnic dopuszczalnych. 
Znacznie większe od zalecanych, dawki azotu stosowano jednak na 40 % pól, 
fosforu na 44% pól i potasu na 36% pól.  

3.  Dopasowanie stosowanych dawek azotu do dawek zalecanych ulega poprawie 
wraz ze wzrostem plonu zbóż. W odniesieniu do fosforu i potasu wpływ wielko-
ści plonu zbóż na lepsze dopasowanie dawek stosowanych do zalecanych nie był 
jednoznaczny. 

4.  Stwierdzono lepsze dopasowanie stosowanych dawek NPK do zaleceń nawozo-
wych dla zbóż ekstensywnych (mieszanki i owies) niż dla zbóż intensywnych 
(pszenica i jęczmień). Jednak dawki potasu dla zbóż ekstensywnych, plonują-
cych powyżej 4 t·ha-1, często były zbyt małe.

5.  Czynniki decydujące w programie NawSald o wielkości dawek NPK, jak rodzaj 
przedplonu, termin i poziom nawożenia obornikiem oraz klasa zasobności gle-
by w przyswajalny fosfor i potas były rzadko lub w niewystarczającym stopniu 
uwzględniane przez rolników w planowaniu nawożenia. Jedynym czynnikiem 
uwzględnianym zarówno w programie doradztwa jak i przez rolników wydaje się 
wielkość oczekiwanego plonu zbóż. 

6.  W miarę wzrostu powierzchni gospodarstw (i powierzchni pól zbóż jarych 
w gospodarstwach), a wiec poprawy ich sytuacji ekonomicznej wzrastały dawki 
stosowanych nawozów, ale jednocześnie pogłębiała się różnica pomiędzy wiel-
kością dawek stosowanych i zalecanych przez program NawSald. 

7.  W skali makroekonomicznej wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawo-
zów NPK i różnic pomiędzy tymi dawkami były znaczne i istotnie zróżnicowane 
pomiędzy województwami. Dopuszczalne odchylenia wielkości dawek stoso-
wanych od zalecanych zostały przekroczone dla azotu w województwach KUJ, 
LUS, POM, WAM i ZAP, dla fosforu w województwach DLS, LOD, POM, SLS 
i ZAP, a dla potasu tylko w województwie ZAP. W województwach tych nie 
przestrzegano zatem w wystarczającym stopniu zaleceń wynikających z progra-
mu NawSald.

8.  Dobrym miernikiem efektywności nawożenia zbóż w skali makro (Polska, woje-
wództwa) okazał się wskaźnik nawozochłonności to znaczy zużycie składników 
pokarmowych na 100kg plonu ziarna. Generalnie stwierdzono dla ankietowa-
nych pól zbyt dużą nawozochłonność N i P oraz relatywnie zbyt niską K. Wskaź-
nik ten wzrastał, wraz ze zwiększaniem się stosowanych dawek nawozów NPK 
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i malał wraz ze wzrostem plonów ziarna. W województwach stwierdzono duże 
zróżnicowanie nawozochłonności NPK, natomiast przeciętnie dla Polski znacz-
nie wyższe wartości w porównaniu z danymi GUS i zaleceniami nawozowymi. 
W stosunku do azotu wartości te nie przekraczały jednak stwierdzanych w kra-
jach UE. 

Piśmiennictwo cytowane i uzupełniające 

Fotyma M., Gosek, S. 2000. Zmiany w zużyciu nawozów potasowych i ich konse-
kwencje dla żyzności gleby i poziomu produkcji roślinnej w Polsce. 
Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization,  2: 9-50.

Główny Urząd Statystyczny (GUS 1). Środki produkcji w rolnictwie. Wyd. GUS 
Warszawa 2002, 2003, 2004.

Główny Urząd Statystyczny (GUS 2). Skup i ceny produktów rolnych w latach 
2001-2003 Wyd. GUS Warszawa 2002, 2003, 2004.

Jadczyszyn T. 2000. Podstawy naukowe doradztwa nawozowego. Nawozy 
i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization,  5: 185-205.

Józwiak W. 2007. Kondycja ekonomiczna i perspektywy rozwoju różnych grup go-
spodarstw rolniczych w Polsce. Studia i raporty IUNG-PIB, 7: 9-20.

Kęsik K., Hołubowicz-Kliza G., Zarychta M. 2000. Ocena stosowanej w praktyce 
agrotechniki zbóż w wybranych regionach kraju. Sprawozdanie z badań 
IUNG-PIB (maszynopis)

Klepacki, B. 1998. Ku dobrej praktyce rolniczej w Polsce. Materiały Konferencji 
Naukowej. Dobre praktyki w produkcji rolniczej. IUNG Puławy, 227-
234.

Kupiec J., Zbierska J. 2010. Nadwyżka fosforu w wybranych gospodarstwach rol-
nych zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych na zanie-
czyszczenia azotanami. Woda  Środ. Obsz. Wiej. 29 59-71.

Łabętowicz J., Majewski E., Radecki E. 1998. Ocena poprawności praktyk nawo-
zowych w wybranej zbiorowości towarowych gospodarstw rolniczych. 
Materiały konf. naukowej, Dobre praktyki w produkcji rolniczej. IUNG 
Puławy, 319-327

Oleksiak T., Mańkowski D. 2007. Wpływ terminu siewu na plonowanie pszenicy 
ozimej na podstawie wyników badań ankietowych. Biul. IHAR 244 21-
32.

Programy IUNG-PIB. 2005. http://www.iung.pulawy.pl
Radecki A., Majewski E., Łabętowicz J. 1998. Ocena poprawności praktyk agro-

technicznych w wybranej zbiorowości towarowych gospodarstw rol-
nych Materiały konf. naukowej, Dobre praktyki w produkcji rolniczej. 
IUNG Puławy, 463-473



96
Kazimierz Kęsik, Stanisław Krasowicz, Mariusz Zarychta

Stanisz A. 1998. Przystępny kurs Statystyki w oparciu o program STATISTICA PL 
na przykładach z medycyny. Kraków 1998.

Stankiewicz D. 2004. Sytuacja dochodowa polskich indywidualnych gospodarstw 
rolnych. Kancelar. Sejmu – Biur. Stud. i Eksp. Informacja Nr 1047. 

Stuczyński T., Łopatka A., Kozyra P. 2008. Zestawienia powierzchni gleb w Polsce. 
Maszynopis IUNG-PIB, Puławy. 

Wyszyński, Z., Michalska, B., Piotrowska, W., Kucharczyk, D.  2004. Ocena po-
prawności technologii produkcji na plantacjach produkcyjnych zbóż 
ozimych w rejonie Polski Centralnej. Ann. UMCS, Sec. E, 59, 2, 941–
949.

Zbiorowa. 2009. Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do 
Bałtyku. Wydawnictwo IUNG-PIB.

FERTILIZER RATES APPLIED IN AGRICULTURAL PRACTICE AGAINST 
THE RATES RESULTING FROM OFFICIAL FERTILIZER

 RECOMMENDATIONS

Kęsik K., Krasowicz S., Zarychta M. 

Summary 

In the paper, the results of investigations carried on in the years 2001-2003 in a 
market oriented farms in Poland is presented. The investigations made by question-
naires concerned 4483 fi elds on which spring cereals, wheat, barley, oats and cereal 
mixtures were grown. The rates of fertilizers NPK applied by farmers themselves 
were compared with the rates resulting from the offi cial recommendation system 
NawSald. Fertilizer consumption for spring cereals in questioned farms surpassed 
by twice the average consumption in Poland. The rates of nitrogen and phosphorus 
fertilizers were by 17kg N·ha-1 and kg P2O5·ha-1 higher, and potassium rates by 10kg 
K2O·ha-1 higher in comparison to rates recommended by NawSald system. Exces-
sive rates of nitrogen have been applied on 40 %, phosphorus on 44% and potassium 
on 36% fi elds under scrutiny. Insuffi cient amount of nitrogen and phosphorus was, 
however, applied on 10%, and potassium on 16% of spring cereals fi elds. Adjust-
ment of applied to recommended nitrogen, but not phosphorus and potassium fer-
tilizers rates improved in line with increasing cereals yield. Applied fertilizer rates 
were better adjusted to recommended ones for oats and mixtures than for wheat and 
barley. For high yielding oats and mixtures applied potassium rates seems to be too 
low. The parameters recognized in recommending fertilizer rates in NawSald system 
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were not properly observed by farmers. It concerns the for-crop, amount and time of 
manure application and the content of available phosphorus and potassium in soil. 
The only parameter recognized both by farmers and in NawSald system was the 
expected cereal yield. 

Like the area of farm and cereal fi eld increased, which means improving the 
farm’s economic position so increased the applied rates of fertilizer. However, in the 
same direction widened the gap between applied and recommended fertilizer rates. 
The applied and recommended rates of fertilizer, as well as the differences between 
these rates were signifi cantly different between the regions in Poland. The accept-
able deviation between applied and recommended nitrogen rates was exceeded in 
fi ve regions, phosphorus rates in six regions and potassium in one region only. In 
the macro scale, i.e. on the region level the good parameter of fertilizer effi ciency 
proved to be NPK input per 100 kg of cereal grain. For the cereal fi elds under scru-
tiny too high input of N and P and relatively too low input of K was found. The value 
of this parameter increased with increasing applied fertilizer rates and decreased 
with increasing cereal yields. 
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WYMIANA GAZOWA LIŚCI ZRÓŻNICOWANYCH MORFOLOGICZNIE 
ODMIAN BOBIKU I GROCHU W WARUNKACH NIEDOBORU WODY 

Anna Kocoń

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań wymiany gazowej liści zróżnicowanych 
morfologicznie odmian bobiku i grochu, z doświadczeń wazonowych prowadzonych 
w warunkach niedoboru wody w podłożu, w latach 2004-2006 w hali wegetacyjnej 
Instytutu w Puławach. W badaniach uwzględniono następujące parametry wymia-
ny gazowej liści roślin: intensywność fotosyntezy netto, intensywność transpira-
cji, przewodność szparkową oraz fotosyntetyczny wskaźnik wykorzystania wody 
- WUE. Stwierdzono, że defi cyt wody w glebie ogranicza wymianę gazową liści 
testowanych odmian bobiku i grochu. Odmiany obu gatunków roślin o typie budo-
wy tradycyjnej charakteryzują się korzystniejszymi parametrami wymiany gazowej 
oraz lepiej wykorzystują wodę w procesie fotosyntezy, w porównaniu z odmianami 
„ulepszonymi” tj. w przypadku bobiku o zdeterminowanym typie wzrostu i grochu 
o liściach częściowo przekształconych w wąsy, zarówno w warunkach optymalnego 
uwilgotnieniu podłoża jak i w warunkach niedoboru wody w glebie. 
Słowa kluczowe: wymiana gazowa liści, groch, bobik, odmiany zróżnicowane mor-
fologicznie. 

Abstract

The paper presents results of the experiment on the gas exchange in leaves of 
varied faba bean and pea cultivars grown in water defi cit conditions. The pot experi-
ments were conducted in 2004 – 2006 in the greenhouse belonging to the Institute 
at Puławy. The following parameters of gas exchange of leaves were considered: 
the net photosynthesis rate, transpiration rate, stomatal conductance and water use 
effi ciency – WUE. It was shown that water defi ciency in soil decreased the gas ex-
change of investigated pulses. Both in optimal and in defi cit water condition tradi-
tional cultivars of plants  were characterized by better gas exchange parameters and 
water use effi ciency in comparison to the new cultivars, i.e. determinate type of faba 
bean and narrow-leaved form of pea.
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Key words: gas exchange of leaves, faba bean, pea, morphologically different cul-
tivars.

Wstęp

Defi cyt wody w glebie w okresie wegetacji roślin, również strączkowych, do 
których należą bobik i groch, jest jednym z głównych czynników ograniczających 
procesy fi zjologiczne, wzrost i rozwój roślin a w konsekwencji zmniejszających ich 
plon. Proces wymiany gazowej roślin, sprowadzany często w uproszczeniu,  do in-
tensywności fotosyntezy netto jest jednym z ważniejszych procesów fi zjologicznych 
zachodzącym w roślinach, kształtujących wielkość ich plonu. Proces fotosyntezy 
przebiega we wszystkich zielonych organach rośliny, lecz najintensywniej w liś-
ciach. Liście bobiku czy grochu w porównaniu z innymi organami rośliny np. ło-
dygą czy strąkami wykazują największą aktywność fotosyntetyczną i są głównym 
źródłem asymilatów dla rozwijających się strąków i nasion [Carlson 1985, Nalbor-
czyk 1993, Hobbs 1986, Olszewski 2004]. Niedobór wody w glebie dla uprawianych 
roślin jest ważnym czynnikiem stresowym zakłócającym lub uniemożliwiającym 
przebieg procesów fi zjologicznych na poziomie genetycznie zakodowanych, poten-
cjalnych możliwości różnych ich gatunków i odmian.   

Jednym z celów prowadzonych doświadczeń z bobikiem i grochem była oce-
na efektywności fotosyntetycznej zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku 
i grochu, rosnących w warunkach długotrwałej suszy. Pozostałe wyniki tych ba-
dań dotyczące dynamiki wzrostu i rozwoju oraz plonowania roślin w warunkach 
zróżnicowanej wilgotności podłoża zostały już opublikowane w pracach Podleśnego 
i Kocoń [2006)], Podleśnej [2008] oraz Kocoń i Podleśnej [2010].

Celem przedstawionych badań jest porównawcza ocena efektywności fotosyn-
tetycznej zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku i grochu siewnego podda-
nych stresowi wodnemu. 

Materiał i metody

Dwuletnie doświadczenia wazonowe z bobikiem (Vicia faba L.) i grochem (Pi-
sum sativum L.) prowadzono w hali wegetacyjnej IUNG-PIB w Puławach, w la-
tach 2004-2005 (z bobikiem) i 2005-2006 (z grochem). Doświadczenia prowadzono 
w układzie kompletnie zrandomizowanym, jako dwuczynnikowe, gdzie czynnikiem 
I rzędu były po 2 genotypy bobiku lub grochu a czynnikiem II rzędu dwa pozio-
my wilgotności podłoża: 30% (W1) i 70% (W2) ppw (polowej pojemności wodnej). 
Do badań wykorzystano zróżnicowane morfologicznie odmiany roślin; bobiku, od-
mianę Nadwiślański  o normalnym typie wzrostu   i odmianę Tim, samokończącą 
o  zdeterminowanym typie wzrostu. W badaniach z grochem uwzględniono odmianę 
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Rola, formę tradycyjną o normalnych liściach i odmianę Piast, formę wąsolistną 
o liściach częściowo przekształconych w wąsy. Dwa poziomy wilgotności podłoża 
w badaniach z grochem wprowadzano w fazie 6 liścia (tj. w fazie 29 wg skali BBA 
[Gąsowski, Ostrowska 1993]) a w bobiku w fazie początku kwitnienia roślin (faza 
62 wg BBA) i utrzymywano ją dla obu gatunków roślin do końca wegetacji roślin. 

Bobik i groch uprawiano w wazonach Mitscherlicha o pojemności 7 kg gleby, na 
glebie słabo gliniastej wymieszanej z piaskiem w stosunku 5:2. Rośliny wysiewano 
wiosną, w optymalnych terminach siewu. Docelowo w wazonach rosło po 5 roślin. 
Nawożenie roślin było optymalne i jednakowe dla gatunku rośliny we wszystkich 
obiektach. Doświadczenie  prowadzono w 3 powtórzeniach.

W trakcie wegetacji roślin wykonywano pomiary wymiany gazowej liści tj. in-
tensywności fotosyntezy netto, transpiracji oraz przewodnictwa szparkowego apa-
ratem Li – 6400 (fi rmy Li – COR) w dwu fazach rozwojowych roślin [Podleśny 
i Kocoń 2006, Kocoń i Podleśna 2010]. Pomiary wykonywano w środkowej części 
najmłodszego w pełni rozwiniętego liścia, lub w przypadku grochu również na przy-
listkach w 9 powtórzeniach przy stałym natężeniu napromieniowania PAR–1200 
μmol.m-2.s-1. Efektywność wykorzystania wody w procesie fotosyntezy określano na 
podstawie współczynnika wykorzystania wody – WUE, który wyliczono ze stosun-
ku intensywności fotosyntezy netto do intensywności transpiracji. 

Prezentowane w pracy wyniki pomiarów przedstawiono w sposób syntetyczny 
dla gatunku i odmiany, jako średnie arytmetyczne z dwu lat badań. Wyniki opraco-
wano statystycznie z wykorzystaniem analizy wariancji, oceniając istotność różnic 
testem Tukeya na poziomie istotności α = 0,05.

Wyniki  

Natężenie wymiany gazowej liści badanych roślin było zróżnicowane i zależało 
od poziomu wilgotności gleby, gatunku i odmiany roślin (tab. 1 i 2). Intensywność 
fotosyntezy netto liści oraz pozostałe parametry wymiany gazowej były znacznie 
niższe dla roślin, obu gatunków i odmian, rosnących w warunkach niedoboru wody 
w podłożu w porównaniu z roślinami rosnącymi w warunkach kontrolnych, o opty-
malnej wilgotności podłoża. 



101
Wymiana gazowa liści zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku i grochu

Tabela 1.  Średnie wartości: intensywności fotosyntezy netto, intensywności transpi-
racji, przewodnictwa szparkowego oraz WUE  liści odmian bobiku 

Table 1.  Average value: net photosynthesis rate, transpiration rate, stomatal con-
ductance and WUE of leaves  faba bean cultivars

Odmiana, 
cultivar

Wilgotność 
gleby, 
soil 

moisture
(%)

Fotosynteza 
netto, 

 net photo-
synthesis

(μmol CO2
.m2.s-1)

Transpiracja,
 transiration
(mmol H2O

. 
m2.s-1)

Przewodnictwo 
szparkowe, 

stomatal 
conductance

 (mmol H2O
.m2.s-1)

WUE
(umolCO2

.

mmol 
H2O)

Nadwiślański 30
70

  12,5c*
15,0d

3,0b
4,0c

0,143a
0,210c

4,2
3,8

 Tim 30
70

 8,5a
11,4b

2,2a
3,2b

0,090a
 0,151b

3,9
3,6

* - liczby w kolumnach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się, values in columns marked 
with the same letters do not differ signifi cantly 

Tabela 2.  Średnie wartości: intensywności fotosyntezy netto, intensywności tran-
spiracji, przewodnictwa szparkowego oraz WUE  liści badanych odmian 
grochu 

Table 2.   Average value: net photosynthesis  rate, transpiration rate, stomatal con-
ductance and WUE of invesigated leaves  pea cultivars

Odmiana, 
cultivar

Wilgotność 
gleby, 
 soil 

moisture
(%)

Fotosynteza netto,  
net photosynthesis
(μmol CO2

.m2.s-1)

Transpiracja,
 transiration

(mmol H2O
. m2.s-1)

Przewodnictwo 
szparkowe, 

stomatal 
conductance 

(mmol H2O
.m2.s-1)

WUE
(umolCO2

.

mmol H2O)

Rola 30
70

10,7a
17,5c

2,0a
4,1b

0,146a
0,283c

5,4
4,3

Piast 30
70

 9,1a
15,9b

1,9a
3,8b

0,115a
0,206b

4,8
4,2

* objaśnienia jak pod  tabelą 1, explanations see Table 1

Na ogół wyższe wartości intensywności fotosyntezy netto i przewodnictwa 
szparkowego jak również, często intensywności transpiracji liści notowano dla 
grochu w porównaniu z bobikiem. W obrębie gatunku wartości te były wyższe 
dla genotypów o tradycyjnej budowie roślin tj. dla bobiku odmiany Nadwiślański, 
o normalnym typie wzrostu (niezdeterminowanym) i grochu odmiany Rola, trady-
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cyjnie ulistnionej, w stosunku do genotypów „ulepszonych”, tj. bobiku o samokoń-
czącym (zdeterminowanym) typie wzrostu odmiany Tim i grochu, wąsolistnej od-
miany Piast. 

Parametry wymiany gazowej liści roślin były zróżnicowane w podobny sposób 
jak parametry fotosyntezy i przewodnictwa szparkowego. Intensywność transpiracji 
oraz przewodnictwo szparkowe liści zależało przede wszystkim od natężenia inten-
sywności fotosyntezy netto. W warunkach stresowych, w obiektach z niedoborem 
wody liście roślin strączkowych wykazywały znacznie (o około 60-80%) niższą 
fotosyntezę netto, (50-75%) niższą transpirację oraz mniejsze (50-68%) wartości 
przewodnictwa szparkowego w porównaniu z wartościami analizowanych parame-
trów liści roślin rosnących w optymalnych warunkach uwilgotnienia podłoża (tab. 1
i 2). Na ogół korzystniejszymi, wymienionymi parametrami charakteryzowała się 
w przypadku grochu odmiana Rola a w bobiku odmiana Nadwiślański w stosunku 
do odmian  Piast i Tim.

Niska intensywność fotosyntetyczna liści roślin w warunkach stresu wodne-
go jest znanym zjawiskiem, związanym z zamykaniem się szparek i zakłóceniami 
w funkcjonowaniu aparatu fotosyntetycznego roślin [Jones 1998, Hura i in. 2007], 
a przede wszystkim spadkiem  aktywności RuBisCO (karboksylaza/oksygenaza ry-
bulozo-1,5-bisfosforanowa) [Lu i Zhang 1998]. Otrzymane, w badaniach własnych 
wartości parametrów wymiany gazowej mieściły się w zakresach wartości uzyski-
wanych dla grochu  przez Olszewskiego [2004] oraz dla bobiku przez Kościelniaka 
i in. [1990] oraz Hurę i in. [2007].

Fotosyntetyczny współczynnik wykorzystania wody (WUE) wykazywał więk-
sze zróżnicowanie w obrębie analizowanych gatunków niż wśród analizowanych, 
w ramach gatunku odmian. Wartości WUE dla grochu były wyższe w porównaniu 
z bobikiem. Wyższe wartości tego współczynnika świadczą o tym, iż liście roślin 
w procesie fotosyntezy efektywniej gospodarują wodą. Stwierdzono natomiast 
mniejsze różnice w wartościach tego parametru miedzy badanymi, zróżnicowanymi 
morfologicznie odmianami bobiku i grochu oraz w warunkach zróżnicowanej wil-
gotności podłoża, chociaż rośliny rosnące na podłożu z obniżoną wilgotnością gleby 
miały zawsze wyższe wartości WUE (tabela 1 i 2). 

Wyliczone współczynniki korelacji między intensywnością fotosyntezy netto, 
intensywnością transpiracji, przewodnictwem szparkowym  a plonem nasion bobiku 
i grochu są bardzo wysokie (tab. 3), powyżej 0,95; co świadczy o dużej zależności 
i związku wyżej analizowanych parametrów z uzyskanym plonem nasion bobiku 
i grochu, jak również o tym, że parametry wymiany gazowej liści bobiki i grochu 
mogą być dobrym wskaźnikiem do przewidywania wielkości plonów nasion.
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 Tabela 3. Współczynniki korelacji między średnim plonem nasion bobiku i grochu 
a średnią intensywnością fotosyntezy netto, intensywnością transpiracji 
i przewodnictwem szparkowym liści roślin  

 Table 3. Correlation coeffi cient between mean of faba bean and pea and average 
net photosynthesis rate, transpiration rate and stomatal conductance 
of plant leaves

Plon nasion,
seed yield

Fotosynteza netto,
net photosynthesis

Transpiracja,
transpiration

Przewodność 
szparkowa,

stomatal 
conductance

Bobik 0,95 0,99 0,97

Groch 0,99 0,99 0,95
   

Wnioski 

1. Efektywność wymiany gazowej liści bobiku i grochu  w warunkach długotrwa-
łego stresu wodnego jest mniejsza w porównaniu z obiektami kontrolnymi, op-
tymalnie uwodnionymi. Defi cyt wody w glebie w podobny sposób ogranicza 
wymianę gazową liści obu badanych roślin, fotosyntezę netto, transpirację oraz 
przewodnictwo szparkowe, chociaż nieco korzystniejszymi parametrami cechu-
je się groch w stosunku do bobiku.

2. Zróżnicowane morfologicznie genotypy obu gatunków roślin różnią się natę-
żeniem wymiany gazowej liści. Genotypy bobiku Nadwiślański i grochu Rola 
o tradycyjnym typie wzrostu, charakteryzują się korzystniejszymi parametrami 
wymiany gazowej niż samokończąca odmiana bobiku Tim oraz wąsolistna od-
miana grochu Piast i to niezależnie od wilgotności podłoża.  
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Anna Kocoń

GAS EXCHANGE IN LEAVES OF VARIED FABA BEAN 
AND PEA CULTIVARS IN WATER DEFICIT CONDITION

Summary

In the paper, the effect of water defi cit on the gas exchange in leaves of faba 
bean and pea cultivars is presented. The two-factorial pot experiments with faba 
bean have been carried on in the years 2004 – 2005 and with pea in the years 2005-
2006, in a greenhouse belonging to  the Institute in Puławy. The fi rst factor was two 
morphologically different cultivars of faba bean, v. Nadwiślański, traditional type 
and v. Tim, determinate type, and pea, v. Rola, traditional form and v. Piast, narrow-
leaved form. The second factor was the soil moisture level, 30 % and 70 % of fi eld 
water capacity. The net photosynthesis rate, transpiration rate, stomatal conductance 
was measured in two stages of plant development by gas exchange system Li- 6400 
(Li-COR). Parameters of gas exchange in leaves were presented as averages for two 
stages of plant development and for two years.  

It was shown that water defi ciency in soil decreased the gas exchange of plant 
species and cultivars in comparison to the optimal water condition. Independently, 
of water level in soil, traditional forms of faba bean v. Nadwiślański and pea v. Rola 
was characterized by higher photosynthetic activity of leaves than faba bean v. Tim, 
of determinate type and pea v. Piast of narrow- leave type. 

Dr Anna Kocoń
IUNG-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
akocon@iung.pulawy.pl
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Abstrakt

W pracy przedstawiono zmiany w zużyciu nawozów mineralnych i wapna na-
wozowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Omówione zostały także zmia-
ny w strukturze asortymentowej i bilansie nawozów mineralnych. Obserwowany 
w ostatnich latach trend przyrostu zużycia nawozów mineralnych w odniesieniu do 
lat 2001-2003 dotyczył wszystkich regionów kraju, jednak dynamika tych zmian 
była wyraźnie zróżnicowana. Istotne zmiany zaznaczają się przede wszystkim w zu-
życiu nawozów azotowych. Niekorzystnym zjawiskiem jest pogłębiający się spadek 
zużycia nawozów wapniowych, przy silnym zakwaszeniu gleb w Polsce.
Słowa kluczowe: zróżnicowanie regionalne, nawozy mineralne, zużycie nawozów 
w Polsce 

Abstract

The paper presents an assessment of ongoing changes in the consumption of 
mineral fertilizers and limestone in Poland in last years. The changes in the com-
modity structure and balance of mineral fertilizers are discussed. In the last years the 
growth trend of mineral fertilizer consumption in comparison to  2001-2003 years 
was noted in  all regions of the country.  However, dynamics of these changes differs 
between the regions. Very unfavorable process is a drastic decline in consumption of 
limestone resulting in progressing of soil acidifi cation.
Key words: regional differentiation, mineral fertilizers, fertilizer consumption in Po-
land.
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Wstęp

Rolnictwo polskie charakteryzuje się różnym wykorzystaniem potencjału pro-
dukcyjnego. W pewnym stopniu wynika to ze znacznego zróżnicowania warunków 
glebowych i klimatycznych [Krasowicz, Igras 2003]. Obserwowane w ostatnich 
latach pogłębienie zróżnicowania regionalnego rolnictwa jest wynikiem zachodzą-
cych procesów koncentracji i polaryzacji produkcji, powodowanych dążeniem do 
poprawy rentowności i dochodowości gospodarowania [Ziętara 2009]. 

Jedną z cech silnie różnicujących wydajność rolnictwa jest intensywność tech-
nologii produkcji, o której decyduje wielkość nakładów i środków produkcji, w tym 
nawozów. Do najczęściej stosowanych miar intensywności produkcji rolniczej na-
leży ocena poziomu nawożenia mineralnego. Nawożenie jest bowiem jednym z naj-
ważniejszych czynników produkcji w rolnictwie. Nawozy mineralne jako obrotowe 
środki produkcji kształtują efektywność ekonomiczną gospodarstw, współdecydują 
o kosztach gospodarowania, poziomie nadwyżki bezpośredniej i dochodu rolnicze-
go. Z drugiej strony nieracjonalnie stosowane mogą stwarzać zagrożenia środowi-
skowe, gdyż zarówno związki azotu jak i fosforu zaliczane są do podstawowych 
składników biogenicznych istotnie oddziałujących na jakość wód podziemnych 
i otwartych [Fotyma i in. 2010]. 

Celem pracy jest ocena zmian zużycia nawozów mineralnych i wapna nawozo-
wego w Polsce w skali regionalnej w okresie lat 2001–2009. 

Metodyka badań

 Badania i analiza miały charakter kameralny. Podstawowe źródło informacji sta-
nowiły dane statystyczne GUS oraz rezultaty badań własnych [Kopiński 2011, Igras 
i in. 2010]. Analizie poddano okres lat 2001-2009. Analiza porównawcza dynamiki 
zmian nawożenia mineralnego jako miary intensywności produkcji, była oparta na 
średnich danych trzyletnich dla 4 regionów grupujących poszczególne województwa. 
Według tego podziału na regiony, od wielu lat liczone są standardowe nadwyżki bez-
pośrednie (SGM) [Skarżyńska i in. 2005] i standardowa produkcja (SO) [Zbiorowa 
2010]. W poszczególnych regionach znalazły się następujące województwa: region 
A – „Pomorze i Mazury” (lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-
pomorskie), region B – „Wielkopolska i Śląsk” (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, 
opolskie i wielkopolskie), region C – „Mazowsze i Podlasie” (mazowieckie, lubel-
skie, łódzkie i podlaskie) oraz region D – „Małopolska i Pogórze” (małopolskie, 
podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie). Oceny intensywności produkcji dokonano 
na podstawie zmian różnicy pomiędzy wartościami ekstremalnymi (MAX, MIN) 
w odniesieniu do średniej dla poszczególnych okresów badań (wskaźnik polaryza-
cji).

 

                                         max  – min
wskaźnik polaryzacji =                         * 100%
                                            średnia
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W pracy przeprowadzono także analizę dotyczącą zużycia nawozów mineralnych 
dla poszczególnych województw w okresie lat 2007 - 2009. Zakres analizy był wy-
znaczony dostępnością danych i stopniem ich agregacji. Wskaźniki dla poszczegól-
nych województw i regionów porównywano ze średnimi dla Polski jako układem 
odniesienia.

Wyniki badań

W skali europejskiej Polska jest liczącym się producentem nawozów mineral-
nych. Polski przemysł nawozowy wytwarza ok. 1,5% światowej produkcji nawozów 
azotowych [Igras 2006], plasując nasz kraj na trzecim miejscu po Rosji i Ukrainie. 
Możliwości produkcyjne polskiego przemysłu chemicznego w odniesieniu do na-
wozów azotowych i fosforowych są znaczne, dając Polsce pozycję eksportera netto 
(tab. 1). Natomiast aż 2/3 po stronie przychodów w bilansie nawozów potasowych 
stanowi import kopalin z Rosji, Białorusi i Niemiec [Igras i in 2010]. 

Tabela 1. Struktura bilansu nawozów mineralnych w Polsce w przeliczeniu na czysty 
składnik, średnia w latach 2006-2008

Table 1. Structure of mineral fertilizers balance in Poland in terms of pure compo-
nent, average of 2006-2008 years

Wyszczególnienie
Specifi cation

Nawozy mineralne 
Mineral fertilizers

azotowe
nitrogenous

fosforowe
phosphatic

potasowe
potassic

razem
total

Przychód/rozchód 
(ogółem) w tys. t
Resource/use (total) in 
thous. t

1992,9 667,5 916,5 3576,9

Struktura przychodów w % Resource pattern in%
Produkcja Output 88,5 88,9 34,8 74,8
Import Import 11,2 10,2 65,0 24,8
Zmniejszenie zapasów 
Decrease in stocks 0,3 0,9 0,2 0,4

Struktura rozchodów w % Use pattern in%
Zużycie krajowe 
Domestic uses

67,6 71,7 88,3 73,7

Eksport Exports 31,6 25,2 10,8 25,1
Zwiększenie zapasów 
Increase in stocks 0,8 3,1 0,9 1,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [2009] i Igras i in. [2010]
Source: Own study on basic CSO date [2009] and Igras at all. [2010] 
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Rynek nawozów wieloskładnikowych opiera się głównie na nawozach komplekso-
wych. Zużycie składników nawozowych w tej postaci kształtowało się w ostatnich 
latach na poziomie bliskim 0,5 mln ton dla NPK i 16-21 tys. ton dla NP (rys. 1, rys. 
2). W najbliższych latach wzrost produkcji nawozów NPK będzie następował głów-
nie poprzez tzw. metodę blendingu.

Rys. 1. Produkcja i zużycie mieszanin oraz kompleksowych nawozów wieloskładnikowych 
zawierających w swym składzie NPK (w czystym składniku)

Fig. 1. Production and use of the mixed and complex multicomponent fertilizers, including 
NPK (pure component)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EFMA [2010]
Source: Own study on basic EFMA date [2010]

Rys. 2. Zużycie mieszanin oraz kompleksowych nawozów wieloskładnikowych zawierają-
cych w swym składzie NP* (w czystym składniku)

Fig. 2. Use of the mixed and complex multicomponent fertilizers, 
including NP* (pure component)

* bez fosforanu amonu; wihout ammonium phosphate
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EFMA [2010] 
Source: Own study on basic EFMA date [2010]
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Dominującymi nawozami w strukturze zużycia nawozów azotowych są nawozy sa-
letrzano-amonowe (saletry, saletrzak) oraz mocznik (rys. 3).

Rys. 3. Zużycie azotu według rodzaju nawozu w tys. t, średnio w latach 2006–2009
Fig. 3. Nitrogen consumption by fertilizer type in thous. t, average of 2006–2009 years

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EFMA [2010]
Source: Own study on basic EFMA date [2010]

Natomiast fosfor dostarczany jest na rynek głównie w postaci prostych nawo-
zów jednoskładnikowych (superfosfaty) oraz nawozów wieloskładnikowych (rys. 
4). 

Rys. 4. Zużycie fosforu według rodzaju nawozu w tys. t, średnio w latach 2006–2009
Fig. 4. Phosphorus consumption by fertilizer type in thous. t, average of 2006–2009 years

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EFMA [2010]
Source: Own study on basic EFMA date [2010]
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Znaczące zmiany nastąpiły w ostatnim dwudziestoleciu w strukturze asorty-
mentowej zużycia nawozów potasowych. O ile wcześniej podstawowymi nawozami 
potasowymi były sole potasowe, stanowiące 90% stosowanego potasu, to aktualnie 
ok. 60% potasu zużywa się w nawozach wieloskładnikowych [Igras 2006].

W ostatnich latach w rolnictwie polskim odnotowuje się znaczny przyrost zu-
życia nawozów mineralnych, szczególnie azotowych. Z analizy długoterminowych 
trendów zużycia składników nawozowych w Polsce wynika, że ich średnioroczny 
przyrost wynosi ok. 3,8 kg·NPK ha-1 UR1 (rys. 5). W znacznym stopniu wynika to 
z materialnego wsparcia rolnictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej [Kopiński 
2010, 2011] oraz zauważalnego wzrostu popytu na surowce rolne (z przeznaczeniem 
na cele żywnościowe i energetyczne). Jednak znaczna część tych środków jest re-
dystrybuowana do dostawców i producentów środków produkcji, w tym nawozów 
mineralnych.

Rys. 5. Długookresowa analiza trendu zmian zużycia składników nawozowych (NPK)
 w Polsce

Fig. 5. Analysis of long term trend of changes nutrient applications (NPK) in Poland
Źródło: Opracowanie własne [Kopiński, Matyka 2010]
Source: Own study [Kopiński, Matyka 2010]
 

  1Powierzchnia UR odnosi się do użytków wykorzystywanych rolniczo
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W ostatnich latach zużycie nawozów mineralnych w Polsce osiągnęło poziom 
średnio ok. 2,0 mln ton na rok (tab. 2). Jednostkowe zużycie składników pokar-
mowych w nawozach mineralnych, w latach 2007-2009 wyniosło 129 kg NPK·ha-1 
UR. Największy przyrost wykazuje zużycie nawozów azotowych, a stosunek skład-
ników nawozowych N:P:K w strukturze zużycia uległ poszerzeniu na rzecz azotu. 
Ze względów produkcyjnych i środowiskowych jest to zjawisko niekorzystne, gdyż 
prowadzi do zubożenia gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu oraz do spadku 
efektywności działania nawozów azotowych [Fotyma i in 2010]. Zużycie nawozów 
azotowych wynosiło 70 kg N·ha-1 UR, a fosforowych i potasowych było znacznie 
niższe i wynosiło ok. 27 kg P2O5·ha-1 oraz ok. 32 kg K2O·ha-1. 

Tabela 2.  Zużycie składników nawozowych w nawozach mineralnych w wojewódz-
twach, średnio w latach 2007–2009

Table 2.  Use of nutrients In mineral fertilizers in voivodships of Poland, average 
of 2007 2009 years

Wojewódz
Voivodships

N P2O5 K2O  NPK

tys. t 
thous. t

kg·ha-1 UR
kg·ha-1 AL

tys. t 
thous. t

kg·ha-1 UR
kg·ha-1 AL

tys. t 
thous. t

kg·ha-1 UR
kg·ha-1 AL

tys. t 
thous. t

kg·ha-1 UR
kg·ha-1 AL

DLN 81,1 89,0 31,0 34,0 35,5 39,0 147,7 161,9
KUJ 109,5 102,1 38,0 35,4 45,4 42,3 192,9 179,8
LUB 90,9 58,8 40,1 26,0 46,4 30,0 177,3 114,8
LUS 34,5 75,0 12,9 28,1 16,1 35,1 63,6 138,1
LOD 82,9 76,2 31,7 29,2 36,4 33,5 151,1 138,9
MLP 22,7 33,6 12,5 18,4 13,0 19,1 48,2 71,2
MAZ 126,5 60,5 49,3 23,6 54,7 26,2 230,6 110,2
OPL 52,7 94,5 20,6 37,0 25,5 45,6 98,9 177,1
PDK 24,8 34,8 11,2 15,7 11,3 15,9 47,3 66,4
PDL 54,2 48,5 23,7 21,3 26,8 24,0 104,7 93,8
POM 56,6 76,4 18,7 25,3 23,6 31,9 98,9 133,6
SLS 26,9 62,7 10,9 25,4 12,7 29,5 50,5 117,7
SWT 29,7 53,6 13,1 23,6 14,2 25,7 57,0 102,9
WAM 74,1 79,3 22,6 24,2 26,1 28,0 122,9 131,4
WLP 159,4 89,1 58,9 32,9 75,3 42,1 293,6 164,1
ZAP 71,4 80,3 21,2 23,9 26,5 29,8 119,1 134,0
Polska 
Poland 1098 70,5 416 26,8 490 31,4 2004 128,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS [2008-2010]

Source: Own study on basic CSO date [2008-2010]
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Obserwowany, w ostatnich latach, dynamiczny wzrostowy trend zużycia na-
wozów mineralnych w Polsce, a szczególnie azotowych jest zaskakujący, gdyż jest 
sprzeczny z tendencjami zachodzącymi w krajach dawnej UE-15. W tym samym 
okresie notuje się tam, po wcześniejszych spadkach, stabilizację zużycia azotu, fo-
sforu i potasu. Jednostkowe zużycie na ha UR jest w większości tych krajów mniej-
sze niż w Polsce i wynosiło w latach 2007–2009 odpowiednio 65 kg N, 16 kg P2O5 
i 18,3 kg K2O [EFMA 2010]. 

Charakterystyczną cechą polskiego rolnictwa jest duże zróżnicowanie region-
alne, w tym intensywności produkcji rolniczej [Kopiński 2011, Kopiński, Krasowicz 
2010]. Dlatego też średnie wskaźniki nawozowe dla kraju nie odzwierciedlają rze-
czywistej sytuacji i zachodzących zmian wewnątrz kraju. Z rysunków 6 i 7 wynika, 
że w ostatnich latach na skutek silnie zachodzących procesów koncentracji i polary-
zacji produkcji, nastąpiło dalsze pogłębienie istniejących różnic pomiędzy regionami 
Polski. Wielkość zużycia nawozów mineralnych jest w dużej mierze uwarunkowana 
zróżnicowaniem struktury obszarowej i poziomem organizacyjno-ekonomicznym 
gospodarstw rolnych w Polsce. Należy pamiętać, że z jednej strony mamy nisko 
nakładowe rolnictwo tradycyjne (na ogół ekstensywne), a z drugiej wysoko inten-
sywne odpowiadające na współczesnym wymagania ekonomiczne, gdzie dominuje 
rynek i konkurencja. 

Wskaźnik polaryzacji: 44,4%   43,6%               64,9%
Coeefi cient of polarization 

Rys. 6. Zmiany poziomu nawożenia mineralnego NPK w wydzielonych regionach Polski
Fig. 6. Changes of mineral fertilizers (NPK) level in selected regions in Poland

Źródło: badania własne na podstawie danych GUS [2002-2010]
Source: Own study on basic CSO date [2002-2010]
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Wskaźnik polaryzacji:  61,6%  57,0%   69,6%
Coeffi cient of polarization

Rys. 7. Zmiany poziomu nawożenia azotowego N  w wydzielonych regionach Polski
Fig. 7. Changes of nitrogen fertilizers N  level in selected regions in Poland

Źródło: badania własne na podstawie danych GUS [2002-2010] Source: Own study on basic CSO date 
[2002-2010]

Najbardziej intensywna produkcja roślinna prowadzona jest w Polsce zachod-
niej i północno-zachodniej, a najmniej intensywna na wschodzie i w Polsce cen-
tralnej. W latach 2007-2009 w województwach należących do regionu B, tj. ku-
jawsko-pomorskim, opolskim, wielkopolskim i dolnośląskim, zużycie nawozów 
przekroczyło średni poziom osiągany przez państwa Unii Europejskiej wynosząc 
ok. 169 kg NPK·ha-1 UR (rys. 6). Natomiast w regionie D, grupującym wojewódz-
twa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie, zużycie nawozów mine-
ralnych jest o wiele niższe i nie przekracza poziomu 90 kg NPK·ha-1 UR. Obserwo-
wany w ostatnich latach trend przyrostu nawozów mineralnych w odniesieniu do lat 
2001-2003 dotyczył wszystkich regionów kraju, jednak dynamika tych zmian uległa 
zwiększeniu. Zróżnicowanie międzyregionalne dotyczące nawożenia mineralnego, 
mierzone wskaźnikiem polaryzacji wzrosło w badanym okresie z 44 do 65%.

Istotne zmiany intensywności produkcji zaznaczają się przede wszystkim z zu-
życiu nawozów azotowych. Największy przyrost zużycia azotu w nawozach mine-
ralnych, z 65 do 93 kg N·ha-1 UR średnio w ciągu 6 lat, miał miejsce w regionie B 
(rys. 7). W latach bezpośrednio po wejściu Polski do struktur UE, nastąpiło relatywne 
zmniejszenie skali polaryzacji nawożenia azotowego. Natomiast w ostatnich latach 
to zróżnicowanie znów wzrosło, osiągając znacznie wyższy poziom w wartościach 
bezwzględnych. Poziom zużycia nawozów mineralnych azotowych jest w regionie 
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D ponad 2-krotnie niższy niż w grupie województw z regionu B, charakteryzujących 
się najwyższą intensywnością w Polsce.

Pomiędzy zużyciem nawozów azotowych i plonami roślin występuje dosyć 
ścisła korelacja [Fotyma i in. 2009, Fotyma i in. 2010]. Sytuacja dotycząca dyna-
micznego wzrostu zużycia nawozów mineralnych w Polsce jest jednak o tyle niepo-
kojąca, że w ostatnich latach tendencji tej nie towarzyszyła podobnie dynamiczna 
tendencja wzrostu plonowania roślin [Kopiński 2011].

Stan zakwaszenia gleb wiążę się w znacznym stopniu ze zużyciem nawozów 
wapniowych [Filipek i in. 2006]. Rośliny uprawiane na glebach kwaśnych dają ni-
skie plony o słabej jakości. W miarę wzrostu zakwaszenia gleb pobieranie składni-
ków pokarmowych przez rośliny ulega zakłóceniu. Analiza danych GUS wskazuje, 
że zużycie nawozów wapniowych (CaO) w Polsce drastycznie spadło - w chwili 
obecnej wynosi niespełna 33 kg CaO·ha-1 i jest niemal trzykrotnie niższe niż w latach 
2004/2005 (rys. 8). Przyczyną tego niepokojącego zjawiska jest wzrost cen nawo-
zów wapniowych i zniesienie dotacji do wapnowania [Igras, Kopiński 2007, Igras 
i in. 2010].

Rys. 8. Zużycie wapna nawozowego w kg Ca·ha-1

Fig. 8. Lime consumption by fertilizer in kg Ca·ha-1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [2005–2010]
Source: Own study on basic CSO date [2005–2010]
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 Regionalne zróżnicowanie zużycia nawozów wapniowych wiąże się przede 
wszystkim z intensywnością produkcji rolniczej (rys. 9). W ostatnich latach naj-
większe zużycie wapna nawozowego odnotowano w województwach opolskim, 
zachodniopomorskim i dolnośląskim. Natomiast najmniej wapna nawozowego zu-
żyto w województwach małopolskim, świętokrzyskim, podlaskim, podkarpackim 
i mazowieckim. Niestety, najniższe zużycie wapna odnotowano w województwach, 
w których udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych wynosi ponad 60%.

Rys. 9. Średnie zużycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik 
kg Ca·ha-1 w województwach Polski w latach 2007–2009

Fig. 9. Average consumption of lime by fertilizer in terms of pure component  
kg Ca·ha-1 in voivodships of Poland in 2007–2009 years

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [2008–2010]
Source: Own study on basic CSO date [2008–2010]
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Wnioski

1. Polska jest, w skali europejskiej, liczącym się producentem nawozów mineral-
nych. Rynek nawozów wieloskładnikowych opiera się na nawozach komplekso-
wych, a dominującymi nawozami w strukturze zużycia nawozów azotowych są 
nawozy saletrzano-amonowe (saletry, saletrzak), oraz mocznik. 

2. W strukturze zużycia nawozów fosforowych przeważają superfosfaty oraz na-
wozy wieloskładnikowe. Potas zużywany jest przede wszystkim w postaci soli 
potasowej oraz w nawozach wieloskładnikowych.

3. Roczny przyrost zużycia nawozów w Polsce wynosi ok. 3,8 kg NPK·ha-1 UR 
i jest większy aniżeli w większości krajów UE. W tym samym okresie, w kra-
jach UE-15 notuje się, po wcześniejszych spadkach, stabilizację zużycia azotu, 
fosforu i potasu.

4. Zużycie nawozów mineralnych jest zróżnicowane regionalnie, przy czym naj-
bardziej intensywna produkcja roślinna prowadzona jest w Polsce zachodniej 
i północno-zachodniej, a najmniej intensywna na wschodzie i w Polsce central-
nej.

5. Obserwowany w ostatnich latach trend przyrostu nawozów mineralnych w od-
niesieniu do lat 2001 - 2003 dotyczył wszystkich regionów kraju, jednak nastą-
piło dalsze zwiększenie polaryzacji pomiędzy regionami.

6. Największy przyrost zużycia azotu w nawozach mineralnych, z 65 do 93 kg 
N·ha-1 UR średnio w ciągu 6 lat, miał miejsce w regionie obejmującym wo-
jewództwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, opolskie i wielkopolskie i był 
ponad 2-krotnie wyższy niż w południowo-wschodnich województwach.

7. Zjawiskiem bardzo niekorzystnym pozostaje zakwaszenie gleb, pogłębiające się 
w ostatnich latach na skutek drastycznego spadku zużycia nawozów wapnio-
wych.
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TRENDS OF THE CHANGES IN USE OF MINERAL FERTILIZERS 
IN POLAND

Summary

 A characteristic feature of Polish agriculture is great regional differentiation of 
agricultural production intensity. The most common measure of this intensity is the 
consumption of mineral fertilizers. Poland is one of the European leading producers 
of mineral fertilizers. Compound fertilizer market is based on complex multicompo-
nent fertilizers. The main share in the structure of  nitrogen fertilizers has ammonium 
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nitrate and urea. In the  structure of consumption of phosphorus fertilizers dominate 
superphosphates and multicomponent fertilizers, while in the structure of potassium 
fertilizers,  potassium salt and compound fertilizers as well.

The annual increase in fertilizer consumption in Poland is approximately 3.8 kg 
NPK ha-1 agricultural land, and it is larger than in most EU countries. In the same pe-
riod in EU-15, after earlier declines, the stabilization of NPK fertilizers is recorded. 
In the recent years, the growth trend of mineral fertilizer consumption is noted in all 
regions of the country, but the dynamics of this process is clearly differentiated. The 
highest increase in nitrogen fertilizer consumption, from 65 to 93 kg N ha-1 UR, was 
noted in the Wielkopolska and Śląsk region, being more than 2-fold higher than in 
Małopolska and Pogórze region. Unfortunately, the growth of crop yield does not 
follow fertilizer, particularly nitrogen consumption. It means that the effi ciency of 
nitrogen fertilizers is decreasing. A very unfavorable process is the drastic decline in 
fertilizer consumption of limestone, which is a cause of further soil acidifi cation.
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w Puławach
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
E-mail: jkop@iung.pulawy.pl 



BILANS AZOTU, FOSFORU I POTASU W ROLNICTWIE POLSKIM 
W LATACH 2005-2009

Jerzy Kopiński, Arkadiusz Tujaka

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach 

Abstrakt

W pracy przedstawiono bilans azotu, fosforu i potasu sporządzony według me-
tody na powierzchni pola, na poziomie kraju i województw. Obliczone salda bilansu 
dla poszczególnych regionów w latach 2005 - 2009, dostarczają ważnej informacji 
o stanie gospodarowania głównymi makroskładnikami i potencjalnych, środowi-
skowych skutkach działalności rolniczej. Pozwalają, bowiem wyznaczyć obszary 
charakteryzujące się znacznymi nadwyżkami lub niedoborami składników nawo-
zowych. Głównym kryterium prowadzonej analizy przestrzennej w ujęciu regional-
nym była wielkość różnicy bilansowej poszczególnych składników N, P, K.
Słowa kluczowe: bilans składników mineralnych, zróżnicowanie regionalne, wskaź-
nik agro-środowiskowy

Abstract

In the paper, the balances of nitrogen, phosphorus and potassium, made for the 
years 2005-2009, by the soil surface method at the national and regional level are 
presented. The balance differences calculated for each region in Poland, provide the 
important information on the effi ciency of nutrient management, and environmental 
consequences of fertilizer application. On this base, it is possible to identify areas 
characterized by surpluses or defi ciencies of a particular nutrient. 
Key words: nutrient balances, regional differentiation, agro-environmental indica-
tors 
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Wstęp

We współczesnym rolnictwie coraz większe znaczenia zyskują jego funkcje uży-
teczności społecznej, do których należy także ochrona środowiska. Środowiskowe 
skutki produkcji rolniczej, w tym szczególnie o wysokiej intensywności, ujawniają 
się w mierzalny sposób w zmianie wskaźników żyzności gleby oraz w składzie wód 
[Fotyma i in., 2010, Kopiński, 2009]. Za najpoważniejsze zagrożenia ze strony rol-
nictwa uznaje się nadmiar związków azotu i fosforu, które mogą się przemieszczać 
do wód gruntowych i otwartych, a w przypadku azotu również ulatniać do atmosfe-
ry. Defi cyt składników mineralnych prowadzi natomiast do degradacji gleb [OECD 
1999]. Skala i waga potencjalnych zagrożeń powodowanych wymywaniem z gleb 
składników nawozowych zależy od udziału powierzchni użytków rolnych intensyw-
nie użytkowanych w całkowitym obszarze danej zlewni [Jansson 1997]. Problemy 
te dotyczą także polskiego rolnictwa, w którym szczególnie po akcesji do struktur 
EU mimo oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), coraz bardziej widoczne 
są procesy koncentracji i polaryzacji produkcji, a intensywność stosowanych tech-
nologii produkcji jest jedną z cech silnie różnicujących poszczególne regiony kraju 
[Kopiński, 2010, Kopiński i in. 2010b].

Na ograniczenie emisji związków azotu i fosforu szczególnie duży nacisk kła-
dzie się w krajach UE [Granstedt 2000], wprowadzając regulacje prawne dotyczą-
ce zasad stosowania nawozów, ochrony zasobów wodnych oraz zanieczyszczeń 
atmosfery. Nie ograniczają one bezpośrednio intensyfi kacji produkcji, ale nakazu-
ją uwzględniać ochronę zasobów naturalnych środowiska [Duer 2009]. Jednymi 
z najważniejszych wskaźników agro-środowiskowych służących pośrednio do oce-
ny oddziaływania rolnictwa na środowisko i potencjalnych skutków określonej in-
tensywności są bilanse azotu i fosforu [Faber, 2001; Environmental 2006]. Mniejsze 
znaczenie ma natomiast bilans potasu. Salda bilansów świadczą o poprawności go-
spodarowania składnikami nawozowymi [Kopiński 2005].

Celem pracy było przedstawienie bilansu azotu, fosforu i potasu w Polsce, 
z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego.

Metodyka badań

Na rysunku 1 przedstawiono główne elementy bilansów składników nawozo-
wych „na powierzchni pola”, dla azotu od 2002 roku określanego jako bilans brut-
to, według metody przyjętej przez OECD czy Eurostat [OECD 1999, Kopiński i 
in. 2010 a]. Wykonywanie bilansów azotu i fosforu, jest obligatoryjne dla krajów 
należących do tej organizacji. Według tej metody określa się różnicę pomiędzy iloś-
cią składników mineralnych wnoszonych a wynoszonych z gleb użytków rolnych. 
Szczegółowy opis metodyki, na podstawie, której sporządzony jest bilans azotu 
brutto dla kraju i województw, został przedstawiony we wcześniejszej pracy Kopiń-
skiego [2005].
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Wyniki i składowe elementów bilansów podano jako średnie z lat 2005–2009. 
Przyjęcie w analizach okresu obejmującego co najmniej 3 lata ogranicza zmienność 
powodowaną warunkami pogodowymi lub rynkowymi. Wielkości sald bilansu azo-
tu, fosforu i potasu podano w formie pierwiastkowej w kg N, P i K·ha-1 UR 1.

Bilanse NPK dla Polski oraz województw wykonano w oparciu o dane staty-
styczne Głównego Urzędu Statystycznego [GUS, GUS a, GUS b] z lat 2006–2010, 
bilanse azotu i fosforu zostały zweryfi kowane i zaakceptowane przez OECD oraz 
Eurostat.

Wyniki badań

Bilans azotu
W skali całego kraju bilans azotu brutto wykazuje saldo dodatnie około. 57 kg 

N ha-1 użytków rolnych (tab. 1). 

Tabela 1. Bilans azotu brutto dla Polski i województw, średnie z lat 2005–2009
Table 1. Nitrogen balance of Poland and voivodeships, averages of years 2005–2009

Województwo
Voivodship

Wartości elementów bilansu azotu (N) 
Values of nitrogen balances elements

Efektywność 
wykorzyst. N 

(odpływ/dopływ) 
(%)

Effi ciency of use N
(outputs/inputs) (%)

tys. t N thousands tonnes N nadwyżka jedn. w 
kg N·ha-1 UR

surplus in the units 
kg N·ha-1 AL

dopływ 
inputs

odpływ 
outputs

saldo 
balance

DLN 177,4 85,8 91,6 86,3 48,4
KUJ 298,0 146,3 151,7 85,3 49,1
LUB 154,7 72,4 82,4 75,5 46,8
LUS 132,9 72,3 60,6 63,0 54,4
LOD 55,5 26,0 29,5 62,9 46,8
MLP 96,0 52,5 43,6 57,6 54,6
MAZ 255,1 139,3 115,8 54,9 54,6
OPL 78,6 50,4 28,2 50,5 64,1
PDK 104,6 58,0 46,7 50,2 55,4
PDL 168,8 95,1 73,6 48,4 56,4
POM 61,6 34,8 26,8 48,1 56,5
SLS 51,6 31,3 20,3 45,3 60,6
SWT 138,0 91,3 46,7 42,1 66,1
WAM 106,8 69,1 37,6 40,1 64,8
WLP 67,9 48,1 19,7 28,7 70,9
ZAP 60,6 44,1 16,5 22,4 72,8
Polska                         2008,1 1116,7 891,4 56,7 55,6

Źródło: Opracowanie autorów  Source: Own study

1  Powierzchnia UR odnosi się do użytków wykorzystywanych rolniczo



123
Bilans azotu, fosforu i potasu w rolnictwie polskim w latach 2005-2009

Dokonana przez autorów analiza wykazała, że okresie lat 2005–2009 nadwyżka 
bilansowa azotu brutto w Polsce wzrosła w stosunku do stanu z lat 2002–2004 śred-
nio o 17% [Kopiński 2010]. W znacznym stopniu wynika to ze wzrostu intensyw-
ności produkcji polskiego rolnictwa [Kopiński, 2011]. W skali kraju na powierzch-
nię użytkowaną rolniczo wnosi się średnio ok. 2 mln t N, podczas gdy wielkość 
globalnego wynoszenia wynosi ok. 1,1 mln t N. Średnia różnica bilansowa azotu 
brutto w Polsce w latach 2005-2009 osiągnęła wielkość 875 tys. t N. Uwzględniając 
fakt, że tylko część z tej puli jest związana w glebie, to pozostała ilość azotu ulega 
rozproszeniu do atmosfery lub jest wymywana z gleby do wód w formie azotanów, 
stanowiąc poważne zagrożenie środowiskowe. Straty azotu wymywanego do wód 
glebowo-powierzchniowych z UR w skali kraju według Fotymy i Fotymy [2006] 
szacowane są na ok. 190 tys. t N. Przeciętne saldo bilansu azotu dla krajów UE-15 
w latach 2002–2004 było niemal o połowę wyższe niż w Polsce [Fotyma i in. 2009], 
ale dzielący nasz kraj dystans uległ obecnie znacznemu zmniejszeniu. Efektywność 
wykorzystania azotu w Polsce w okresie ostatnich pięciu lat wynosi tylko 56%.

Przedstawione średnie wartości głównych elementów bilansu azotu (N) dla po-
szczególnych województw Polski, wskazują na znaczne zróżnicowanie regionalne 
(tab. 1). Mają one swoje podłoże zarówno w warunkach środowiskowych (gleby, 
klimat), ale głównie wynikają z różnic w osiągniętym poziomie techniczno-orga-
nizacyjnym rolnictwa [Kopiński i in., 2010 b]. Z przeprowadzonej oceny wynika, 
że największe nadwyżki azotu, przekraczające 75 kg N·ha-1 UR, występują w re-
jonie centralno-zachodnim, obejmującym województwa: kujawsko-pomorskim, 
wielkopolskie i łódzkie. Efektywność wykorzystania azotu w produkcji rolniczej 
jest tam poniżej poziomu 50%. Województwa te, poza intensywną produkcją ro-
ślinną, wyróżniają się na tle kraju także intensywną produkcją zwierzęcą (trzoda 
chlewna) [Kopiński 2011]. Uzyskane wyniki bilansu azotu w tych województwach, 
nawet na poziomie regionalnym, wskazują na istnienie potencjalnych punktowych 
i obszarowych zagrożeń środowiskowych. Z kolei najmniejszy nadmiar azotu, nie-
przekraczający 30 kg N·ha-1 UR, występował w ostatnich latach w województwach: 
małopolskim i podkarpackim, w których dominuje produkcja rolnicza o charakte-
rze ekstensywnym. Porównanie wyników i zmian w bilansie azotu brutto dla wo-
jewództw jest potwierdzeniem istniejącej i postępującej polaryzacji intensywności 
produkcji rolniczej.

Nawozy mineralne i naturalne są podstawowymi źródłami dopływu azotu do 
produkcji rolniczej (rys.1). Te dwa źródła stanowią w Polsce ok. 75% przychodowej 
strony bilansu azotu brutto [Kopiński i in., 2009]. W Polsce większość (blisko 60%) 
azotu wynosi się w zbiorach roślin towarowych, podczas gdy na ogół w krajach 
należących do OECD dominującą pozycję w strukturze wynoszenia azotu zajmuje 
zbiór z plonami roślin pastewnych na gruntach ornych oraz z łąk i pastwisk [Kopiń-
ski, 2007]. Z analizy rys. 1 wynika, że poziom salda azotu zależy nie tylko od bez-
względnych wielkości dopływu, ale głownie od efektywności jego wykorzystania. 
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Zmiany efektywności wykorzystania azotu są na ogół odwrotnie proporcjonalne do 
zmian sald tego składnika [Kopiński i in 2010 a]. Przykładem jest tu wojewódz-
two opolskie, w którym mimo wysokiego wnoszenia na poziomie 140 kg N·ha-1 UR 
(4 miejsce w kraju), wielkość wynoszonego N jest najwyższa w kraju i osiąga 100 
kg·ha-1 UR. W efekcie nadwyżka bilansu azotu wynosi tylko 50 kg N·ha-1 UR i jest 
poniżej średniej krajowej.

Rys. 1. Struktura źródeł przychodu i rozchodu bilansu azotu brutto w Polsce 
i województwach w latach 2005-2009 (kg N ha-1 UR).

Fig. 1. The share of the main sources of inputs and outputs gross nitrogen balance 
for Poland and voivodships, averages in the years 2005-2009 (kg N ha-1 AL).

Źródło: Opracowanie własne Source: Own study 
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Bilans fosforu

Średnia nadwyżka bilansowa fosforu dla całego kraju wynosi 5,0 kg P·ha-1 UR 
co wiąże się z wysoką efektywnością wykorzystania składnika wynoszącą 74% ze 
wszystkich źródeł (tab. 2). 

Tabela 2. Bilans fosforu dla Polski i województw, średnie z lat 2005-2009
Table 2.  Phosphorus balance for Poland and voivodeships, averages of years 2005-2009

Województwo
Voivodship

Wartości elementów bilansu fosforu (P) 
Values of phosphorus balances elements Efektywność 

wykorzyst. P 
(odpływ/dopływ) 

(%)
Effi ciency of use P

(outputs/inputs) (%)

tys. t P  thousands tonnes P nadwyżka jedn. 
w kg P·ha-1 UR
surplus in the 
units kg P·ha-1 

AL

dopływ 
inputs

odpływ 
outputs

saldo 
balance

DLS 49,0 28,2 20,7 11,6 57,7
KUJ 25,5 16,7 8,8 8,2 65,6
LUB 22,7 14,1 8,7 7,8 61,9
LUS 8,0 5,0 3,0 6,1 62,8
LOD 38,3 26,2 12,1 5,6 68,4
MLP 14,0 9,7 4,3 5,5 69,4
MAZ 8,3 5,9 2,4 5,2 71,3
OPL 9,7 6,7 2,9 5,1 69,7
PDK 26,1 18,3 7,8 5,1 70,0
PDL 16,7 12,5 4,3 4,3 74,5
POM 19,7 15,3 4,4 3,9 77,8
SLS 12,2 10,2 2,0 3,5 84,0
SWT 11,0 8,9 2,1 3,0 80,7
WAM 15,6 13,8 1,8 1,8 88,6
WLP 9,2 7,8 1,3 1,8 85,3
ZAP 12,2 10,9 1,2 1,3 89,9
Polska                         298,1 210,4 87,8 5,0 73,6

Źródło: Opracowanie autorów  Sources: Own study

 Wartości salda bilansu fosforu dla poszczególnych regionów w kraju są dodatnie 
i kształtują się w przedziale od 1,3 kg P·ha-1 UR w województwie zachodniopo-
morskim do 11,3 kg P·ha-1 UR w województwie wielkopolskim (tab. 2). Ujemne 
saldo bilansu fosforu stwierdzone w latach 2002–2006 w województwach opol-
skim i dolnośląskim [Kopiński i in. 2006] jest już obecnie dodatnie, co wskazuje 
na rosnącą nadwyżkę fosforu w tych województwach. Nadwyżka fosforu może być 
zjawiskiem korzystnym, gdyż nadmiar składnika nagromadza się w glebie i zwięk-
sza pulę fosforu przyswajalnego dla roślin. Niemniej jednak nadwyżka może syg-



126
Jerzy Kopiński, Arkadiusz Tujaka

nalizować lokalne przenawożenie tym składnikiem na glebach o dużej zasobności 
i małej efektywności wykorzystania fosforu. Województwa opolskie i dolnośląskie 
charakteryzują się bardzo korzystnymi warunkami glebowo – klimatycznymi, jedną 
z najwyższych w kraju produkcją roślinną i dużym wynoszeniem fosforu z plonem 
roślin. W województwie wielkopolskim w porównaniu z okresem lat 2002–2006 
[Kopiński i in. 2006] jednostkowy bilans fosforu wzrósł z 7,0 do 11,3 kg P·ha-1 UR 
w latach 2005-2009, a efektywność wykorzystania fosforu zmniejszyła się z 69% do 
58% i jest najniższa w kraju. W województwie tym występuje największy odsetek 
gleb o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości fosforu przyswajalnego (54% UR) 
i istnieje pilna potrzeba położenia większego nacisku na ochronę środowiska po-
przez redukcję nawożenia, a nie jak dotychczas na zwiększenie żyzności gleby. 
 

Rys. 2. Struktura źródeł przychodu i rozchodu bilansu fosforu w Polsce i woje-
wództwach w latach 2005-2009 (kg P ha-1 UR).

Fig. 2. The share of the main sources of inputs and outputs gross nitrogen balance 
for Poland and voivodships, averages in the years 2005-2009 (kg P ha-1 AL).

Źródło: Opracowanie własne Source: Own study
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Podobnie jak w przypadku bilansu azotu głównymi składnikami struktury wno-
szenia fosforu w przychodowej stronie bilansu jest nawożenie mineralne i fosfor po-
wstający przy produkcji zwierzęcej stanowiących ponad 90% udziału głównych źró-
deł wnoszenia fosforu (rys. 2) Największy udział nawożenia mineralnego po stronie 
przychodowej bilansu fosforu stwierdzono w województwie opolskim, dolnośląskim 
oraz kujawsko-pomorskim, podczas gdy województwo wielkopolskie charakteryzo-
wało się wysokim odsetkiem fosforu pochodzącym z produkcji zwierzęcej. Po roz-
chodowej stronie bilansu składnika, dominuje fosfor w zbiorach roślin towarowych, 
którego udział w obrębie kraju wynosi około 65% (rys. 2). Województwa dolnoślą-
skie, kujawsko-pomorskie i opolskie są regionami dominującymi w uprawie zbóż, 
dlatego udział fosforu wynoszonego w plonach tych roślin jest największy i stanowi 
ponad 80%. Z kolei fosfor wynoszony w zbiorach roślin pastewnych stanowi jedy-
nie 25% udziału wszystkich źródeł odpływu fosforu w strukturze krajowego bilansu 
składnika, a tylko w województwach wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej 
tj. podlaskim i małopolskim osiąga 40-50%. 

Bilans potasu
Potas nie należy, tak jak azot i fosfor, do pierwiastków biogennych i spełnia 

przede wszystkim rolę żywieniową. Jednak ewentualne skutki niezrównoważonego 
bilansu tego składnika nie zostały dotychczas dostatecznie poznane i na ogół wiążą 
się raczej z jego niedoborami [Igras J. i in. 2001]. W latach 2005-2009 średnie saldo 
bilansu potasu dla Polski wyniosło 10 kg K·ha-1 UR (tab. 3). 

W zdecydowanej większości województw notowane są nadwyżki bilansowe 
potasu. Największy nadmiar potasu, wynoszący ok. 24 kg K·ha-1 UR, stwierdzo-
no w województwie wielkopolskim. Duże nadmiary występują także w wojewódz-
twach: kujawsko-pomorskim, opolskim i łódzkim. Natomiast w dwóch południo-
wo-wschodniej województwach Polski tj. podkarpackim i małopolskim występuje 
defi cyt bilansu potasu rzędu 2-5 kg K·ha-1 UR. Jest to wynikiem ekstensywnego 
charakteru niskonakładowej produkcji rolniczej. Utrzymywanie w długim terminie 
ujemnego salda bilansu potasu może prowadzić do degradacji gleb. To niebezpie-
czeństwo jest o tyle duże, gdyż znaczny odsetek gleb w tych województwach sta-
nowią gleby o niskiej i bardzo niskiej zawartości tego składnika [Igras i in. 2005]. 
Gleby ubogie w potas wymagają bezwzględnie poprawy zasobności poprzez na-
wożenie zapewniające dodatni bilans składnika [Gosek i in. 2001]. W tym regionie 
ujemny bilans potasu staje się zagadnieniem kluczowym, gdyż składnik ten staje się 
czynnikiem będącym w minimum.
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Tabela 3.  Bilans potasu dla Polski i województw, średnie z lat 2005-2009
Table 3.  Potassium balance for Poland and voivodeships, averages of years 2005-

2009

Województwo
Voivodship

Wartości elementów bilansu potasu (K) 
 Values of potassium balances elements Efektywność 

wykorzyst. K 
(odpływ/dopływ) 

(%)
Effi ciency of use K

(outputs/inputs) (%)

tys. t K  thousands tonnes K nadwyżka jedn. w 
kg K·ha-1 UR

surplus in the units 
kg K·ha-1 AL

dopływ 
inputs

odpływ 
outputs

saldo 
balance

DLN 146,0 103,1 42,9 24,1 70,6
KUJ 76,1 58,3 17,9 16,8 76,5
LUB 34,1 25,8 8,3 14,9 75,6
LUS 71,0 55,0 16,0 14,7 77,4
LOD 21,1 15,0 6,0 12,9 71,3
MLP 41,2 32,7 8,5 11,2 79,4
MAZ 130,0 110,4 19,6 9,3 84,9
OPL 78,2 64,7 13,5 8,9 82,7
PDK 24,9 21,2 3,7 8,4 85,0
PDL 56,3 48,8 7,5 7,8 86,7
POM 79,4 72,2 7,1 6,4 91,0
SLS 34,7 29,0 5,8 6,2 83,4
SWT 39,5 35,1 4,4 4,7 88,9
WAM 29,1 27,2 1,9 3,3 93,6
WLP 36,8 38,2 -1,4 -2,1 103,8
ZAP 28,3 32,1 -3,8 -5,2 113,4
Polska                         926,7 768,7 157,9 10,0 83,0

Źródło: Opracowanie autorów  Sources: Own study

Struktura źródeł przychodu i rozchodu bilansu potasu jest także zróżnicowa-
na regionalnie (rys. 3). Przeciętnie w Polsce najwięcej potasu wnosi się do gleb 
w postaci nawozów naturalnych, a największy odpływ następuje w zbiorach roślin 
zbieranych na paszę z gruntów ornych i użytków zielonych. W niektórych woje-
wództwach znaczące ilości potasu wynoszone są także w plonach ubocznych roślin 
(słoma na ściółkę i paszę oraz liście buraków). 
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Rys. 3. Struktura źródeł przychodu i rozchodu bilansu potasu w Polsce i województwach 
w latach 2005-2009 (kg K ha-1 UR).

Fig. 3. The share of the main sources of inputs and outputs potassium balance for Poland 
and voivodships, averages in the years 2005-2009 (kg K ha-1 AL).

Źródło: Opracowanie własne Source: Own study 

Wnioski

1. W skali całego kraju bilans azotu brutto wykazuje saldo dodatnie rzędu ok. 57 
kg N ha-1 użytków rolnych, z 56%-ową efektywnością wykorzystania.

2. Największe nadwyżki bilansowe tego składnika w Polsce (ponad 75 kg N·ha-1 
UR) stwierdza się w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim 
i łódzkim., a najmniejsze w województwach małopolskim i podkarpackim, 
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w których dominuje produkcja rolnicza o charakterze ekstensywnym.
3. Saldo bilansu azotu brutto jest w znacznym stopniu skorelowane z intensywnoś-

cią produkcji roślinnej mierzonej poziomem nawożenia tym składnikiem. 
4. Bilans fosforu w Polsce, obliczony metodą na powierzchni pola, jest nieznacz-

nie dodatni (5,0 kg P·ha-1 UR), co wskazuje na brak bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska przyrodniczego.

5. Najwyższe saldo bilansu fosforu występuje w województwie wielkopolskim 
(11,6 kg P·ha-1 UR), a najmniejsze wynoszące 1,3 kg P·ha-1 UR w województwie 
zachodniopomorskim.

6. W latach 2005-2009 średnie saldo bilansu potasu dla Polski wyniosło 10 kg 
K·ha-1 UR i w zdecydowanej większości województw było dodatnie.

7. Utrzymywanie w długim terminie ujemnego salda bilansu potasu, w regionie 
południowo-wschodnim Polski, może prowadzić do degradacji gleb.

8. Porównanie wyników i zmian w bilansie azotu, fosforu i potasu dla województw 
jest potwierdzeniem istniejącej i postępującej polaryzacji intensywności produk-
cji rolniczej.
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NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM BALANCE 
IN POLISH AGRICULTURE  IN THE YEARS  2005–2009 

Jerzy Kopiński, Arkadiusz Tujaka

Summary

The agricultural, particularly intensive, production affects the environment by 
increasing or decreasing soil fertility as well as the composition of ground water. 
Nitrogen and phosphorus compounds are recognized as the most hazardous threats 
generated by agriculture. They excess may be leached to underground and surface 
waters causing eutrophication while the defi cit leads to soil degradation. 

The nutrient balance is the basic parameter characterizing the level of agricul-
ture sustainability. Surpluses or defi cits of nutrients are important indicators for de-
veloping nutrient management strategies on the national, regional and farm levels. 
Soil surface nutrient balance is a method recommended by OECD and Eurostat for 
calculating the differences between the inputs and the outputs of nutrients in the 
agricultural system.  

In the paper, the soil surface nitrogen, phosphorus and potassium balances at the 
national and regional level in Poland for the years 2005–2009 are presented 

Nitrogen and phosphorus balance was positive in the whole Poland and the 
greatest surpluses were found in Kujawsko-Pomorskie and Wielkopolskie provinces. 
These regions are featured by a very intensive animal production and high consump-
tion of mineral fertilizers. The smallest surplus of nitrogen has been was found in 
Małopolskie and Podkarpackie provinces characterized by the extensive agricultural 
production. Phosphorus balance was almost at equilibrium in Dolnośląskie, Podkar-
packie and Zachodniopomorskie provinces. 

The potassium balance proved to be slightly positive in all provinces except 
Małopolskie and Podkarpackie. In the last mentioned provinces defi cit of potassium 
pose a serious threat for the soil fertility. Poland was differentiation in the whole 
country. The highest surpluses of potassium in the range 15-24 kg K·ha-1 occurred in 
Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Opolskie and Lodzkie provinces.  
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WSPÓŁDZIAŁANIE AZOTU I OCHRONY ROŚLIN
W INTENSYWNEJ PRODUKCJI ZBÓŻ

Alicja Pecio

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

Celem podjętych badań była ocena wpływu nawożenia azotem na plon ziarna 
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, pszenżyta ozimego i owsa w warunkach zróż-
nicowanej ochrony roślin przed chorobami grzybowymi. Badania wykonano w la-
tach 2004-2007 na bazie wieloletniego doświadczenia ścisłego w RZD IUNG-PIB 
Grabów, prowadzonego czterema polami roślin jednocześnie. Pierwszy czynnik do-
świadczalny stanowiły programy chemicznej ochrony roślin przed chorobami grzy-
bowymi zaproponowane przez trzy fi rmy: Syngenta, DuPont i BASF oraz obiekt 
kontrolny (bez ochrony). Drugim czynnikiem były dawki nawożenia azotem: 0, 40, 
80, 120, 160 kg N·ha-1 pod pszenicę ozimą oraz 0, 30, 60, 90 i 120 kg N·ha-1 pod 
jęczmień, pszenżyto i owies. 

Stwierdzono, że maksymalne plony roślin zbożowych można uzyskać tylko 
w warunkach pogody odpowiadających wymaganiom poszczególnych gatunków 
i przy stosowaniu dużych dawek nawozów azotowych. Efekty główne nawożenia 
azotem oraz ochrony roślin były uzależnione od przebiegu pogody w okresie we-
getacji. Efekt współdziałania obydwu czynników w uprawie pszenicy ozimej, jęcz-
mienia jarego i pszenżyta ozimego w latach badań był addytywny lub złożony, nato-
miast w uprawie owsa miał zawsze charakter złożony. Programy chemicznej ochro-
ny pszenicy i jęczmienia zaproponowane przez fi rmy Syngenta, DuPont i BASF nie 
różniły się pod względem wpływu na plony ziarna. W uprawie jęczmienia i pszen-
żyta największą efektywność wykazywały programy ochrony zaproponowane przez 
fi rmy BASF i DuPont.

Słowa kluczowe: zboża ozime, zboża jare, nawożenie azotem, programy ochrony 
roślin.
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Abstract

The purpose of the study was the estimation of the effect of nitrogen fertilization 
on grain yield of winter wheat, spring barley, winter triticale and oat under condi-
tions of differentiated chemical plant protection strategy against fungal diseases. The 
study was realized in Grabów Experimental Station of the Institute of Soil Science 
and Plant Cultivation on the base of long term experiment in 2004-2007. The strat-
egy of chemical plant protection proposed by three companies: Syngenta, DuPont 
and BASF and control treatment without protection was the fi rst experimental factor. 
Nitrogen rate 0, 40, 80, 120, 160 (for winter wheat) and 0, 30, 60, 90, 120 (for spring 
barley, winter triticale and oat) was the second experimental factor. 

The results showed that maximization of cereal crops productivity is possible 
only under weather conditions appropriated for demands of specifi c crop and inten-
sive nitrogen fertilization. Effectiveness of nitrogen fertilization and chemical plant 
protection is related to the schedule of weather conditions during vegetation period. 
The simultaneous effect of nitrogen fertilization and chemical plant protection of 
winter wheat, spring barley and winter triticale is cumulative or combine, dependent 
on the pattern of weather conditions. The effect of both factors on oat grain yield is 
combine. The plant protection strategies proposed by Syngenta, DuPont and BASF 
companies did not differentiate grain yield of wheat and oat. The strategies of BASF 
and DuPont were the most effective for grain yield of barley and triticale. 

Key words: cereal crops, nitrogen fertilization, plant protection strategy, grain 
yield

Wprowadzenie

Produktywność roślin zbożowych jest wynikiem współdziałania czynników 
plonotwórczych i plonochronnych. Czynniki plonotwórcze odpowiadają za proces 
tworzenia plonu, w tym wzrost (przyrost masy) i rozwój roślin (różnicowanie or-
ganów generatywnych). Czynniki plonochronne stabilizują wcześniej wytworzony 
plon i zapobiegają  jego redukcji, na skutek konkurencji chwastów lub ataku chorób 
i szkodników. Działanie obydwu grup czynników jest uzależnione od warunków 
pogody w okresie wegetacji. 

Jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych jest nawożenie azotem. 
Jego wpływ na kształtowanie plonu ziarna zbóż jest dobrze opisany w literaturze [Li-
stowski 1979, Mazurek 1999, Spiertz 1983]. We wczesnych stadiach rozwojowych 
roślin zbożowych azot stymuluje proces krzewienia, czyli determinuje potencjalną 
liczbę kłosów na jednostce powierzchni oraz decyduje o liczbie kłosków w kłosie. 
W fazie strzelania w źdźbło dobre zaopatrzenie roślin w azot zapobiega nadmiernej 
redukcji pędów i kłosków w kłosie, i tym samym umożliwia uzyskanie dużej liczby 
ziaren w kłosie. W okresie przed kwitnieniem azot determinuje wytwarzanie więk-
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szej powierzchni asymilacyjnej, która później bierze udział w fotosyntezie w czasie 
wypełniania ziarna [Bertholdsson 1999, Przulj i Momcilovic 2001]. W tym okresie 
azot stymuluje również wypełnianie ziarna i wpływa korzystnie na jego jakość. Roz-
kład opadów i temperatury w okresie wegetacji wpływa na dostępność azotu i w ten 
sposób modyfi kuje wzrost i rozwój roślin oraz końcowy plon ziarna i jego jakość 
[Bertholdsson 1999, Przulj i Momcilovic 2001]. 

Spośród czynników plonochronnych, podstawowym zabiegiem warunkującym 
uzyskiwanie dużych i stabilnych plonów ziarna zbóż jest zwalczanie chorób grzy-
bowych [Pruszyński 2002]. Zwalczanie chorób wpływa na efektywność zabiegów 
agrotechnicznych, przede wszystkim nawożenia azotem oraz na poprawę jakości 
plonu [Jończyk 1999, Nieróbca i in. 2003]. Istotnym elementem chemicznej ochrony 
roślin jest właściwy dobór preparatów [Jańczak i Korbas 1993, Nieróbca i in. 2003]. 
Ich skuteczność jest jednak w dużym stopniu uzależniona od układu warunków po-
gody w okresie wegetacji .

Celem podjętych badań była ocena wpływu nawożenia azotem na plon ziarna 
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, pszenżyta ozimego i owsa w warunkach zróżni-
cowanej ochrony roślin przed chorobami grzybowymi.

Materiał i metody

Podstawę badań stanowiło wieloletnie doświadczenie ścisłe zlokalizowane w 
RZD IUNG – PIB Grabów na glebie kompleksu żytniego b. dobrego, w latach 2004–
2007. Doświadczenie prowadzono w wielogatunkowej monokulturze zbożowej, 
pszenica ozima, jęczmień jary, pszenżyto ozime i owies polami wszystkich roślin w 
każdym roku. W dwuczynnikowym doświadczeniu, w układzie split-plot, pierwszy 
czynnik stanowiły programy chemicznej ochrony roślin przed chorobami grzybo-
wymi zaproponowane przez trzy fi rmy: Syngenta, DuPont i BASF oraz obiekt kon-
trolny (bez ochrony). Charakterystykę preparatów podano w tabeli 1 oraz w pracach 
źródłowych. Drugim czynnikiem była dawka nawożenia azotem: 0, 40, 80, 120, 160 
kg N·ha-1 pod pszenicę ozimą oraz 0, 30, 60, 90 i 120 kg N·ha-1 pod jęczmień, pszen-
żyto i owies. Nawożenie w dawkach mniejszych (30 i 60 kg N·ha-1 oraz 40 i 80 kg 
N·ha-1) stosowano w całości w fazie krzewienia, a dawki większe dzielono na dwie 
części stosowane w fazie krzewienia i fazie strzelania w źdźbło. 

W okresie wegetacji oceniano stopień porażenia liści i kłosów oraz podstawy 
źdźbeł chorobami grzybowymi. Zbiór wykonywano w fazie dojrzałości pełnej ziar-
na. Po zbiorze określano plon ziarna, a także elementy struktury plonu i jakości ziar-
na, które omówiono w pracach źródłowych. Różnice pomiędzy średnimi oceniano 
za pomocą testu Tukey’a na poziomie istotności α=0,05.
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Tabela 1. Programy ochrony roślin stosowane w uprawie zbóż 
Table 1. Systems of plant protection in cereal crops

Program ochrony roślin
Plant protection program Grupa aktywna

Active ingredients

Dawka
Dose 

(l·ha-1)

Faza 
rozwojowa

Development 
stage

(BBCH scale)
Producent
Producer

Fungicyd
Fungicide

Pszenica ozima; Winter wheat
Syngenta Acanto 250 SC

+ Tilt Plus 400 EC
strobiluriny
+ triazole, morfoliny 0,6 + 0,6 32

Amistar 250 SC
+ Artea 330EC

strobiluriny
+ triazole 0,6 + 0,4 58-59

Du Pont Alert 375 SC
+ Cerelux Plus 535 EC

benzimidazole, 
triazole
+ triazole, morfoliny

0,8 + 0,4 32

Charisma 207 EC triazole, 
oksazolidyny

0,75 58-59
Charisma 207 EC 0,75 71

BASF Juwel TT 483 SE triazole, strobiluriny, 
morfoliny 1,35 32

Swing Top 1835 C strobiluriny, triazole 1,2 58-59
Jęczmień jary; Spring barley

Syngenta Acanto 250 SC strobiluriny 0,6 49
Tilt Plus 400 EC triazole, morfoliny 0,6 49

DuPont Cerelux Plus 535 EC triazole, morfoliny 0,4 49

Charisma 207 EC triazole, 
oksazolidyny 1 49

BASF Rex 500 SC benzimidazole 0,6 32

Juvel TT 483 SE triazole, strobiluriny
morfoliny 1,2 49

Pszenżyto ozime; Winter triticale

Syngenta Tilt Plus 400 EC triazole, morfoliny 0,6 32
Artea 330 EC triazole 0,4 58-59

DuPont

Alert 375 SC benzimidazole, 
triazole 0,8 32

Cerelux Plus 535 EC triazole, morfoliny 0,4 32

Charisma 207 EC triazole, 
oksazolidyny

0,75
0,75

58-59
71

BASF Juvel TT 483 SE triazole, strobiluriny, 
morfoliny 1,35 32

Swing Top 183 SC strobiluriny, triazole 1,2 58-59
Owies; Oat

Syngenta Artea     triazole 0,5 43-45
DuPont Alert 375 SC     triazole 1 43-45
BASF Rex 500 SC     bezimidazole 0,6 43-45
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Warunki pogody w okresie wegetacji zbóż były silnie zróżnicowane w latach 
badań (tab. 2). Okres 2003/2004 charakteryzował się najniższą średnią tempe-
raturą dzienną (6.8oC) i największą sumą opadów (602 mm), podczas gdy sezon 
2004/2005 był cieplejszy (7.7oC), ale bardziej suchy (522 mm). W kolejnym sezonie 
wegetacyjnym 2005/2006 średnia temperatura dobowa była zbliżona do tempera-
tury w pierwszym roku badań (6.7oC), ale zanotowano najmniejszą sumę opadów 
(393 mm). Rok 2006/2007 był najcieplejszy (9.5oC), a suma opadów była zbliżona 
do drugiego roku badań (533 mm).

Tabela 2. Warunki pogody w okresie wegetacji w latach badań
Table 2. Weather conditions during vegetation period in study years

Okres wegetacji
Vegetation season

Dzienna temperatura 
dobowa

Mean daily temperature
(oC)

Suma opadów
Precipitation sum

(mm)

2003/2004 6,8 602

2004/2005 7,7 522

2005/2006 6,7 393

2006/2007 9.5 533

Średnia wieloletnia
Long term mean 5,4 583

Wyniki badań  

Plony ziarna wszystkich roślin zbożowych były istotnie zróżnicowane w latach 
badań oraz pod wpływem obydwu czynników doświadczalnych (tab. 3). 

Największe plony ziarna wszystkich roślin zbożowych uzyskano w roku 2004 
(owsa również w 2005 r.), a najmniejsze w roku 2006 (owsa również w 2007 roku). 
Zwiększanie dawki nawożenia azotem do najwyższego stosowanego poziomu 
wpływało istotnie na wzrost plonu ziarna zbóż. Stosowanie chemicznych środków 
ochrony roślin było zawsze  efektywne w stosunku do obiektu nie chronionego. 
Skuteczność programów zaproponowanych przez różnych producentów była jed-
nak zróżnicowana pomiędzy gatunkami zbóż. W uprawie pszenicy i owsa wpływ 
wszystkich  programów ochrony na plon ziarna był podobny, a w przypadku jęcz-
mienia i pszenżyta największą efektywność wykazywały programy zaproponowane 
przez fi rmy BASF i DuPont.
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Tabela 3. Plon ziarna roślin zbożowych zależnie od roku badań, dawki nawożenia 
azotem oraz programu ochrony roślin  

Table 3.  Grain yield of cereal crops dependent on study year, nitrogen rate and 
plant protection program

Czynnik
Faktor

Pszenica oz.
Winter 
wheat

Jęczmień 
jary

Spring 
barley

Pszenżyto oz.
Winter 
triticale

Owies
Oat

Rok
Year

2004 7,30 5,13 9,00 5,01
2005 5,70 4,21 6,60 5,20
2006 3,05 3,39 4,43 3,60
2007 4,81 3,78 4,76 3,25

NIR; LSD 0,341 0,313 0,223 0,105
Dawka azotu
Nitrogen rate
(N kg ha-1)

0 3,00 2,82 4,11 3,04
40/30* 4,44 3,80 5,38 3,90
80/60 5,66 4,44 6,42 4,57
120/90 6,29 4,72 7,27 4,81
160/120 6,68 4,87 7,79 5,00

NIR; LSD 0,247 0,128 0,227 0,095
Program 
ochrony roślin
Plant 
protection 
program

brak 4,87 3,88 5,84 4,21
Syngenta 5,34 4,15 6,21 4,32
DuPont 5,27 4,21 6,44 4,28
BASF 5,38 4,28 6,28 4,25

NIR; LSD 0,221 0,114 0,203 0,085
*- dawki dla pszenicy/dawki dla pozostałych roślin; for wheat/for the other crops

Efektywność nawożenia i ochrony roślin była zróżnicowana w latach badań. 
Największą efektywność działania azotu notowano w roku 2004, mniejszą w latach 
2005 i 2007, a najmniejszą w 2006 roku. Ochrona roślin była najbardziej skutecz-
na w roku 2007 i znacznie mniej skuteczna w pozostałych latach badań. Jednakże 
w okresie czterech lat badań regularne stosowanie fungicydów spowodowało średni 
wzrost plonu ziarna owsa o około 100 kg, jęczmienia o około 300 kg, a pszenicy 
i pszenżyta o około 500 kg ziarna z 1 ha. 

Najbardziej interesujące z uwagi na temat pracy jest współdziałanie nawoże-
nia azotem i ochrony roślin, które wyrażało się większą skutecznością programów 
ochrony roślin w obiektach z wyższymi dawkami nawozów azotowych (rys. 1). 
W roku 2007, który sprzyjał rozwojowi chorób grzybowych średni wzrost plo-
nu ziarna pszenicy na skutek stosowania fungicydów wynosił około 290 kg·ha-1 
w obiektach z małymi dawkami azotu (40 i 80 kg N kg N·ha-1) i około 560 kg·ha-1 
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Rys. 1. Współdziałanie dawek azotu i programów ochrony roślin w latach 2004–2007
Fig. 1. Interaction between nitrogen rate and plant protection program in 2004–2007
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w obiektach z dawkami największymi (120 i 160 kg N kg N·ha-1). Przyrost plonu 
ziarna pszenżyta w tym roku na skutek stosowania fungicydów odnotowano tylko na 
większych dawkach azotu (90-120 kg N·ha-1) i wynosił około 570 kg ziarna·ha-1.

W uprawie zbóż jarych nie udowodniono statystycznie współdziałania nawo-
żenia azotem i ochrony roślin. Jednakże średnie przyrosty plonu ziarna jęczmienia 
na skutek stosowania fungicydów w roku 2007 wynosiły ok. 770 kg ziarna·ha-1 przy 
dawkach 30 i 60 kg N ha-1 i około 1200 kg ziarna ha-1 przy dawkach 90 i 120 kg N·ha-1. 
Przyrosty plonu owsa w stosunku do obiektu nie chronionego były niezależne od 
dawki nawożenia azotem i wynosiły okolo 200 kg ziarna na 1 ha.

Dyskusja

Plon ziarna badanych roślin zbożowych był silnie związany z rozkładem wa-
runków pogody w latach badań. Największy plon pszenicy, jęczmienia i pszenży-
ta uzyskano w stosunkowo najchłodniejszym i mokrym roku 2004, a najmniejszy 
w suchym roku 2006. Jedynie owies najlepiej plonował w roku 2005, a najgorzej 
w 2007. Wielkość plonu ziarna zbóż oraz jego zmienność w latach jest wypadkową 
wielu czynników, które współdziałają ze sobą w ciągu całego okresu wegetacji ro-
ślin (Jaczewska-Kalicka, 2008). Przebieg pogody w czasie wegetacji ma decydujący 
wpływ na porażenie przez patogeny i tym samym na plonowanie roślin [Nowak 
2005]. Gooding i Lafever [1991], Welch [1995], Mazurek [1999], Garret i in. [2006] 
stwierdzają, że zróżnicowane w latach warunki pogody modyfi kują rozwój roślin, 
zdolność pobierania składników pokarmowych i efektywność fotosyntezy. Powo-
dują zmiany powierzchni asymilacyjnej roślin i tempa fotosyntezy, która decyduje 
o ilości materiałów zapasowych w ziarnie tj. o ich masie i w rezultacie o wielkości 
plonu z jednostki powierzchni. Korzystne warunki wilgotnościowe przed kwitnie-
niem umożliwiają roślinom gromadzenie dużej ilość materiałów zapasowych, które 
mogą być wykorzystane do wypełniania ziarna. Po kwitnieniu rośliny dłużej utrzy-
mują zielone liście, co przedłuża okres gromadzenia suchej masy w czasie wypeł-
niania ziarna i wpływa na zwiększenie plonu ziarna z jednostki powierzchni [Pecio 
i Bichoński, 2004].  

Według Jaczewskiej-Kalickiej [2008] oraz Korbasa [2008] każda roślina 
uprawna daje najwyższe plony w optymalnych dla siebie warunkach klimatycznych 
i wszelkie anomalie pogodowe mogą zaznaczyć się wyraźnie wpływając bezpośred-
nio na ograniczenie plonu (np. susza) lub stymulując rozwój patogenów wpływają-
cych destrukcyjnie na plon. Przy braku opadów rośliny słabiej się rozwijają, zmienia 
się architektura łanu i mikroklimat. W naszych badaniach warunki takie odnotowano 
w roku 2006. Był to rok charakteryzujący się niekorzystnym rozkładem warunków 
pogody, w tym głównie małą ilością opadów w okresie wegetacji, co skutkowało 
wyraźnie słabszym plonowaniem badanych roślin w porównaniu do pozostałych lat. 
Niski poziom plonowania jęczmienia w latach o zbyt małych opadach i wyższej 
temperaturze powietrza stwierdził również Michalski i in. (2006).
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W przypadku owsa niekorzystny był również rok 2007. Owies, w odróżnie-
niu od pozostałych badanych roślin, do prawidłowego wzrostu i rozwoju wymaga 
niskich temperatur i dużej wilgotności powietrza [Welch 1995, Givens i in. 2004]. 
Według Doehlert i in. [2001] największe plony owsa uzyskuje się w warunkach 
ciepłej słonecznej pogody wiosną i chłodniejszego lata bez nadmiernych opadów 
w okresie nalewania ziarna. Wyniki uzyskane przez Michalskiego i in. [1999] wyka-
zały spadek produktywności owsa wraz ze wzrostem temperatury w okresie pomię-
dzy kwietniem i lipcem, a maj był miesiącem największej wrażliwości owsa. Wyniki 
własnych badań potwierdziły te zależności. Wyższe temperatury w okresie krytycz-
nym w roku 2006 i 2007 niż w 2005 wpłynęły na zmniejszenie plonu ziarna owsa. 
Ponadto najwyższa średnia temperatura w maju 2007 wpłynęła na zmniejszenie plo-
nu ziarna w porównaniu do roku 2006 niezależnie od większej sumy opadów.

Warunki pogody w latach 2005 i 2007 były raczej podobne i tylko częścio-
wo można nimi wytłumaczyć różnice w plonie ziarna zbóż, gdyż oprócz średnich 
wartości temperatury i sumy opadów większe znaczenie ma ich rozkład w okresie 
wegetacji, warunkujący kształtowanie elementów struktury plonu, które decydują 
o plonie końcowym ziarna. Wyniki własnych badań potwierdziły opinię wielu au-
torów [Doehlert i in. 2001, Peterson i in. 2005], że plon ziarna jest determinowany 
przede wszystkim genetycznie i jest silnie modyfi kowany przez warunki pogody. 
Saastamoinen [1998] wykazał, że różne odmiany roślin zbożowych w odmienny 
sposób adaptują się do zmian klimatycznych. W latach 2004–2006 uprawiano od-
mianę pszenicy Rywalka, a w roku 2007 plonującą na zbliżonym poziomie odmia-
nę Turnia. Odmianami jęczmienia uprawianymi w tych latach były Antek i Justina. 
W badaniach Noworolnika [2003] odmiana Justina wyróżniała się wysokim plono-
waniem. Pszenżyto reprezentowały podobnie plonujące odmiany Woltario (2004–
2006) i Zorro (2007). Spośród odmian owsa słabiej plonująca odmiana Cwał była 
uprawiana w bardziej korzystnych dla owsa latach 2005-2006, a wysoko plonująca 
odmiana Szakal w niesprzyjającym roku 2007, ale też w stosunkowo korzystnym 
roku 2004. 

Najważniejszym czynnikiem plonotwórczym w uprawie zbóż jest nawoże-
nie azotem [Podolska and Stankowski 2001, Budzyński i in. 2004, Stankowski 
i in. 2004, Kocoń 2005]. Nawozy azotowe istotnie zwiększają plon ziarna poprzez 
wpływ na kształtowanie elementów struktury plonu. Zależności te są dobrze znane 
w literaturze [Fotyma M. i Fotyma E. 1993, Fotyma i Kęsik 1993, Mazurek 1999, 
Noworolnik 2003, Sułek i in. 2002, Podolska i in. 2005, Gozdowski i in. 2007, Wy-
szyński 2007]. 

Największą efektywność azotu w uprawie wszystkich zbóż stwierdzono 
w roku 2004, tj. roku najlepszego plonowania roślin,  mniejszą w latach 2007 i 2005, 
a najmniejszą w roku 2006, tj. roku najmniejszych plonów. Odpowiednio w latach 
układały się również optymalne dawki azotu obliczone dla 95% plonu maksymalne-
go (tab.4). W roku 2006 efektywne były praktycznie tylko dwie najmniejsze dawki 
azotu (40 i 80 kg N·ha-1 oraz 30 i 60 kg N·ha-1) stosowane we wczesnych stadiach 
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rozwojowych zbóż, przed wystąpieniem suszy. W przypadku owsa efektywna była 
tylko najmniejsza dawka azotu (30 kg N·ha-1).

Tabela 4.  Optymalne dawki azotu (kg N·ha-1) obliczone dla 95% maksymalnego 
plonu ziarna 

Table 4.  Optimal nitrogen rates (kg N·ha-1) calculated for 95% of maximal grain 
yield 

Rok
Year

Pszenica ozima
Winter wheat

Jęczmień jary
Spring barley

Pszenżyto ozime
Winter triticale

Owies
Oat

2004 160 95 140 100
2005 110 70 120 65
2006 100 65 85 50
2007 120 80 100 70

Ochrona roślin była efektywna w uprawie pszenicy i jęczmienia tylko w roku 
2007 i praktycznie nieefektywna w uprawie pszenżyta i owsa we wszystkich latach 
badań. Podobnie jak w badaniach Brzozowskiej i in. [1996] wpływ chemicznych 
środków ochrony roślin na plon ziarna był niewielki ze względu na warunki pogody, 
które ograniczały rozwój chorób grzybowych. Według Nowaka i in. [2005] przebieg 
pogody w czasie wegetacji ma decydujący wpływ na porażenie roślin zbożowych 
przez patogeny.  

Stwierdzono dodatnie współdziałanie nawożenia azotem i ochrony roślin, 
ale jednoczesny wpływ obydwu czynników na plon ziarna większości roślin był 
zróżnicowany w latach badań (tab. 5). Średnio z lat współdziałanie czynników na 
plon ziarna pszenicy, jęczmienia i pszenżyta miało charakter addytywny, czyli ich 
działanie było niezależne, a sumowały się efekty końcowe każdego z nich. Jedynie 
w przypadku owsa wpływ nawożenia azotem i ochrony roślin we wszystkich latach 
był interakcyjny, tzn. działanie obydwu czynników było współzależne.

Azot jest czynnikiem, który stymuluje proces tworzenia ziarna, a chemiczne 
środki ochrony roślin wpływają na przedłużenie czasu trwania fotosyntezy [Ruiter i 
Brooking, 1996]. Pruszyński [2002] analizując potrzebę stosowania środków ochro-
ny roślin zwrócił uwagę na stabilizacyjny, a nie plonotwórczy charakter ochrony ro-
ślin. Oznacza to, że w warunkach słabego nasilenia choroby zabieg ochrony nie jest 
konieczny, natomiast zaniechanie zabiegu przy licznym pojawie agrofagów może 
doprowadzić do całkowitej utraty plonu. 
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Tabela 5. Maksymalny efekt nawożenia azotem i ochrony roślin 
Table 5. The maximal effect of nitrogen fertilization and plant protection 

Rok
Year

Charakter
współdziałania
Interaction type

Pszenica 
oz.

Winter 
wheat

(BASF)

Jęczmień 
jary

Spring 
barley

(BASF)

Pszenżyto 
oz.

Winter 
triticale

(DUPONT)

Owies
Oat

(SYNGENTA)

2004 Addytywny 6,60 2,60 6,73 3,83
interakcyjny 6,57 2,78 6,90 3,87

2005 addytywny 4,10 2,59 4,18 2,11
interakcyjny 4,23 2,52 4,20 2,26

2006 addytywny 2,38 1,67 2,77 0,77
interakcyjny 2,10 1,72 2,58 0,80

2007 addytywny 3,66 2,93 0,76 1,55
interakcyjny 3,42 2,73 0,12 1,57

Średnio
Average

addytywny 4,19 2,45 3,61 2,07
interakcyjny 4,08 2,44 3,45 2,13

 Wnioski

1. Maksymalizacja plonów roślin zbożowych jest możliwa tylko w warunkach po-
gody odpowiadających wymaganiom poszczególnych gatunków oraz stosowania 
dużych dawek nawozów azotowych.

2. Efektywność nawożenia azotem oraz ochrony roślin jest zależna od przebiegu 
pogody w okresie wegetacji.

3. Jednoczesny wpływ nawożenia azotem i ochrony roślin na plon ziarna pszenicy 
ozimej, jęczmienia jarego i pszenżyta ozimego jest addytywny lub interaktywny, 
zależnie od warunków pogody w okresie wegetacji. Efekt współdziałania oby-
dwu czynników na plon owsa ma charakter interaktywny.

4. Programy chemicznej ochrony roślin zaproponowane przez fi rmę Syngenta, 
DuPont i BASF wykazywały podobny wpływ na plon ziarna pszenicy ozimej i 
owsa. W przypadku jęczmienia jarego i pszenżyta ozimego największą skutecz-
ność wykazywały programy fi rm BASF i DuPont.  
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INTERACTION OF NITROGEN AND CHEMICAL PLANT PROTECTION 
AGAINST FUNGAL DISEASE IN INTENSIVE CEREAL CROP PRODUCTION

Alicja Pecio

Summary

The purpose of the study was the estimation of the effect of nitrogen fertilization 
on grain yield of winter wheat, spring barley, winter triticale and oat under condi-
tions of differentiated chemical plant protection strategy against fungal diseases. The 
study was realized on the base of long term experiment in Grabów Experimental Sta-
tion of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in 2004-2007. The strategy 
of chemical plant protection proposed by three companies: Syngenta, DuPont and 
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BASF and control treatment without protection was the fi rst experimental factor. 
Nitrogen rate 0, 40, 80, 120, 160 (for winter wheat) and 0, 30, 60, 90, 120 (for spring 
barley, winter triticale and oat) was the second experimental factor. 

Grain yield of tested cereal crops was related to weather conditions during veg-
etation period, which modifi ed availability of nitrogen for plants, infestation by fun-
gal diseases and plant growth and development and fi nal grain yield as a result. The 
highest grain yield of winter wheat, spring barley and winter triticale was obtained in 
cool and wet 2004 and the smallest in dry 2006. For oat grain yield the most profi t-
able was 2005 and 2007 was adverse. Both warm and moist years were differentiated 
by the schedule of temperature and precipitation during vegetation period. 

Weather conditions infl uenced the effect of both nitrogen fertilization and chem-
ical plant protection on grain yield. Nitrogen fertilization was the most effective in 
the most profi table 2004 year and the smallest N effectiveness was noted in poor 
2006. Optimal nitrogen rates calculated for 95% of maximal grain yield in 2004 
equaled to 160, 95, 140 and 100 kg N·ha-1 for winter wheat, spring barley, winter 
triticale and oat, respectively. In 2006 the rates were smaller: 100, 65, 85 and 50. It 
means that the only two the smallest rates (40 and 80 kg N·ha-1 for wheat and 30 and 
60 for the other crops) supplied at early development stages before drought were ef-
fective. In the case of oat the only 30 kg N·ha-1 rate was effective. 

Chemical plant protection was effective for winter wheat and spring barley grain 
yield only in 2007 and for winter triticale in 2004, 2005 and 2006. Plant protection 
was practically ineffective for oat in all studied years. Strategies proposed by Syn-
genta, DuPont i BASF companies showed similar effect on grain yield of wheat and 
oat. Fungicides proposed by BASF and DuPont were the most effective for spring 
barley and winter triticale.

The effect of interaction of studied factors on grain yield was expressed by 
higher effi ciency of plant protection strategies at higher nitrogen rates. In 2007 fun-
gicides increased grain yield of winter wheat by 290 kg·ha-1 on smaller nitrogen rates 
(40 and 80 kg N·ha-1) and by about 560 kg ha-1 at higher rates (120 and 160 kg N·ha-

1). Grain yield of winter triticale increased by 570 kg·ha-1 only at higher N rates (90 
and 120). On this fertilization level the increases for spring barley attained 770 and 
1200 kg grain·ha-1. Increase of oat grain yield did not depend on nitrogen rate and 
equaled to about 200 kg·ha-1.

Dr. hab. Alicja Pecio, prof. nadzw.
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
e-mail: alap@iung.pulawy.pl 



PORÓWNANIE DESTRUKCYJNYCH I NIE DESTRUKCYJNYCH
 METOD OKREŚLANIA STANU ODŻYWIENIA AZOTEM 

PSZENICY OZIMEJ

Alicja Pecio, Paweł Mikołowicz

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

Badania realizowano w ramach projektu NUTRIMET fi nansowanego przez 
MNiSW na bazie wieloletnich doświadczeń polowych prowadzonych w dwóch Sta-
cjach Doświadczalnych IUNG-PIB w latach 2005-2009. Celem badań była kalibra-
cja i ocena stabilności destrukcyjnych i nie destrukcyjnych testów określania stanu 
odżywienia azotem pszenicy ozimej z wykorzystaniem nowej aparatury. Jako testy 
destrukcyjne traktowano zawartość azotu ogólnego Nog oraz indeks NNI, a jako te-
sty nie destrukcyjne indeksy SPAD i NDVI. Na pierwszym etapie badań pobiera-
no próbki roślin i wykonywano pomiary w dwóch fazach rozwojowych pszenicy. 
Dokonano kalibracji testów azotowych w stosunku do względnych plonów roślin, 
dawek nawozów azotowych i w sposób „wewnętrzny” w stosunku do indeksu NNI. 
Działanie nawozów azotowych opisywano posługując się modelem QUADMOD. 
Uznano pełną przydatność i porównywalność testów destrukcyjnych Nog i NNI 
oraz testu nie destrukcyjnego SPAD do określania stanu odżywienia azotem psze-
nicy. Zaproponowano optymalne wartości tych testów w fazie strzelania w źdźbło 
i w fazie kłoszenia pszenicy ozimej. Drugi etap badań dotyczył oceny stabilności 
testów. Przeprowadzono weryfi kację hipotezy, która zakładała, że wyboru i kalibra-
cji testów należy dokonywać w odniesieniu do wzrostu roślin (gromadzenia suchej 
masy), a nie do ich rozwoju (faz rozwojowych). Stwierdzono, że jedynie test NNI 
i w pewnym zakresie test SPAD zachowują stałe wartości wraz z przyrostem suchej 
masy roślin w całym okresie wegetacji pszenicy ozimej. Zmienność testu NDVI 
w okresie wegetacji związana jest w istotnym stopniu z pokryciem gleby przez rośli-
ny (indeks LAI), a nie z ich stanem odżywienia. Test NDVI wykazuje, zatem małą 
przydatność do oceny stanu odżywienia roślin azotem.
Słowa kluczowe: pszenica ozima, testy roślinne, test Ncrit, test NNI, test SPAD, in-
deks NDVI
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Abstract

The results of fi eld and laboratory investigations carried out in the years 2005 
– 2009 in two Experimental Stations belonging to the Institute of Soil Science and 
Plant Cultivation at Pulawy, Poland are presented. The study was realized in scope 
of NUTRIMET project fi nanced by the Ministry of Science and Higher Education. 
It considered four plant tests for evaluation the nitrogen nutritional status of winter 
wheat: nitrogen concentration Ntot in plant dry matter, NNI index, SPAD index and 
NDVI index. The tests were performed at stem elongation stage and anthesis of 
winter wheat. The calibration runs against the relative grain yield, optimal dose of 
nitrogen, Ncrit and the NNI index. The NDVI test was performed by the unique in Po-
land instrument Green-SeekerTM. Destructive Ntot and NNI tests and non-destructive 
SPAD index showed full usability for estimation the winter wheat nitrogen nutri-
tional status. The critical values for Ntot and SPAD tests and the preliminary value for 
NDVI test have been found. In the second part of the study, the stability of the plant 
tests during the vegetation period was checked. The hypothesis that the selection and 
calibration of plant tests should be focused on the plant growth (accumulation of dry 
mass) instead of on the plant development (the growth stages) has been confi rmed. 
The best plant test, which values depend only slightly on the accumulation of plant 
dry matter proved to be NNI, hence confi rming the sound theoretical basis underly-
ing this test. The next test was SPAD, reasonably stabile throughout the whole veg-
etative period of plant growth. Nitrogen concentration in dry mass, Ntot and NDVI 
index changed considerably along with accumulation of plant dry matter and do not 
fi t to the above hypothesis.  
Key words: Winter wheat, plant tests, Ncrit, NNI, SPAD, NDVI 

 Wprowadzenie

Ocena stanu odżywienia roślin stanowi podstawę interwencyjnych zabiegów 
nawozowych zmierzających do optymalizacji plonu. Poza subiektywnymi metoda-
mi wizualnymi, do oceny stanu odżywienia roślin wykorzystuje się destrukcyjne 
i nie destrukcyjne testy. 

Testy destrukcyjne sprowadzają się w praktyce do pobrania próbek całych lub 
części roślin i oznaczenia w nich zawartości ogólnych form składników mineral-
nych. Metody te muszą być skalibrowane w stosunku do wskaźników roślinnych 
z wyznaczeniem tzw. zawartości lub przedziałów krytycznych. Wadą tych metod jest 
uzależnienie zawartości krytycznej od wieku (fazy rozwojowej) rośliny i trudność 
uszeregowania składników według ich względnych niedoborów. Rozwój metod 
destrukcyjnych podąża obecnie w kierunku usunięcia ich wad poprzez odnoszenie 
zawartości składnika do ilości nagromadzonej masy roślin (indeks NNI). Wartości 
wskaźników roślinnych można, wówczas wiązać ze wzrostem roślin, a nie ich roz-
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wojem. Miarą wzrostu roślin w danym czasie jest ich biomasa (nagromadzona su-
cha masa) lub Leaf Area Index (LAI), podczas gdy miarą rozwoju roślin jest ich 
status morfologiczny, określany przez stadia rozwojowe. Akumulacja składników 
pokarmowych odbywa się wraz z akumulacją suchej masy i nie jest bezpośrednio 
związana ze stadiami rozwojowymi roślin. W przypadku roślin zbożowych odno-
si się to tylko do okresu wzrostu wegetatywnego, gdyż później dużego znaczenia 
nabiera proces dystrybucji składników pokarmowych do ziarna. Założono, zatem, 
że testy roślinne na zawartość składników pokarmowych powinny odnosić się do 
całego okresu wegetatywnego wzrostu roślin, a ich wartości krytyczne w tym czasie 
powinny utrzymywać się na stałym poziomie. 

Metody nie destrukcyjne nie wymagają pobierania próbek roślin i z reguły wy-
korzystuje się w nich zjawisko absorpcji lub odbicia światła przez rośliny. Znaczny 
postęp w zakresie tych metod wiąże się z wprowadzaniem specjalistycznej aparatury 
do pomiaru absorpcji lub odbicia światła o określonej długości fali (chlorofi lometr, 
LAI-meter, spektroradiometr, jak np.”GreenSeeker” fi rmy Ntech Industries Inc.). 
Metody te, podobnie jak metody destrukcyjne wymagają jednak kalibracji i sprawa 
ta nie doczekała się jeszcze rozwiązania. 

Celem podjętych badań była kalibracja i ocena stabilności wybranych testów 
roślinnych w okresie wegetatywnego wzrostu roślin oraz wstępna ocena możliwości 
wykorzystania najnowszych metod diagnostycznych do wyznaczenia wskaźników 
stanu odżywienia roślin pszenicy ozimej azotem.

Metodyka badań

Poligon doświadczalny
Badania realizowano w ramach projektu badawczego NUTRIMET fi nansowane-

go przez MNiSW, na bazie wieloletniego doświadczenia polowego zlokalizowanego 
w Stacji Doświadczalnej IUNG–PIB Baborówko (woj. wielkopolskie) oraz 
w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie (woj. mazowie-
ckie) w latach 2005-2009. Elementami stałymi dwuczynnikowych doświadczeń w 
całym okresie ich prowadzenia były: 4 polowe zmianowanie roślin, brak w zmiano-
waniu roślin motylkowych i nawożenia nawozami naturalnymi oraz stałość czyn-
nika pierwszego, polegająca na stosowaniu na tych samych poletkach 6 poziomów 
nawożenia azotem. Zmianie w każdej lub w co drugiej rotacji zmianowania ulegał 
natomiast dobór roślin i drugi czynnik doświadczalny. Doświadczenia prowadzone 
są czterema polami roślin równocześnie w dwóch powtórzeniach. Badaniami włas-
nymi objęto pszenicę ozimą. Czynnik drugi stanowiło nawożenie P, K, Mg, Ca, S, 
przy czym w obiekcie kontrolnym stosuje się pełne nawożenie wszystkimi makroe-
lementami, a w kolejnych obiektach wyłączane są z nawożenia poszczególne z nich. 
Nawożenie azotem stosowano w dawkach podzielonych według schematu przedsta-
wionego w tabeli 1.
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Tabela 1. Dawki oraz terminy stosowania nawozów azotowych pod pszenicę
Table 1. Doses and terms of nitrogen fertilizers application for winter wheat

Termin 
stosowania

Time of 
N dose 

application

Obiekt nawozowy; 
Fertilizer treatment, kg N·ha-1

N0 N1 N2 N3 N4 N5

1 0 40* 4 40 40 40
2 0    40* 40 40 40
3 0 40* 40 40
4 0   40* 40
5 0   40*

Suma; Total 0 40 80 120 160 200
* w latach 2008–2009  testy roślinne wykonywano w zaznaczonych obiektach dokładnie po 2 tygo-

dniach od zastosowania  kolejnej dawki N 
* In 2008–2009 plant tests were performerd in specifi ed treatments precisely 2 weeks after the follow-

ing N rate

Pierwszą dawkę azotu wysiewno przed ruszeniem wegetacji wiosennej. Kolejne 
dawki nawozów stosowano co dwa tygodnie, licząc od daty wniesienia pierw-
szej dawki. Zastosowana metoda aplikacji azotu pozwoliła zakładać, że rośliny 
w obiektach zaznaczonych gwiazdką (tab.1) były optymalnie zaopatrzone w azot 
w całym okresie wzrostu wegetatywnego.

Szczegółowy opis warunków glebowych i pogodowych w SD Baborówko i RZD 
Grabów w latach badań zamieszczono w publikacji Pecio i Mikołowicz [2009].

Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz

Schemat pobierania próbek roślinnych w kolejnych etapach badań był zróżni-
cowany. W latach 2005–2007 (etap 1) próbki roślin pobierano ze wszystkich poletek 
pierwszego i drugiego czynnika obydwu powtórzeń w dwóch fazach rozwojowych 
pszenicy: w fazie strzelania w źdźbło (DC 31–32) i w fazie kwitnienia (DC 61-65), 
każdorazowo z powierzchni 1m2. W latach 2008-2009 (etap 2) próbki roślin psze-
nicy pobierano niezależnie od jej fazy rozwojowej w odstępach 2-tygodniowych, 
tylko w obiektach roślin optymalnie odżywionych azotem, oznaczonych gwiazdką 
w tab.1. Obiekty te obejmowały wszystkie kombinacje czynnika 2 doświadczenia. 

Pobrane próbki roślin ważono i suszono, a po oznaczeniu plonu suchej masy 
(SM) mielono je i zabezpieczano do analiz chemicznych. Analizy chemiczne na 
zawartość N, P, K, Ca, Mg w suchej masie wykonano w akredytowanym Głów-
nym Laboratorium Analiz Chemicznych GLACh w IUNG-PIB w Puławach oraz 
w akredytowanym laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie 
metodami standardowymi. 
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Pomiary stanu roślin

Jednocześnie z pobieraniem próbek wykonywano przyżyciowe pomiary sta-
nu roślin, obejmujące pomiar indeksów SPAD i LAI, a w latach 2006–2009 także 
indeksu NDVI (tab.2). Do pomiarów wykorzystywano następujące aparaty: SPAD 
- Hydro N Tester, LAI - LAI-2000 i NDVI - GreenSeekerTM model 500/505 NTech 
Industries Inc. Zasady działania zastosowanych instrumentów omówiono w publika-
cji Pecio i Mikołowicz [2009].Tabela 2. 

Tabela 2. Zestawienie pomiarów w okresie wegetacji pszenicy ozimej
Table 2. Plant measurements during vegetation period of winter wheat

Rok
Year

Wykonywane pomiary; Measurements
faza 31–32 faza 61–65

2005 SPAD, LAI SPAD, LAI
2006 SPAD, LAI SPAD, LAI, NDVI
2007 SPAD, LAI, NDVI SPAD, LAI, NDVI
2008 SPAD, LAI, NDVI

2 tyg. po zastosowaniu kolejnej dawki N (patrz tab.1)
2 weeks after the following N dose (see tab.1)2009

Sposób opracowania wyników

Wyniki badań opracowano oddzielnie dla każdego etapu badań. W części wy-
nikowej (analitycznej) każdego etapu posługiwano się głównie analizą wariancji 
z testowaniem istotności różnic testem Tukey`a. Analizę wariancji wykonano we-
dług modelu stałego, traktując miejscowości i lata badań jako zmienne losowe. 
Zmienne te określano dalej jako punkty doświadczalne. W części syntetycznej 
(dyskusja wyników) stosowano rachunek korelacji i regresji oraz elementy analizy 
wielozmiennej – analizę skupień i analizę dyskryminacji. Statystyczne opracowa-
nie wyników wykonano z wykorzystaniem pakietu Statgraphics 5+. Oddzielnego 
omówienia wymaga metoda wyliczania indeksu stanu odżywienia roślin azotem 
(Nitrogen Nutrition Index NNI). Indeks NNI stanowi względną miarę stanu od-
żywienia roślin tym składnikiem w stosunku do roślin optymalnie zaopatrzonych 
w azot. Indeks przybiera wartości od 0 do 1 i wylicza się go z następującego wzo-
ru: 

NNI = Nact /Ncrit   

gdzie:
Nact  - zawartość azotu (%) w analizowanej próbce roślin 
Ncrit – krytyczna („optymalna”) zawartość azotu w %, Ncrit= 4,64(SM)-0,481 [Faber 2004] 
SM – sucha masa roślin w t ha-1



151
Porównanie destrukcyjnych i nie destrukcyjnych metod odżywienia azotem pszenicy

Wyniki I etapu badań, lata 2005–2007

Plon ziarna, zawartość i pobranie azotu z plonem ziarna 

Analiza wariancji wykazała istotność efektów punktów doświadczalnych, na-
wożenia azotem oraz współdziałania punktów z nawożeniem. Działanie drugiego 
badanego czynnika, to znaczy nawożenia pozostałymi składnikami P, K, Mg, Ca, S, 
jak również jego współdziałania z punktami doświadczalnymi i nawożeniem azotem 
dla większości charakterystyk nie zostało udowodnione lub też oddziaływanie tego 
czynnika nie było jednoznacznie ukierunkowane (to znaczy przypadkowe). Średnie 
wartości charakterystyk plonu dla punktów doświadczalnych i dawek azotu przed-
stawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Średnie wartości charakterystyk plonu dla punktów doświadczalnych i da-
wek azotu  w latach 2005-2007

Table 3.  Mean values of the yield characteristics for experimental sites and nitro-
gen rates in 2005-2007

Punkt 
doświad-
czalny*

Experi-
mental 

site*

Średnie dla punktów 
doświadczalnych

Means for experimental 
sites Dawka 

N
N dose
kg·ha-1

Średnie dla dawek azotu 
Means for nitrogen doses

plon
yield
t·ha-1

% N w 
ziarnie
% N in 
grain

pobranie 
uptake

N kg·ha-1

plon
yield 
t·ha-1

plon 
względny 
relative 
yield

%

% N
w 

ziarnie
in grain

Pobranie
uptake

N kg·ha-1

Bab05 5,98 1,94 118 0 2,53 43 1,70 42,2
Grab05 5,33 1,84 103 40 3,97 68 1,71 67,1
Bab06 4,42 2,57 118 80 5,15 88 1,99 102
Grab06 3,43 2,11 75,0 120 5,57 95 2,25 125
Bab07 4,96 2,34 121 160 5,83 99 2,50 145
Grab07 4,72 2,08 101 200 5,80 99 2,70 156

* Bab – Stacja Doświadczalna Batorówko, Grab – Zakład Doświadczalny Grabów, 05, 06, 07 – lata 
badań 2005, 2006 i 2007 

*  Bab – Experimental Stations Baborówko, Grab – Experimental Stadion Grabów, 05, 06, 07 – years 
of investigations  2005, 2006 and 2007

Współdziałanie punktów doświadczalnych i dawek azotu polegało na zróżni-
cowaniu wartości charakterystyk plonu oraz zróżnicowanej reakcji na nawożenie 
azotem w latach badań i  miejscowościach (rys. 1–3).
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Rys. 1. Plon ziarna pszenicy zależnie od dawki azotu w punktach doświadczalnych 
w latach 2005–2007

Fig. 1. The yield of winter wheat grain depending on nitrogen doses in experimental 
sites in 2005–2007 years

Rys. 2. Zawartość azotu w ziarnie pszenicy zależnie od dawki azotu w punktach doświad-
czalnych w latach 2005–2007

Fig. 2. The content of nitrogen in winter wheat grain depending on nitrogen doses 
in experimental sites in 2005–2007

Rys. 3. Pobranie azotu z plonem ziarna pszenicy zależnie od dawki azotu w punktach do-
świadczalnych w latach 2005–2007

Fig. 3. Nitrogen uptake with the yield of winter wheat grain depending on nitrogen 
doses in experimental sites in 2005–2007
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Analiza danych wykazała ujawnianie się efektu „rozcieńczenia” azotu w więk-
szym plonie ziarna. Jest to widoczne w 2005 r. w SD Baborówko, gdzie przy naj-
większych plonach zawartość azotu w ziarnie pozostawała poniżej średniej oraz 
w latach 2006 i 2007 w RZD Grabów, gdzie zawartość azotu w ziarnie na dawce N40 
była mniejsza niż w ziarnie z obiektu kontrolnego.

Optymalne dawki azotu i odpowiadające im plony ziarna

Zasadnicze znaczenie w realizacji celu badań, którym była kalibracja testów, 
miało oszacowanie wielkości optymalnych dawek azotu Nopt i związanego z tym 
optymalnego plonu ziarna pszenicy Yopt. Odpowiednich wyliczeń dokonano dla 
3 defi nicji optymalnej dawki i optymalnego plonu:

1. Nopt = Nmax i Yopt = Ymax,

gdzie Nmax oznacza maksymalną dawkę azotu, wyznaczoną jako pochodną z równa-
nia krzywej wielomianowej Y = c+bN+aN2, Nmax = b/2a

2.  Nopt = Ncrit, Yopt = Ycrit,

gdzie Ncrit i Ycrit są wyliczone jako parametry modelu QUADMOD [Fotyma i in. 2007]

3. Nopt = N90, Yopt = Y90 , N90 = b/2a *0,9,

gdzie N90 i Y90 odpowiadają 90% plonu maksymalnego, wyliczonego z funkcji pro-
dukcji dla względnego plonu roślin.

Tabela 5. Wartości Nopt i Yopt, wyliczone z równań regresji odpowiadających defi nicjom 1, 2, 3 
Table 5.  The values of  Nopt i Yopt, calculated from the regression equations in defi nitions 

1, 2, 3  
Punkt 

doświadczalny
Experimental 

site

Defi nicja 1
 Defi nition 1

Defi nicja 2
Defi nition 2

Defi nicja 3
Defi nition 3

Nmax Ymax Ncrit Ycrit N90 Y90

Bab05 158 6,85 103 6,46 143 6,17
Grab05 161 6,54 165 6,44 139 5,89
Bab06 168 5,49 110 5,00 151 4,94
Grab06 156 4,20 91 3,87 139 3,78
Bab07 177 6,72 106 5,89 159 6,05
Grab07 200 5,74 200 5,67 159 5,17
Średnio
Mean 

170
100%

5,92
100%

129
76%

5,55
94%

148
87%

5,33
90%

Z obliczeń wynika, że wyliczona z defi nicji 2 krytyczna (optymalna) dawka 
azotu Ncrit stanowiła około 76% dawki maksymalnej Nmax, podczas gdy plon na tej 
dawce Ycrit osiągał 94% plonu maksymalnego Ymax. Optymalna dawka azotu N90 
i optymalny plon Y90, wyliczone zgodnie z defi nicją 3, przybrały wartości pośrednie 
pomiędzy wyliczonymi jako Nmax i Ncrit oraz Ymax i Ycrit.
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Wskaźniki stanu odżywienia roślin azotem

Jako wskaźniki stanu odżywienia pszenicy ozimej azotem przyjęto zawartość 
azotu w nadziemnej masie roślin, indeks NNI, indeks zieloności liścia SPAD oraz 
w latach 2006 i 2007 indeks NDVI. Dla każdego z wymienionych wskaźników wy-
konano analizę wariancji według modelu przyjętego dla charakterystyk plonu. 
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W obydwu terminach pomiarów dla wszystkich testów roślinnych, podobnie 
jak dla charakterystyk plonu, udowodniono istotność efektów działania punktów 
doświadczalnych, nawożenia azotem oraz współdziałania nawożenia z punktem do-
świadczalnym. Działanie drugiego czynnika doświadczalnego, to znaczy nawoże-
nia P, K, Mg, Ca i jego współdziałanie, zarówno z punktami doświadczalnymi jak 
i z nawożeniem N, okazało się nieistotne. W obydwu terminach pomiarów testem 
najbardziej „wrażliwym” na zróżnicowane dawki nawozów azotowych był test NNI, 
a następnie test zawartości azotu w suchej masie roślin. Stosunkowo najsłabszą re-
akcję wykazywał natomiast test zieloności liścia SPAD. Różnice w wartości testów 
roślinnych, a szczególnie testu SPAD pomiędzy punktami doświadczalnymi mogły 
również wynikać z innego doboru odmian w tych punktach (tab. 6).

Wyniki II etapu badań, lata 2008–2009 

Plon ziarna, zawartość i pobranie azotu z plonem ziarna 
Cechy plonu końcowego pszenicy w latach 2008–2009 były istotnie zależne 

od punktu doświadczalnego, dawki azotu i interakcji tych dwóch czynników (tab. 
7).

Tabela 7. Średnie wartości charakterystyk plonu dla punktów doświadczalnych i da-
wek azotu w latach 2008–2009

Table 7.  Final yield characteristics for the experimental sites and nitrogen doses in 
2008–2009

Punkt 
doświad-
czalny*

Experi-
mental 

site

Średnie dla punktów 
doświadczalnych

Means for experimental 
sites Dawka 

N
N dose
kg·ha-1

Średnie dla dawek azotu 
Means for nitrogen rates

plon 
yield
t·ha-1

% N w 
ziarnie
in grain

pobranie
uptake

N kg·ha-1

plon 
yield
t·ha-1

plon 
względny
relative 
yield
 %

% N w 
ziarnie

In 
grain

pobranie 
uptake

N kg·ha-1

Bab08 4,62 2,10 103 0 2,50 36 1,60 38,7
Bab09 5,09 1,99 104 40 3,62 52 1,62 56,7
Grab08 5,03 1,88 98,8 80 5,31 76 1,79 93,4
Grab09 5,93 1,66 102 120 6,09 87 1,98 120
- - - - 160 6,60 94 2,12 139
- - - - 200 6,89 98 2,35 162
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Średnie plony ziarna pszenicy w RZD Grabów były większe niż w SD Babo-
rówko. Związane to było z większą produktywnością gleby nienawożonej w obiek-
tach kontrolnych (rys. 4) i uwidoczniło się szczególnie przy porównaniu plonów 
względnych ziarna (rys. 5). Nawożenie azotem wykazało, zatem większy wpływ 
na wielkość plonu w SD Baborówko i w rezultacie w warunkach optymalnych da-
wek azotu w obydwu lokalizacjach uzyskano podobne plony ziarna. Największą 
efektywność nawożenia azotem stwierdzono w roku 2008 w SD Baborówko, gdzie 
plon ziarna zwiększał się niemal liniowo wraz ze wzrostem dawki do 200 kg N·ha-1. 
Wyjaśniono to częściowo przez ekstremalnie duże opady w styczniu tego roku, które 
spowodowały wymycie azotu w głąb profi lu glebowego.

Rys. 4. Plon ziarna zależnie od dawki azotu w punktach doświadczalnych 
w latach 2008–2009

Fig. 4. The yield of grain depending on nitrogen dose in experimental sites in 2008–2009

Rys. 5. Względny plon ziarna pszenicy zależnie od dawki N w punktach doświadczalnych
 w latach 2008–2009

Fig. 5. Relative yield grain depending on nitrogen dose in experimental sites in 2008–2009
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Procentowa zawartość N w ziarnie na mniejszych dawkach N była większa 
w SD Baborówko niż RZD Grabów (rys. 6). Jednakże na dawkach większych za-
wartość N w ziarnie była zbliżona. Warto zwrócić uwagę, że na dawce 40 kg N·ha-1 
zawartość azotu, z wyjątkiem SD Baborówko w 2008 r. była zbliżona lub nawet 
mniejsza niż w obiekcie kontrolnym. Jest to potwierdzeniem dobrze znanego zjawi-
ska „rozcieńczenia” azotu wraz ze wzrostem plonu ziarna. Pobranie azotu jest wy-
padkową plonu ziarna i zawartości azotu (rys. 7). W obiekcie kontrolnym pszenica 
ozima zgromadziła w ziarnie 26-51 kg N·ha-1, podczas gdy w obiektach z wyższymi 
dawkami azotu 149-185 kg N·ha-1 (rys. 7). 

Rys. 7. Pobranie azotu w ziarnie zależnie od dawki azotu w punktach doświadczalnych 
w latach 2008–2009

Fig. 7. Nitrogen uptake in the grain depending on nitrogen dose in experimental sites 
in 2008–2009

Rys. 6. Zawartość azotu w ziarnie zależnie od dawki azotu w punktach doświadczalnych
 w latach 2008–2009

Fig. 6. Nitrogen concentration in grain depending on nitrogen dose in experimental 
sites in 2008–2009
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Optymalne dawki azotu i odpowiadające im plony ziarna

Podobnie jak w 1-szym etapie badań optymalne dawki N wyznaczono według 
trzech defi nicji. Wartości optymalnych dawek N i odpowiadające im plony ziarna 
pszenicy zestawiono w tabeli 8.

Tabela 8.  Optymalne dawki N i odpowiadające im plony ziarna pszenicy ozimej 
(etap 2)

Table 8.  Optimal nitrogen doses and corresponding yields of grain (phase 2)

Punkt 
doświadczalny

Exp. site

Defi nicja 1
Defi nition 1

Defi nicja 2
Defi nition 2

Defi nicja 3
Defi nition 3

Nopt Ymax Ncrit Ycrit N90 Y90

Bab08 200* 7,46 200 7,46 190 6,99
Bab09 200* 7,05 117 5,98 180 6,93
Grab08 151 6,97 147 6,97 136 6,94
Grab09 194 6,47 120 5,88 175 6,43
mean 200* 6,90 131 6,23 180 6,80
% 100 100 65 90 90 98

*  optymalne dawki N były poza zakresem dawek doświadczalnych i dlatego jako dawkę optymalną 
przyjęto najwyższą dawkę stosowaną w doświadczeniu.

*   the optimal N doses were out of the range of experimental doses and the highest one was considered 
as an optimal N dose

We wszystkich punktach doświadczalnych, z wyjątkiem RZD Grabów 2008, 
plon ziarna pszenicy ozimej zwiększał się wraz ze wzrostem dawki N do najwyższe-
go jej poziomu stosowanego w doświadczeniu (rys. 4). A zatem optymalne dawki 
Nopt i nawet N90 wykraczały poza zakres dawek stosowanych w doświadczeniu. Kry-
tyczne dawki Ncrit, z wyjątkiem Bab08 były znacznie mniejsze niż dawki wyliczone 
zgodnie z defi nicją 1 i 3 (tab. 8). Plon ziarna Ycrit odpowiadający tym dawkom był 
również mniejszy, ale średnio we wszystkich punktach doświadczalnych kosztem 
10% plonu ziarna można zaoszczędzić 35% nawozów azotowych. Zatem model 
QUADMOD zapewnia bardziej zrównoważone nawożenie azotem. 

Wskaźniki stanu odżywienia roślin azotem

Hipoteza badań w drugim etapie zakładała stabilność wskaźników stanu od-
żywienia roślin azotem w terminach pobierania próbek i pomiarów roślin. Było to 
uzasadnione optymalnym odżywianiem roślin azotem w całym okresie wegetacji 
zgodnie ze schematem stosowania podzielonych dawek azotu. Hipoteza ta dla więk-
szości wskaźników została obalona, ponieważ ich wartości zmieniały się w okresie 
wegetatywnego wzrostu pszenicy (tab. 9).



159
Porównanie destrukcyjnych i nie destrukcyjnych metod odżywienia azotem pszenicy

Tabela 9.  Średnie wartości testów roślinnych w terminach pobierania próbek i po-
miarów w latach 2008–2009

Table 9.  Average values of the plant indexes in dates of plant sampling in 2008–
2009

Termin*

Date

Plon SM 
t·ha-1

DM yield
LAI

% N w 
SM

% N in 
DM

NNI1
** NNI2

*** SPAD NDVI

1 0,83 0,54 3,61 0,72 0,80 593 0,362
2 2,11 1,96 2,96 0,99 0,94 600 0,449
3 4,04 2,85 2,50 1,14 1,05 627 0,530
4 6,63 4,62 2,07 1,12 1,07 658 0,577
5 9,72 6,23 1,63 1,02 0,99 636 0,616

*   data pobierania próbek i pomiarów jak w Tabeli.1; date of sampling, see Tab.1
**  obliczono na podst. “uniwersalnej” krzywej rozcieńczenia Ncrit = 4,64·DM-0.481, NNI1 = Nact/Ncrit      
    (Faber) calculated from the “universal” dilution curve Ncrit = 4,64·DM-0.481, NNI1 = Nact/Ncrit (Faber)
*** obliczono na podst. „własnej” krzywej rozcieńczenia Ncrit = 4,13·DM-0.406, NNI2 = Nact/Ncrit R=0,84
     calculated from the “own “dilution curve Ncrit = 4,13·DM-0.406, NNI2 = Nact/Ncrit R=0,84

Zawartość azotu w nadziemnej masie rośliny systematycznie się zmniejszała 
a wartość indeksu NDVI zwiększała się wraz ze wzrostem roślin. Bardziej stabilny 
był indeks SPAD, a najbardziej stabilny indeks NNI, w szczególności ten wyliczony 
z „własnej” krzywej rozcieńczenia. Krzywą tę wyznaczono z uwzględnieniem da-
nych doświadczalnych jako równanie funkcji wykładniczej opisującej zależność 
pomiędzy zawartością azotu w suchej masie rośliny (% N w SM) i plonem suchej 
masy z jednostki powierzchni (SM t·ha-1). Obydwie krzywe „uniwersalna” i „włas-
na” różnią się nieco współczynnikami, ale ogólny przebieg jest podobny (tab. 9). 
Zrozumiałe jest, że zarówno plon suchej masy SM, jak i index LAI zwiększały się 
wraz ze wzrostem roślin. Zatem istniała ścisła korelacja pomiędzy tymi wskaźnika-
mi, a zależność opisano następującym wzorem regresji liniowej:

LAI = 0,469 + SM·0,594, R = 0,95

Synteza i dyskusja wyników I etap, lata 2005–2007 

Kalibracja testów 
Kalibracji testów dla pszenicy ozimej dokonano w fazach strzelania w źdźbło 

i kwitnienia. Z uwagi na schemat doświadczenia z dzielonymi dawkami azotu w 
pierwszej fazie rozwojowej kalibracja miała charakter niepełny, gdyż do jej poja-
wienia się zastosowano tylko dwie lub trzy dawki azotu. Kalibracja testów w fazie 
kwitnienia ma bardziej charakter naukowy niż aplikacyjny, gdyż ocena stanu od-
żywienia roślin w tak późnej fazie rozwojowej nie ma dużego znaczenia diagno-
stycznego (tab. 10). Dwie pierwsze z zastosowanych metod (w stosunku do plonu 
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względnego i w stosunku do optymalnej dawki N) dały bardzo podobne wyniki, 
natomiast wartości krytyczne wyznaczone metodą w stosunku do testu NNI były 
wyraźnie wyższe. Dotyczyło to w szczególności testu SPAD i NDVI. Test NNI jest 
jednak testem „zewnętrznym” i zasadza się na krzywej krytycznej, której parametry 
podawane przez różnych autorów nieco się różnią. Uwzględniając odmienność tej 
kalibracji można jednak przyjąć, że przeciętne wyznaczone w badaniach własnych 
krytyczne wartości testów stanu zaopatrzenia roślin w azot w fazie kwitnienia wy-
noszą odpowiednio około 1,50% N w suchej masie, około 600 jednostek SPAD, 
a wskaźnik NDVI przyjmuje wartość 0,770.

Tabela 10. Współczynniki regresji i determinacji dla zależności pomiędzy wartościa-
mi testów (Y) a  względnym plonem ziarna pszenicy, dawkami nawozów 
azotowych i testem NNI (X) oraz krytyczne wartości testów w fazie kwit-
nienia (DC 61–65)

Table 10. Regression and determination coeffi cients between plant tests Y* and rela-
tive yield  of winter wheat grain X, and the critical values of plant tests 
at anthesis (DC 61–65)

Metoda kalibracji
Calibration method Test

Typ równania 
regresji

Regression 
equation

Współczynniki równania
Coeffi cients of regression

Y= f(X) R2

Krytyczna 
wartość testu
Critical test 

value a b
90%  plonu 
maksymalnego
90% of maximal 
yield

Nog Exponential -0,531439 0,0095437 55,52 1,39

SPAD Double 
reciprocal 0,00113 0,0548472 75,77 595

NDVI Logistic -0,471756 0,0175606 43,94 0,750
Wzrastające dawki N
(Nopt=Ncrit na 
podst. modelu 
QUADMOD)
Increasing N rates
(Nopt=Ncrit based 
on QUADMOD 
model)

Nog Linear 0,880079 0,00449643 76,26 1,42

SPAD Square root X 396,647 17,6043 71,00 598

NDVI Square root X 0,52694 0,0200579 56,29 0,750

NNI

Nog Multiplicative 0,46393 0,572302 76,59 1,59

SPAD Logarithmic 
X 620,764 182,216 60,47 621

NDVI S-curve 0,034074 -0,254093 83,31 0,802

Kalibracja testów w fazie strzelania w źdźbło nastręczała określone trudno-
ści w związku ze schematem badań doświadczalnych (tab. 11). Do fazy strzelania 
w źdźbło zastosowano w poszczególnych punktach doświadczalnych łączną dawkę 
80 lub 120 kg N·ha-1. Przeprowadzenie kalibracji w stosunku do plonu względnego, 
a tym bardziej do krytycznej dawki azotu było zatem ze zrozumiałych względów 
niemożliwe. Kalibracja w tej fazie ma jednak duże znaczenie z uwagi na praktyczne 
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zastosowanie testów w doradztwie nawozowym. Zdecydowano się zatem dokonać 
kalibracji w stosunku do wykonywanego w tych samych terminach pobierania pró-
bek testu NNI. Przeciętna krytyczna wartość testu Nog w tej fazie wynosiła około 
3,50% i była znacznie wyższa od wyznaczonej w fazie kwitnienia. Dla początku 
fazy strzelania w źdźbło (DC 31) Bergman [1992] podaje przedział zawartości kry-
tycznej 3,00–5,00% N a Zorn [2007] 2,80–4,80% N. W badaniach własnych prze-
ciętna krytyczna wartość testu SPAD wynosiła około 590 i była bardzo zbliżona w 
porównaniu do fazy kwitnienia. Względna stałość odczytów SPAD w całym okresie 
rozwoju wegetatywnego roślin uznawana jest za zaletę testu SPAD [Fotyma E. i 
Fotyma M. 2002, Pecio 2002].

Tabela 11. Współczynniki regresji i determinacji dla zależności pomiędzy wartościa-
mi testów Y a testem NNI i krytyczne wartości testów w fazie strzelania w 
źdźbło (DC 31-32)

Table 11. Regression and determination coeffi cients between the plant tests Y* and 
NNI test X, and the critical values of plant tests at stem elongation stage 
(DC31-32)

Metoda 
kalibracji

Calibration 
method

Test 

Typ równania 
regresji

Regression 
equation

Współczynniki 
równania

Coeffi cients of 
regression
Y= f(X) 

R2

Krytyczna 
wartość 

testu
Critical 

test value 
a b

90% plonu 
maks.
90% of maximal 
yield

Nog; 
Ntot

Double 
reciprocal 0,09774 0,189657 57,57 3,48

Wzrastające 
dawki N
(model 
QUADMOD)
Increasing N 
rates
(QUADMOD 
model)

SPAD Multiplicative 6,37806 0,416116 51,90 589

NNI NDVI Double 
reciprocal 0,53078 0,763035 82,25 0,773
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Wybór „ najlepszego” testu w fazie kwitnienia pszenicy

Wartości wszystkich porównywanych testów były ze sobą istotnie i wysoko 
skorelowane (tab. 12). 

Tabela 12. Współczynniki korelacji prostej (Pearsona) pomiędzy wartościami testów
Table 12. The Pearson correlation coeffi cients between the values of the plant tests*

Nog; Ntot NNI SPAD NDVI
Nog; Ntot -
NNI 0,8572*(n=36) -
SPAD 0,7981 (n=36) 0,7464 (n=36) -
NDVI 0,5705 (n=24) 0,8256 (n=24) 0,6436 (n=24) -

* współczynniki istotne na poziomie α=0,01; all coeffi cients signifi cant at the α = 0,01

Wszystkie porównywane testy należy zatem traktować równorzędnie i nie ma 
podstaw do wyboru jednego z nich jako testu nowego w stosunku do testów do-
tychczas stosowanych, co potwierdzają również wyniki analizy skupień i analizy 
dyskryminacji. Do analizy skupień wprowadzono względny plon ziarna oraz warto-
ści wskaźników stanu odżywienia roślin. Z konieczności wykonano dwie oddziel-
ne analizy skupień, jedną dla wszystkich punktów doświadczalnych i trzech testów 
(Nog, SPAD, NNI) i drugą z pominięciem roku 2005 dla czterech testów, z uwzględ-
nieniem testu NDVI (tab. 13) Analizy skupień wykonano metodą Warda, wydzie-
lając w każdej z nich po trzy skupienia. Prawidłowość wydzielenia trzech skupień 
potwierdzona została analizą dyskryminacji.

Tabela 13.  Charakterystyka testów stanu odżywienia roślin azotem w skupieniach         
na podstawie analizy dyskryminacji z uwzględnieniem NDVI (n=24) 

Table 13.  The characteristics of the tests of plant nitrogen nutritional status in 
clusters based on discrimination analysis with consideration of NDVI 
(n=24)

Skupienie; Cluster 1 2 3
Liczebność; Count 6 9 9

Test centroid/odchylenie standardowe
Average value/standard deviation

Nog; Ntot (%) 0,96/0,055 1,25/0,175 1,70/0,183
NNI 0,42/0,113 0,68/0,143 1,02/0,203
SPAD 426/76,6 576/34,2 661/27,9

NDVI 0,547/0,120 0,723/0,086 0,790/0,057
Plon względny (%)
Relative yield 47/16,4 84/11,9 98/3,35
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Z analizy danych przedstawionych w tabeli 13 wynika, że wszystkie porówny-
wane testy zostały podobnie zakwalifi kowane do poszczególnych grup.

Stwierdzona porównywalność testów nie pozwoliła jednak jeszcze na ich usze-
regowanie pod względem wartości. Zasadniczym kryterium oceny wartości testu 
jest stopień jego dopasowania do wskaźników stanowiących podstawę kalibracji. 
Jako miary tego dopasowania przyjmowano współczynniki determinacji dla wspól-
nych krzywych kalibracyjnych. Krzywe kalibracyjne sporządzano według trzech 
metod: w stosunku do plonu względnego, w stosunku do krytycznej dawki azotu i w 
stosunku do wartości testu NNI. Współczynniki determinacji dla tych trzech metod 
i danego testu różniły się, ale ich przeciętne wartości były bardzo podobne. Na tej 
podstawie uznano, że wszystkie porównywane testy mogą być w miarę precyzyjnie 
skalibrowane, zarówno w stosunku do wskaźników roślinnych (plon względny), jak 
i wskaźników pośrednich (krytyczna dawka N i test NNI), mają więc podobną war-
tość. 

Synteza i dyskusja wyników II etap, lata 2008–2009

Przedstawiony schemat doświadczenia, ze względu na regularne stosowanie 
podzielonych dawek nawozów azotowych, zapewniał stałe optymalne zaopatrzenie 
roślin w azot w całym okresie wzrostu wegetatywnego. Zatem schemat taki umożli-
wiał wyznaczenie „własnej” krzywej krytycznego rozcieńczenia dla azotu. Krzywa 
rozcieńczenia obrazuje zależność pomiędzy zawartością azotu w roślinie i zgroma-
dzoną nadziemną biomasą. Greenwood [1990] zaproponował ogólny wzór dla takiej 
krzywej w postaci N%=a·SM-b, który w zasadzie jest wzorem regresji logarytmicz-
nej. Jeżeli wartości N% i SM tha-1 pochodzą z pola lub poletek doświadczalnych, 
gdzie rośliny są optymalnie odżywione azotem, wtedy krzywa ta nazywana jest cri-
tical dillution curve lub reference curve. Parametry „a” i „b” krzywej referencyjnej 
muszą być wyznaczone w doświadczeniach polowych ze wzrastającymi dawkami 
azotu. Chociaż Greenwood [1990] twierdzi, ze parametry te są uniwersalne dla ro-
ślin typu C3 i C4, to w literaturze dostępne są różne wartości parametrów „a” i „b”. 
W pierwszym etapie badań wykorzystano krzywą rozcieńczenia według Fabera 
[2004], a w drugim krzywą Fabera (jako „uniwersalną”) i krzywą „własną”(rys. 8).
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Rys. 8. Krzywa rozcieńczenia wyznaczona na podstawie danych własnych
 z lat 2008–2009 (patrz tab. 9 oraz Pecio i in. 2009)

Fig. 8. Dilution curve based on the own data from 2008–2009 
(see Table 9 and Pecio et al. 2009)

Nitrogen Nutrition Index NNI oblicza się jako iloraz aktualnej zawartości azo-
tu w biomasie rośliny i zawartości krytycznej, wyznaczonej na podstawie krzywej 
rozcieńczenia dla danego plonu biomasy rośliny (Nact/Ncrit). Wartość NNI równa 1 
oznacza optymalny stan odżywienia rośliny azotem, wartość mniejsza od 1 to nie-
dostatek azotu w roślinie, a większa od 1 – jego nadmiar (odżywienie luksusowe).
Wartości NNI obliczone z krzywej „uniwersalnej’ oraz z krzywej „własnej” są słabo 
zróżnicowane i z wyjątkiem pierwszego terminu pobierania próbek roślin, są stabil-
ne w całym okresie wzrostu pszenicy ozimej (tab. 9). Istnieją dwie możliwe przyczy-
ny mniejszej wartości testu NNI w pierwszym terminie. Pierwsze wyjaśnienie jest 
takie, że rośliny były niedożywione azotem z powodu niewystarczającej pierwszej 
dawki (40 kg N·ha-1). Drugie wyjaśnienie jest bardziej fundamentalne i wiąże się 
z badaniami Justesa i in. [1994], który stwierdził, że ogólny wzór krzywej rozcień-
czenia odnosi się do plonu biomasy roślin powyżej 1 t SM·ha-1. W naszych bada-
niach średni plon suchej masy roślin w pierwszym terminie pomiarów był mniejszy 
od 1 t·ha-1 (tab. 9).

Innym dość stabilnym wskaźnikiem stanu odżywienia roślin azotem był SPAD 
(tab. 9). SPAD jest nie destruktywnym, pośrednim testem stanu odżywienia roślin 
azotem. Opiera się na zależności pomiędzy zawartością chlorofi lu mierzonego za 
pomocą instrumentów pomiarowych i zawartością azotu w liściach roślin. Wydaje 
się, ze ta zależność nie występuje w badaniach własnych, ponieważ wartości SPAD, 
jak już wspomniano były dość stabilne, podczas gdy zawartość azotu zmniejszała 
się wraz że wzrostem roślin w okresie wegetacji (tab. 9). Należy pamiętać również, 
że o ile pomiary indeksu SPAD wykonywano na najmłodszych w pełni rozwiniętych 
liściach (w okresie późniejszym na liściu fl agowym), to zawartość azotu oznacza-
no w całej nadziemnej biomasie roślin. Bardziej istotny jest natomiast problem, że 
wartości SPAD są istotnie związane z odmianą rośliny uprawnej. W badaniach włas-
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nych problem ten jednak nie istnieje, gdyż w obu lokalizacjach uprawiano tą samą 
odmianę pszenicy ozimej.

Rys. 9. Zależności pomiędzy indeksami NDVI i LAI (a) oraz NDVI i plonem suchej 
masy roślin (b)

Fig. 9. Relationships between NDVI index and the LAI (a) and plant dry matter 
DM (b).

Kolejnym wskaźnikiem, który uwzględniono w badaniach własnych był NDVI. 
Podobnie jak test SPAD NDVI jest testem nie destrukcyjnym i pośrednim, opartym 
na zależności pomiędzy zawartością chlorofi lu (oznaczaną za pomocą instrumentów 
pomiarowych, w tym przypadku GreenSeekerTM) i zawartością azotu w łanie roślin. 
Jednakże odczyty instrumentu GreenSeeker zależą silnie od wieku rośliny, struktury 
łanu, Leaf Area Indeks LAI oraz właściwości gleby. Wyjaśnia to niepowodzenie 
NDVI jako wskaźnika stanu odżywienia roślin azotem w badaniach własnych. War-
tości NDVI istotnie zwiększały się wraz z upływem okresu wegetacji (tab. 11) i 
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były ściśle związane z indeksem LAI i plonem suchej masy roślin, a nie zależały od 
zawartości azotu w całej nadziemnej biomasie roślin (rys. 9a, 9b). Jednakże problem 
przydatności indeksu NDVI jako testu stanu odżywienia roślin azotem jest nadal 
otwarty i niektórzy autorzy [Sims and Gamon 2002, Yoder and Pettigrew 1995] po-
twierdzają istotną zależność pomiędzy wartościami NDVI, zawartością chlorofi lu 
i zawartością azotu w roślinie. Należy uwzględnić, że odbicie spektralne łanu roślin 
było i jest oznaczane głównie metodami pomiarów zdalnych i dopiero niedawno 
ręczne instrumenty typu GreenSeeker są dostępne komercyjnie. 

Wnioski

1. Bezpośrednie metody oceny stanu odżywienia roślin azotem Nog i NNI znaj-
dują pełne uzasadnienie fi zjologiczne, a wyniki ich kalibracji są zgodne z wyni-
kami danych piśmiennictwa. Wadą tych metod jest ich charakter destrukcyjny 
i konieczność wykonywania analiz laboratoryjnych.

2. Pośrednie, nie destrukcyjne metody oceny stanu odżywienia roślin azotem 
SPAD i NDVI nie znajdują prostego uzasadnienia fi zjologicznego i wartość ich 
uzależniona jest od precyzyjnej kalibracji. Zastosowane w badaniach instru-
menty pomiarowe Hydro-N-Tester i GreenSeekerTM wykazały pełną przydat-
ność do oceny wartości SPAD oraz indeksu NDVI w warunkach polowych. 

3. Stwierdzono możliwość kalibracji testów zarówno pośrednich, jak i bezpośred-
nich w stosunku do względnych plonów roślin oraz do optymalnej dawki na-
wozów azotowych. Testy Nog, SPAD i NDVI mogą być ponadto skalibrowane 
w stosunku do testu NNI. 

4. Wyznaczone w badaniach własnych krytyczne wartości testów stanu zaopatrze-
nia roślin w azot wynoszą: dla całych roślin pszenicy ozimej w fazie strzelania 
w źdźbło (DC 31-32) 3,5% Nog i 590 jednostek SPAD, a w fazie kwitnienia 
(DC 61-65) 1,50% Nog w suchej masie, około 600 jednostek SPAD, wskaźnik 
NDVI przyjmuje wartość 0,770. Wartość krytyczna testu NNI z defi nicji wy-
nosi zawsze 1. Podane krytyczne wartości wskaźnika NDVI należy traktować 
jako bardzo orientacyjne.

5. Najlepszym testem stanu odżywienia roślin azotem, który jest stabilny w ca-
łym okresie wegetatywnego wzrostu pszenicy ozimej jest NNI. Jednakże test 
ten jest destrukcyjny, czasochłonny i wymagający dużych nakładów pracy, po-
nieważ pobierane próbki roślin muszą być ważone, a następnie analizowane 
w laboratorium chemicznym na zawartość azotu.

6. Dobrym testem roślinnym jest nie destrukcyjny test SPAD, który jest wystar-
czająco stabilny w całym okresie wzrostu pszenicy ozimej. Jednakże na podsta-
wie wcześniejszych badań i danych z literatury wiadomo, że jest on związany 
z odmianą.
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7. Indeks NDVI wydaje się nie przydatny do oceny stanu odżywienia roślin azo-
tem. Wstępne badania wskazują, że przy kalibracji tego wskaźnika należy 
uwzględnić stan łanu (w tym właściwości gleby).
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COMPARISON OF DESTRUCTIVE AND NON DESTRUCTIVE METHODS 
OF ESTIMATION THE WINTER WHEAT 

NITROGEN NUTRITIONAL STATUS

Alicja Pecio, Paweł Mikolowicz

Summary

The investigations were realized in scope of the project NUTRIMET fi nanced 
by the Ministry of Science and Higher Education. The purpose of the study was 
the comparison of destructive and non-destructive methods of estimation the plant 
nitrogen nutritional status of winter wheat on the base of long term trials and with 
utilization of modern equipment. As destructive tests total nitrogen content Ntot in 
indicatory plant parts and derived NNI test were considered. As non-destructive tests 
leaf greenness index SPAD, measured on individual plants in the canopy and vegeta-
tion index NDVI, measured in the whole plant canopy were recognized. Long term 
fi eld experiments were carried on in the 2-factors scheme. The fi rst experimental 
factor was six nitrogen rates and the second one application or lack of the other nu-
trients: P, K, Mg, Ca, S.
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Nitrogen tests were calibrated against relative grain yield, nitrogen rates and 
against NNI index. Nitrogen fertilizer effect was described by classical exponential 
regression model and by QUADMOD model. The last approach is new in Poland. 
Destructive tests Ntot and derived NNI test as well as non-destructive SPAD test was 
fully comparable and useful for estimation of winter wheat nitrogen nutritional sta-
tus. The following optimal values of the tests at stem elongation stage, Nog = 3,5%, 
SPAD = 590 units, and at anthesis Nog = 1,50%, SPAD = 600 units were estimated. 
Optimal value of NNI test equals according to its defi nition always 1. NDVI index 
was evaluated provisionally due to poor experience with new purchased GreenSeek-
er instrument. Therefore, the optimal value of this test equaled to 0,770 is indicative 
only, although it is proven by few literature data.

The hypothesis, that plant nitrogen nutritional status should be estimated rather 
in the relation to growth of winter wheat (biomass accumulation) than to plant de-
velopment (development stages) was testifi ed. It was possible due to the unique fi eld 
experiment scheme. This hypothesis has been confi rmed for NNI and SPAD test. The 
variability of NDVI test during the vegetation period can be attributed rather to the 
variation of LAI index than to plant nitrogen nutritional status. Therefore, usefulness 
of NDVI test for estimation of plant nitrogen nutrition status is under question.

Dr. hab. Alicja Pecio, prof. nadzw.
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
e-mail: alap@iung.pulawy.pl 



WSKAŹNIKI AGROFIZYCZNEJ I AGROCHEMICZNEJ ŻYZNOŚCI 
GLEB W RÓŻNYCH SYSTEMACH UPRAWY ROLI 

Z UWZGLĘDNIENIEM ODŁOGOWANIA

Alicja Pecio, Jacek Niedźwiecki, Stefan Martyniuk, Krzysztof Kubsik

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

Badania przeprowadzono w latach 2005-2007, na dużych polach specjalistycz-
nej Stacji Doświadczalnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 
w Baborówku koło Poznania. Celem pracy było określenie środowiskowych skut-
ków stosowania wybranych sposobów uprawy i odłogowania roli, różniących się in-
tensywnością i głębokością ingerencji narzędzi uprawowych w warstwę orną gleby. 
Badania prowadzono na glebach należących do trzech kategorii agronomicznych, 
bardzo lekkie, lekkie i średnie, w obrębie tego samego pola. Środowiskowe skutki 
zmniejszania głębokości uprawy roli były uzależnione od kategorii agronomicznej 
gleb. Rezygnacja z orki na glebach bardzo lekkich wpływała na poprawę ich właś-
ciwości fi zycznych i chemicznych. Na glebach lekkich zmniejszanie głębokości 
uprawy powodowało pogorszenie fi zycznej jakości gleb, ale jednocześnie poprawia-
ło właściwości chemiczne i biologiczne, w tym zawartość próchnicy i aktywność 
enzymów glebowych. Na glebach średnich zmniejszanie głębokości uprawy roli 
sprzyjało poprawie właściwości fi zycznych, chemicznych i biochemicznych gleb 
oraz bioróżnorodności fauny naziemnej.
Słowa kluczowe: głębokość uprawy roli, właściwości fi zyczne gleby, właściwości 
chemiczne gleby, bioróżnorodność.

Abstract

The studies were conducted in the years 2005-2007 on production fi elds at 
Baborówko Experimental Station belonging to the Institute of Soil Science and Plant 
Cultivation in Pulawy, Poland. The purpose of the study was to determine environ-
mental consequences of soil tillage and fallowing systems differing in intensity and 
depth of soil management. Soils within the same fi eld were numbered among three 
textural groups, very light, light and middle. The infl uence of soil tillage systems on 
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the physical, chemical and biological soil properties depended on a soil category. On 
the very light soils giving up plough improved soil physical and chemical proper-
ties and decreased biodiversity. On light soils decreasing of tillage depth worsened 
physical but improved chemical and biological soil properties, including humus con-
tent and enzyme activity. On medium soils all soil parameters as well as biodiversity 
of aboveground fauna has been improved under the infl uence of reduced tillage. 

Key words: depth of soil tillage, soil physical properties, soil chemical properties, 
biodiversity.

Wprowadzenie

Realizacja zasady Cross Compliance w produkcji roślinnej wymaga pełnego 
rozeznania i skwantyfi kowania strat i korzyści wynikających ze stosowania lub 
zaniechania określonych praktyk (zabiegów) agrotechnicznych. W odniesieniu do 
uprawy gleby, korzyści z jej spłycania (stosowanie uproszczeń uprawowych) po-
legają na zmniejszeniu kosztów uprawy, zachowaniu równowagi biologicznej i na-
turalnej gęstości w głębszych warstwach gleby oraz większej odporności gleby na 
procesy erozyjne [McCarty 1998 et al., Logsdon et al. 1999, Six et al. 1999, Uri 
et al. 1999]. Straty dotyczą natomiast z reguły zmniejszenia plonów roślin, wzro-
stu zachwaszczenia, zwłaszcza chwastami rozłogowymi i nasilonego występowania 
patogenów[Diaz-Zorita et al. 2004]. 

W dotychczasowych badaniach uwzględniano głównie aspekty produkcyjno-
ekonomiczne i techniczne uproszczeń uprawowych. Wyniki tych badań są dosyć 
rozbieżne z uwagi na czas ich prowadzenia, dobór roślin i różne techniki uprawy. 
Próby wyjaśnienia tych rozbieżności często zawodzą wobec ograniczonego z reguły 
zakresu badań stanu fi zycznego [Husnjak et al. 2002, Lampurlanés and Cantero-
Martinez 2003] lub chemicznego czy biologicznego gleby [Sprauge 1986, Malicki i 
in. 1995, Deng and Tabatabai 1997, Palma et al. 2000, Viselga 2001, Kordas 2002, 
Szymankiewicz 2002, Balota et. al 2003, Blecharczyk i in. 2004, Tenorio i in. 2004]. 
Przyjęte w tych badaniach wskaźniki stanu gleby były opracowane i skalibrowane 
dla warunków klasycznej uprawy gleby, który to system obowiązywał w Europie po-
wszechnie od momentu wprowadzenia pługa [McCarty et al. 1998, Six et al. 1999, 
Uri et al. 1999, Álvaro-Fuentes i in. 2004, Pisciotta i in. 2004, Al-Kaisi and Yin 
2005, Bauer et al. 2006]. Ekologiczne skutki uprawy, nie podlegające prostej iloś-
ciowej wycenie nie były z reguły brane pod uwagę.

Celem pracy była kompleksowa ocena środowiskowych skutków stosowania 
uproszczeń uprawowych i odłogowania gleb. Ocenie podlegały plony roślin oraz 
właściwości fi zyczne, chemiczne i biologiczne orno-próchnicznej warstwy gleby. 
Uproszczenia w uprawie roli polegały głównie na zmniejszeniu intensywności i głę-
bokości ingerencji narzędzi uprawowych w tę warstwę gleby. Wartości badanych 
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wskaźników odnoszono do nienaruszonego stanu gleby charakterystycznego dla 
gleb ugorowanych i odłogowanych. Takie bezpośrednie porównanie komplekso-
wych wskaźników żyzności gleby w układzie gleby odłogowane – pielęgnowany 
ugór zielony – siew bezpośredni – uprawa uproszczona – tradycyjna uprawa płużna, 
nie jest spotykane w literaturze. 

Metodyka i warunki prowadzenia badań

Badania prowadzono na dużych polach specjalistycznej Stacji Doświadczalnej 
IUNG-PIB w Baborówku koło Poznania metodą obserwacji naukowych. Metoda 
ta zakłada wyznaczenie na polu określonej liczby stałych punktów (powierzchni), 
w których prowadzone są szczegółowe obserwacje i pomiary.

Od roku 2002 obszar gruntów Stacji podzielony jest na 3 pola płodozmienne, 
na których uprawiane są rzepak/łubin – pszenica ozima – jęczmień jary. Wydzielono 
ponadto 2 pola wypadające, odłogu sukcesyjnego i pielęgnowanego (koszonego) 
ugoru zielonego. W obrębie każdego pola płodozmiennego stosowane są 3 syste-
my uprawy roli: uprawa klasyczna na pełną głębokość warstwy ornej (podorywka 
na głębokość 8-10 cm oraz orka siewna na głębokość ok. 30 cm), uprawa płytka 
(uproszczona) na głębokość 8-10 cm (podcinanie ścierniska rośliny przedplonowej 
oraz spulchnianie gleby przed siewem nasion za pomocą brony) i uprawa zerowa 
(siew bezpośredni). Punktami odniesienia są 2 pola wypadające: odłóg sukcesyj-
ny i ugór (koszony) zielony, porośnięty trawami. W sezonach wegetacyjnych 2005 
i 2007 ugór koszono 2-krotnie, a w roku 2006 3-krotnie. Skoszoną biomasę rozdrab-
niano i pozostawiano na powierzchni pola.

Badania porostu roślinnego oraz właściwości gleby dokonywano w polach od-
łogu i ugoru oraz pszenicy ozimej metodą obserwacji naukowych. W tym celu na 
każdym z pól wydzielono obszary reprezentujące jednostki glebowe o powierzch-
ni około 100 m2 każdy, charakteryzujące się różnym składem granulometrycznym 
w warstwie gleby 0-30 cm. Wstępne rozeznanie pól na podstawie map glebowych 
umożliwiło wyodrębnienie 4 gatunków gleb. Uwzględniając 3 systemy uprawy roli 
w polu pszenicy i 2 pola wypadające odłogu i ugoru (łącznie 5 sposobów uprawy 
roli), obserwacje i pomiary w każdym roku badań wykonywano, zatem w obrębie 
20 obszarów o powierzchni 100 m2 każdy. W okresie zbioru, na każdej z 20 wyzna-
czonych powierzchni, w 4 powtórzeniach, w polach odłogu i ugoru określano skład 
botaniczny oraz plon świeżej i suchej masy porostu, a w polach pszenicy plon ziarna 
i słomy z 1 m2.

Na wszystkich polach (odłóg, ugór i 3 pola pszenicy) w obrębie wyznaczonych 
powierzchni oznaczano corocznie, w terminie zbioru pszenicy następujące właści-
wości chemiczne i fi zyczne gleby: 
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Właściwości fi zyczne gleby, wykonywane bezpośrednio w polu:  
– zwięzłość gleby (opór penetracji w MPa), przy użyciu elektronicznego penetro-

metru glebowego w warstwie 0-30 cm z dokładnością co 2 cm, w 10 powtórze-
niach,

–  tempo wymiany gazowej pomiędzy glebą a otaczającym ją powietrzem EFFLUX 
soil CO2   fl ux (μmol·m-2·s-1), z zastosowaniem instrumentu LI-6400 

Pozostałe właściwości fi zyczne i chemiczne gleby, oznaczano w próbkach gleby 
pobieranych z trzech 0-5, 10-15 i 20-25 cm warstw poziomu orno-próchnicznego.
-  skład mechaniczny gleby metodą areometryczną Pruszyńskiego,
- stabilność na podstawie zawartości iłu łatwo dyspergującego (readily disper-

sible clay RDC) (g·100 g gleby_1), metodą turbinimetryczną według Czyż i in. 
[2002],

- gęstość (Mg·m-3) i wilgotność aktualną gleb (%, v/v) - metodą wagowo-suszar-
kową przy użyciu cylinderków Kopecky’ego o pojemności 100 cm3,

- krzywa retencji wodnej i wskaźnik S [Dexter 2004a, b, c]
- odczyn gleb, potencjometrycznie w roztworze 1 mol ·dm-3 KCl ,
- zawartość węgla organicznego (%), metodą Tiurina,
- zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie (mg·100 g-1 gleby), 

metodą Egnera DL oraz zawartość magnezu - metodą Schachtschabela.
- zawartość azotu mineralnego (kg·ha-1) określano w próbkach gleb pobieranych 

z warstwy: 0-30 cm profi lu glebowego.

Mikrobiologiczne i biochemiczne właściwości gleb, oznaczano w próbkach pobie-
ranych z dwóch: 0-5, 10-15 cm warstw poziomu orno-próchnicznego:  
-  liczebność wolno żyjących w glebie asymilatorów N2 z rodzaju Azotobacter meto-

dą płytkową na bez azotowej pożywce agarowej [Casida i Klein 1964],
- ogólna liczebność bakterii glebowych metodą płytkową na pożywce agarowej 

PCA [Martyniuk i in. 2001],
- ogólna liczebność grzybów glebowych na pożywce agarowej Martina [Marty-

niuk i in. 2001],
- aktywność dehydrogenaz stosując TTC jako substrat enzymatyczny [Casida 

i Klein 1964],
- aktywność fosfataz (alkalicznej i kwaśnej) z wykorzystaniem fosforanu p-nitro-

fenolu jako substratu dla tych enzymów [Tabatabai i Bremner, 1969].

Ponadto we współpracującym Instytucie (Instytut Badań Środowiska Rolnicze-
go i Leśnego PAN w Poznaniu) prowadzono badania zawartości i struktury trofi cz-
nej zespołu entomofauny naziemnej i roślinnej oraz larw glebowych. Próbki gleby 
i biocenometryczne pobierano w tych samych miejscach, dwukrotnie (w maju i lip-
cu). Próbki entomofauny naziemnej i roślinnej pobierano za pomocą biocenometru 
(quick-trap). Metodą tą oceniano wszystkie grupy owadów poruszających się swo-
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bodnie. Faunę glebową określano w próbkach glebowych o wymiarach 25 x 20 x 20 
cm. Owady ekstrahowano metodą fl otacyjną w roztworze NaCl. Łącznie pobrano 
1500 prób (próby biocenometryczne i glebowe). Materiał obejmował 16521 osob-
ników owadów. Wszystkie owady oznaczano z dokładnością do rodzaju lub rodziny 
(Diptera), określano ich trofi ę i oceniano zagęszczenie oraz biomasę na podstawie 
posiadanych danych dotyczących masy osobniczej poszczególnych taksonów.

Wyniki pomiarów i analiz opracowano statystycznie z zastosowaniem analizy 
opisowej oraz analizy wariancji. Badane cechy pokrywy roślinnej i gleb poddano 
analizie statystycznej W przypadku, gdy wartości zmiennych odbiegały od rozkładu 
normalnego poddawano je przekształceniom, logarytmicznemu lub pierwiastkowe-
mu. Istotność różnic pomiędzy średnimi lub medianami (w przypadku rozkładów 
silnie skośnych) oceniano za pomocą testu Tukey’a na poziomie istotności α=0,05. 
Do obliczeń wykorzystano pakiet statystyczny Statgraphics Centurion v.15.

Wyniki badań

Charakterystyka pokrywy roślinnej
W kolejnych latach okresu badawczego w polach odłogu i ugoru stwierdzono 

narastające różnicowanie się składu botanicznego porostu roślinnego zależnie od ka-
tegorii agronomicznej gleby (nieomawiane w tej pracy). Średnie plony suchej masy 
zbieranej w polach odłogu i ugoru koszonego w latach 2005-2007 nie różniły się 
statystycznie. 

Średni plon ziarna i słomy pszenicy ozimej w kolejnych latach po zróżnico-
waniu głębokości uprawy był związany przede wszystkim z warunkami pogody. 
Największy plon ziarna uzyskano w stosunkowo mokrym i chłodnym roku 2005, 
a najmniejszy w suchym roku 2006. Plon słomy zmniejszał się w kolejnych latach 
badań. Nie mniej jednak w każdym roku głębokość uprawy różnicowała plonowa-
nie. W pierwszym roku badań (2005), który był jednocześnie rokiem najlepszego 
plonowania pszenicy, uproszczenia uprawowe powodowały spadek plonu ziarna 
i plonu słomy, a w roku 2006 - spadek plonu ziarna oraz wzrost plonu słomy przy 
uprawie spłyconej do głębokości 8-10 cm i spadek przy uprawie zerowej. W roku 
2007, a więc po 5 latach od zróżnicowania głębokości uprawy odnotowano wzrost 
plonu ziarna pszenicy uprawianej w systemie siewu bezpośredniego w stosunku do 
tradycyjnej uprawy orkowej.
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Tabela 1.  Plon pszenicy ozimej w latach badań oraz zależnie od sposobu uprawy 
roli

Table 1. Winter wheat grain and straw yields depending on soil tillage system in 
study years

Rok
Year

System uprawy roli
Soil tillage system

Plon ziarna; 
Grain yield

(g·m-2)

Plon słomy; 
Straw yield

(g·m-2)

2005 siew bezpośredni
direct sowings 627 778

uprawa uproszczona
reduced tillage 639 788

uprawa tradycyjna
conventional tillage 646 799

2006 siew bezpośredni
direct sowings 486 835

uprawa uproszczona
reduced tillage 487 934

uprawa tradycyjna
conventional tillage 491 911

2007 siew bezpośredni
direct sowings 528 882

uprawa uproszczona
reduced tillage 497 858

uprawa tradycyjna
conventional tillage 508 888

Fizyczne właściwości gleb

Gleby ugorowana i odłogowana wykazywały większą gęstość i mniejszą sta-
bilność, to znaczy większą podatność na rozmywanie od gleb uprawianych i ob-
siewanych pszenicą (tab. 2). Syntetyczny wskaźnik S przybierał mniejsze wartości 
na tych glebach, co wskazuje na ogólnie gorszą ich jakość fi zyczną [Dexter 204 a, 
2004 b, Dexter 2004 c]. Gleby ugorowana i odłogowana zawierały natomiast więcej 
wody od gleb uprawianych. Gleba pod pszenicą uprawiana tradycyjnie wykazywała 
ogólnie lepszą jakość fi zyczną od gleby w systemie uproszczonym i przy siewie 
bezpośrednim. Świadczą o tym mniejsza gęstość, a większa wartość wskaźnika S 
i większa stabilność tak uprawianej gleby. Jedynie wilgotność gleby była tutaj nie-
znacznie mniejsza w porównaniu z pozostałymi systemami uprawy. 



175
Wskaźniki agrofi zycznej i agrochemicznej żyzności gleb w różnych systemach uprawy 

Tabela 2. Właściwości fi zyczne gleby zależnie od systemu uprawy, wartości średnie 
za lata 2005–2007 

Table 2.  Physical soil properties depending on soil tillage system in the years 
2005–2007 

System uprawy roli
Soil tillage system

Gęstość
Bulk density

(Mg·m-3)

Wilgotność 
obj.

Water content
 (%v/v)

Wskaźnik S
Soil physical 
quality index

Stabilność 
RDC

(g·100 g-1)

średnia
mean

średnia
mean

średnia
mean

średnia
mean

Odłóg
Succesive fallow 1,71 a 16,7 ab 0,029 b 0,41 ab

Ugór
Cut fallow 1,69 ab 18,7 a 0,038 ab 0,32 b

Siew bezpośredni
Direct sowings 1,64 abc 15,5ab 0,038 ab 0,52 a

Uprawa 
uproszczona
Reduced tillage

1,62 bc 16,0 ab 0,043 ab 0,35b

Uprawa tradycyjna
Conventional 
tillage

1,60 c 15,0 b 0,046 a 0,53 a

*istotność; homogenouos groups

Odłogowanie i głębokość uprawy gleby w polu pszenicy istotnie wpływały na 
jej zwięzłość (tab. 3). Największą zwięzłością odznaczała się gleba płytko uprawia-
na i w siewie bezpośrednim, a następnie gleby odłogowana i ugorowana. Najmniej-
szą zwięzłość wykazywała natomiast gleba w systemie uprawy tradycyjnej. 

Tabela 3.  Zwięzłość gleby zależnie od sposobu uprawy roli, wartości średnie za lata 
2005–2007

Table 3.  Soil penetration resistance depending on soil tillage system, average val-
ues for the years 2005–2007 

Sposób uprawy roli
Soil tillage system

Zwięzłość; 
Penetration resistance

MPa
średnia; mean

Odłóg; Succesive fallow 2,72 b*
Ugór; Cut fallow 2,64 b
Siew bezpośredni; Direct sowings 3,20 a
Uprawa uproszczona; Reduced tillage 3,22 a
Uprawa tradycyjna; Conventional tillage 2,41 b

*istotność; homogenous groups
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Chemiczne właściwości gleby

Głębokość uprawy istotnie różnicowała chemiczne właściwości gleby (tab. 4). 
Wszystkie badane gleby wykazywały odczyn lekko kwaśny. Gleba w uprawie trady-
cyjnej charakteryzowała się istotnie większą wartością pH niż gleba w systemie sie-
wu bezpośredniego. Zawartość węgla organicznego była istotnie większa w glebach 
odłogowanych i ugorowanych, natomiast systemy uprawy gleby obsiewanej pszeni-
cą nie różnicowały wartości tej cechy. Zawartość azotu mineralnego była znacznie i 
istotnie większa w glebie pod uprawą pszenicy, niezależnie od systemu uprawy, niż 
w glebie odłogowanej. Wynika to ze stosowania dużych dawek nawozów azotowych 
pod pszenicę. Zawartość fosforu była nieco większa w glebie nieuprawianej, niż w 
glebie pod pszenicą w różnych systemach uprawy. Prawdopodobnie dawki nawo-
zów fosforowych pod pszenicę były zbyt małe dla zrównoważenia ilości składnika 
zabieranego z plonem ziarna. Zawartości potasu i magnezu nie wykazywały więk-
szego zróżnicowania, niezależnie od systemu uprawy gleby czy jej ugorowania. Je-
dynie gleba w uprawie tradycyjnej zawierała nieco mniej magnezu w porównaniu z 
pozostałymi systemami jej użytkowania.

Tabela 4.  Właściwości chemiczne gleby (0–30 cm) zależnie od sposobu uprawy 
roli, średnia dla lat 2005–2007

Table 4.  Soil chemical properties (0–30 cm) depending on soil tillage system, av-
erage for the years 2005–007

Sposób uprawy 
roli

Soil tillage system
pHKCl

Corg Nmin P2O5 K2O MgO

% kg·ha-1 mg·100 g-1gleby; 
soil

Odłóg
Succesive fallow 6,29 ab* 1,30 a 30,9 b 15,1 b 15,2 a 11,6 a

Ugór
Cut fallow 6,32 ab 1,37 a 26,9 b 16,1 a 16,0 a 11,3 a

Siew bezpośredni
Direct sowings 6,12 b 1,18 a 50,1 a 14,3 bc 15,3 a 10,6 a

Uprawa 
uproszczona
Reduced tillage

6,23 ab 1,19 a 57,4 a 12,6 c 14,1 a 11,2 a

Uprawa tradycyjna
Conventional 
tillage

6,43 a 1,18 a 54,1 a 14,2 bc 15,4 a 8,09 b

*istotność; homogenouos groups



177
Wskaźniki agrofi zycznej i agrochemicznej żyzności gleb w różnych systemach uprawy 

Mikrobiologiczne i biochemiczne wskaźniki żyzności i bioróżnorodności gleby

Gleby w różnych systemach uprawy, łącznie z glebami odłogowanymi i ugoro-
wanymi nie wykazywały istotnych i kierunkowych różnic pod względem liczebności 
bakterii, w tym azotobaktera i grzybów (Tab. 5). Istotnie większe liczebności azoto-
baktera stwierdzano w glebie ugorowanej i pod pszenicą w siewie bezpośrednim, co 
wskazuje na pozytywny wpływ pozostawiania gleby w stanie naturalnym. Niewiele 
mniejsze liczebności azotobaktera stwierdzano jednak również pod pszenicą w upra-
wie tradycyjnej. Pogłębianie uprawy roli powodowało tendencję do zmniejszania 
zawartości ogólnej populacji grzybów.

Tabela 5. Zawartość mikroorganizmów w glebie zależnie od systemu uprawy roli, 
średnia dla lat 2005–2007

Table 5.  Soil microorganisms content depending on soil tillage system, average for 
the years 2005–2007 

Sposób uprawy roli
Soil tillage system

Azotobacter Ogólne bakterie
Total bacteria

Ogólne grzyby
Total fungi

g-1s.m. gleby; 
soil

x 108 g-1s.m. gleby; 
soil

x 105 g-1s.m. gleby; 
soil

Odłóg
Succesive fallow 135,2 ab 2,55 a 1,65 a

Ugór
Cut fallow 162,6 a 3,28 a 1,73 a

Siew bezpośredni
Direct sowings 164,2 a 3,12 a 1,73 a

Uprawa 
uproszczona
Reduced tillage

103,6 b 2,56 a 1,89 a

Uprawa tradycyjna
Conventional 
tillage

140,8 ab 2,47 a 2,09 a

*istotność; homogenous groups
 

Aktywność wszystkich badanych enzymów była wyraźnie, jakkolwiek nie za-
wsze istotnie większa w glebach odłogowanych i ugorowanych (tab. 6). Systemy 
uprawy gleby pod pszenicą nie różnicowały natomiast wartości tej cechy. 
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Tabela 6. Aktywność enzymów zależnie od systemu uprawy roli, średnia za lata 
2005– 2007

Table 6. Soil enzymes activity depending on soil tillage system, average for the years 
2005–2007 

Sposób uprawy roli
Soil tillage system

Dehydrogenaza
Dehydrogenase

Fosfataza kwaśna
Acid phosphatase

Fosfataza zasadowa
Alkaline phosphatase

μl H2 g
-1s.m.

gleby; 
soil

μg PNP g-1s.m.
 gleby; 

soil
Odłóg
Succesive fallow 19,4 ab 87,8 a 80,7 a

Ugór
Cut fallow 24,7 a 97,2 a 80,5 a

Siew bezpośredni
Direct sowings 11,4 b 71,6 a 62,2 a

Uprawa 
uproszczona
Reduced tillage

11,9 b 67,8 a 66,0 a

Uprawa tradycyjna
Conventional 
tillage

12,4 b 72,2 a 66,4 a

*istotność; homogenous groups

Gleby w siewie bezpośrednim wyróżniały się istotnie największą liczbą i masą 
osobników larw glebowych (tab. 7). Ich masa była 5-krotnie większa niż w glebach 
odłogowanych i 2-krotnie większa niż w glebach uprawianych w systemie trady-
cyjnym. Trudne do wyjaśnienia jest natomiast małe zasiedlenie larwami gleb odło-
gowanych i ugorowanych. Liczba i masa larw w tych glebach była nawet mniejsza 
od znajdowanej w glebie pod tradycyjnie uprawianą pszenicą. Wpływ systemów 
uprawy i użytkowania gleby na owady naziemne i zasiedlające rośliny jest trudny 
do interpretacji. Występują tu bowiem przeciwstawne tendencje w liczebności i ma-
sie tych organizmów. Można jedynie mówić o tendencji zwiększania masy owadów 
nadziemnych przy przechodzeniu od siewu bezpośredniego do uprawy tradycyjnej. 
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Tabela 7.  Wskaźniki bioróżnorodności zależnie od sposobu uprawy roli, średnia a 
lata 2005–2007

Table 7.  Indices of biodiversity depending on soil tillage system, average for the 
years 2005–2007 

Sposób uprawy
Soil tillage system

Larwy w glebie
Soil larves

Owady naziemne i roślinne
Above ground and plant 

insects

osobników
individuals

biomasa
(mg s.m.)

l. rodzin
families

osobników
individuals

biomasa
(mg s.m.)

l.rodzin
families

Odłóg
Succesive fallow 5,14 c 13,5 b 2,27 ab 21,4 ab 13,1 a 5,00 a

Ugór
Cut fallow 3,76 c 15,1 b 2,19 b 18,5 a 13,1 a 7,00 a

Siew bezpośredni
Direct sowings 14,05 a 67,2 a 2,73 ab 8,85 c 11,8 a 5,50 a

Uprawa 
uproszczona
Reduced tillage

7,21 b 40,8 ab 2,71 a 15,8 b 15,9 a 7,00 a

Uprawa 
tradycyjna
Conventional 
tillage

5,13 c 29,3 b 2,26 b 17,1 b 18,6 a 7,00 a

*istotność; homogenous groups

Tempo wymiany gazowej w glebach było wypadkową zróżnicowanych właś-
ciwości fi zycznych oraz intensywności procesów biochemicznych zachodzących w 
glebie (tab. 8). Gleby pozostawione w formie ugoru lub odłogu wykazywały istotnie 
większe tempo wymiany gazowej niż gleby pod pszenicą, niezależnie od stosowa-
nych tu systemów uprawy.
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Tabela 8.  Tempo wymiany gazowej pomiędzy glebą i otaczającym ją powietrzem, 
średnia dla lat 2005–2007

Table 8.  Soil CO2  fl ux depending on soil tillage system, average for the years 
2005–2007 

Sposób uprawy roli
Soil tillage system

Tempo wymiany gazowej
Soil CO2 fl ux (μm m-2 s-1)

Odłóg; 
Succesive fallow 4,31 b

Ugór; 
Cut fallow 5,43 a

Siew bezpośredni; 
Direct sowings 3,53 c

Uprawa uproszczona;
 Reduced tillage 3,16 c

Uprawa tradycyjna;
Conventional tillage 3,77 c

*istotność; homogenous groups

Dyskusja

Z wielu badań wynika [Mahdi i Xinhua 2005, Tarkalson 2006, Blecharczyk 
i in. 2007], że system uprawy roli w znacznym stopniu wpływa na kształtowanie 
fi zycznego i chemicznego stanu środowiska glebowego. Uproszczenia uprawowe, 
w tym tzw. uprawa zerowa, powodują najczęściej zwiększenie zagęszczenia gle-
by i jej zwięzłości oraz poprawę uwilgotnienia [Blecharczyk i in. 1999, Husnjak 
i in. 2002, Pabin 2002, Tendziagolska i Parylak 2004] i aktywności biologicznej 
gleby [Doran i Parkin 1996]. Ograniczają też tempo mineralizacji glebowej sub-
stancji organicznej i emisję CO2 do atmosfery [Raich i Schlensinger 1992, Mahdi 
i Xinhua 2005] oraz chronią glebę przed erozją [Kraska i Pałys 2004, Dzienia 2006]. 
W wyniku spłyconej uprawy może zwiększać się zawartość substancji organicznej 
[Pranagal 2004] i składników nawozowych w wierzchniej warstwie gleby [Tebrügge 
i Düring 1999, Rhoton 2000, Dzienia i in. 2001]. Nagromadzanie w glebie więk-
szej ilości wody i materii organicznej sprzyja jednak wzrostowi wymywania NO3 
i zakwaszeniu gleby [Bowman i in. 1995, Tarkalson i in. 2006, Blecharczyk i in. 
2007, Dzienia i in. 2007]. W dotychczasowych badaniach zajmowano się skutkami 
uproszczeń uprawowych w określonych warunkach glebowych. W literaturze brak 
jest natomiast porównania skutków uproszczeń uprawowych na różnych glebach, 
w tych samych warunkach klimatycznych. Autorzy są jednak zgodni [Hussain i in. 
1999, Dzienia i in. 2001, Diaz-Zorita 2004], że skutki uproszczeń uprawowych wi-
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doczne są dopiero po kilku latach od ich wprowadzenia. Dlatego też konieczne jest 
prowadzenie badań nad porównaniem różnych systemów użytkowania gleby przez 
długie okresy czasu.

W badaniach własnych szczególną uwagę poświęcono właśnie zagadnieniu 
wpływu rodzaju gleby, charakteryzowanego kategorią agronomiczną na skutki sto-
sowania różnych systemów jej uprawy. Skutki te oceniano wprawdzie po 5 latach 
zróżnicowanej uprawy, ale uwzględniając przejścia płodozmienne i uprawowe oraz 
dużą przestrzenną zmienność cech gleby, za miarodajne można uznać dopiero wyni-
ki z lat 2005–2007 i to w ujęciu średnim. 

System użytkowania i zróżnicowane systemy uprawy wpłynęły istotnie na pro-
duktywność gleby ocenianą całkowitym plonem biomasy (rys. 1). 

Rys. 1. Względny plon porostu roślinnego zależnie od głębokości uprawy 
i kategorii agronomicznej gleb, średnie za lata 2005–2007

Fig. 1. Relative yield of canopy depending on soil tillage system 
and agronomical category, average for the years 2005–2007

Produktywność gleb mierzona plonami pszenicy ozimej była kilkakrotnie więk-
sza od produktywności mierzonej biomasą ugoru, a tym bardziej odłogu. Różnice 
produktywności ujawniają się szczególnie silnie na glebach lekkich i średnich, a w 
mniejszym stopniu na glebach bardzo lekkich. W uprawie pszenicy na wszystkich 
glebach najlepsze wyniki dawał uproszczony system uprawy gleby. Szczególnie na 
glebach bardzo lekkich system ten był znacznie lepszy zarówno od siewu bezpo-
średniego, jak i od uprawy tradycyjnej. System siewu bezpośredniego na wszystkich 
glebach, jakkolwiek w najmniejszym stopniu na glebach średnich, ustępował pod 
względem produktywności mierzonej plonami pszenicy systemowi uprawy uprosz-
czonej. 
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Rysunek 2. Względna zmienność wskaźników glebowych zależnie od głębokości 
uprawy roli i kategorii agronomicznej gleb, średnia dla lat 2005–2007

Figure 2. Relative variability of soil indices depending on soil tillage system and 
agronomical category, average for the years 2005–2007
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Zamieszczone w wynikowej części pracy wskaźniki stanu gleby przedstawiono 
dla większej przejrzystości w formie diagramu radarowego (rys. 2). Taki sposób 
przedstawiania wyników, jakkolwiek bardzo łatwy w odbiorze, jest stosunkowo 
rzadko stosowany [Nowińska-Łaźniewska i Górecki 2005]. Diagramy takie przed-
stawiono dla każdej kategorii agronomicznej gleb, przyjmując zawsze odłóg jako 
obiekt odniesienia. Jak wynika z rys. 1 i omówienia w poprzednim paragrafi e naj-
większą produktywność gleby, mierzoną plonami pszenicy uzyskano w systemie 
uprawy uproszczonej. Dalszą interpretację diagramów przeprowadzono dlatego w 
pierwszym rzędzie dla tego systemu, wiążąc w ten sposób pośrednio cechy gleby 
z jej produktywnością. Na glebach bardzo lekkich ten system uprawy wyróżnia 
większa stabilność (odporność na rozmywanie) RDC i większa zawartość węgla C. 
Na glebach lekkich gleba uprawiana w sposób uproszczony jest również bardziej 
stabilna (wskaźnik RDC) i cechuje ją wyższy wskaźnik fi zycznej jakości gleby S. 
Na glebach średnich jedynym pozytywnym wyróżnikiem jakości gleby jest wyższa 
zawartość węgla organicznego.

Wnioski

1. Metoda obserwacji naukowych zastosowana na dużych polach pozwoliła na 
bezpośrednie porównanie produktywności oraz właściwości fi zycznych, che-
micznych i biologicznych gleb zaliczonych do kategorii agronomicznej bar-
dzo lekkich, lekkich i średnich przy zróżnicowanych systemach użytkowania i 
uprawy. 

2. Produktywność gleby, mierzona produkcją biomasy jest wielokrotnie większa 
przy jej użytkowaniu rolniczym (uprawa pszenicy) niż jej wyłączeniu z użytko-
wania w formie odłogu lub ugoru.

3. Z porównywanych systemów uprawy gleby najlepsze wyniki dawała uprawa 
uproszczona, ograniczona do 8-10 cm warstwy gleby. 

4. Do właściwości gleby najlepiej charakteryzujących jej produktywność należy 
zawartość węgla, stabilność (podatność na rozmywanie) i syntetyczny wskaź-
nik fi zycznej żyzności gleby. 
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INDICES OF AGROPHYSICAL AND AGROCHEMICAL SOIL FERTILITY 
UNDER DIFFERENT TILLAGE AND FALLOWING SYSTEMS

Alicja Pecio, Jacek Niedźwiecki, Stefan Martyniuk, Krzysztof Kubsik

Summary

The studies were conducted in the years 2005-2007 on production fi elds at 
Baborówko Experimental Station (52o35’ N; 16o38’ E) belonging to the Institute 
of Soil Science and Plant Cultivation in Pulawy, Poland. The purpose of the study 
was to determine environmental consequences of soil tillage and fallowing systems 
differing in intensity and depth of soil management. The new in Poland method of 
scientifi c observations in the grid of fi xed points (small areas) was applied. In 2002 
year the area of 50 ha experimental fi eld was divided into three rotational fi elds on 
which winter rape, winter wheat and  spring barley were grown in succession. Addi-
tionally, two adjacent fi elds were left under the fallow and as a set-aside land. Three 
systems of soil tillage have been exercised on rotational fi elds: conventional tillage 
(skimming to 8-10 cm and plough to 30 cm soil depth), reduced tillage to 8-10 cm 
depth (cutting of stubble from previous crop and soil loosening with harrow) and di-
rect sowings (at 2-3 cm depth). Each year after harvest of winter wheat, soil samples 
were collected in observation points and subjected to be on-situ, and/or laboratory 
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analysis. On the base of the previously prepared soil map in scale 1:500 observation 
points were subordinated to three soil textural groups, very light, light and medium.  

The following soil properties were estimated:
- physical properties: soil compaction, soil CO2 fl ux, soil stability, bulk density, 

soil pH, S index,
- chemical properties: content of organic carbon, content of available potassium, 

phosphorus, magnesium and mineral nitrogen (Nmin),
- biological indices: count of Azotobacter, total soil bacteria, total soil fungi, de-

hydrogenase activity, phosphatase activity (alkaline and acid), 
- biodiversity indices: content and trophic structure of soil larvae, content and 

trophic structure of above ground and plant entomofauna.
It was found that environmental results of tillage systems were related to soil 

texture. On the very light soils giving up plough improved their physical and chemi-
cal properties and decreased biodiversity. On the light soils decrease of tillage depth 
worsened soil physical quality but improved its chemical and biological properties, 
including humus content and enzyme activity. On medium soils reducing of tillage 
depth improved soil physical, chemical and biochemical properties and increased 
biodiversity of aboveground fauna. The studies are continuing in order to establish 
the long-term production and environmental consequences of different soil tillage 
systems on soils differing in texture. 

Dr. hab. Alicja Pecio, prof. nadzw.
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
e-mail:alap@iung.pulawy.pl



PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZRÓŻNICOWANYCH 
WARUNKACH TERMICZNO-OPADOWYCH ZALEŻNIE 

OD STANU ZAOPATRZENIA W AZOT

Dorota Pikuła

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 1983-2009 nad 
plonowaniem pszenicy ozimej uprawianej w doświadczeniu płodozmianowym, zlo-
kalizowanym w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB Grabów koło Puław. Czynnikami 
doświadczenia były dwa zmianowania z udziałem i bez udziału roślin motylkowych, 
oraz 5 poziomów nawożenia obornikiem pod ziemniak rozpoczynający rotacje czte-
ropolowego zmianowania. Pod pszenicę stosowano zawsze dawkę 100-120 kg N 
w nawozie mineralnym. Warunki termiczno opadowe charakteryzowano wskaźni-
kiem Sielianinowa obliczonym dla miesięcy od kwietnia do lipca. Dla wielkości 
plonów pszenicy decydujące znaczenie miały warunki hydrotermiczne w kwietniu 
i lipcu. Nadmiar opadów szczególnie w lipcu powodował istotny spadek plonów 
ziarna. Stosowanie obornika w dawkach większych od 20 t·ha-1 (co 4 lata) nie wy-
kazywało istotnego działania następczego na wielkość plonów ziarna pszenicy. Nie 
stwierdzono również współdziałania dawek obornika z warunkami hydrotermiczny-
mi w latach badań. 
Słowa kluczowe: zmianowanie czteropolowe, nawożenie azotem, nawożenie obor-
nikiem, pszenica ozima, wskaźnik hydrotermiczny Sielianinowa

Abstract

The paper presents results of the permanent fi eld experiments carried on in the 
years 1999 – 2009 at Experimental Station Grabów on the yielding of winter wheat. 
In two-factorial experiment the fi rst factor was two crop rotations, with and wit-
hout leguminous crop and the second one fi ve levels of farmyard manure applied 
for potato, starting four-crop rotation. For winter wheat, independently of manure 
fertilization the rate of 100-120 kg N·ha-1 has been applied. Hydrothermal (Sieliani-
now) index was used for characterization the weather conditions in the years of the 
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experiment. The yield of winter wheat grain depends signifi cantly on hydrothermal 
conditions in April and July. The surplus of precipitation in July reduces considerab-
ly the grain yield. Manure, applied in the rate above 20 t·ha-1 every fourth year did 
not infl uence the winter wheat yield. There was no signifi cant interaction between 
manure rates and the course of weather in the years of the experiment. 
Key words: four-course crop rotation, nitrogen fertilization, manure application, 
winter wheat, hydrothermal (Sielianinow) index.

Wstęp

Pszenica ozima należy do roślin o dużych wymaganiach glebowych, klimatycz-
nych i agrotechnicznych. W literaturze spotyka się liczne opracowania dotyczące 
wymagań glebowych oraz pogodowych pszenicy [Budzyński i in., 2004, Podolska 
i Sułek, 2003]. Rozwój i plonowanie pszenicy ozimej ograniczają przede wszystkim 
niedobory opadów w okresie kłoszenia, kwitnienia i zawiązywania ziarniaków. Sto-
sunkowo mniej uwagi poświęca się natomiast współdziałaniu opadów i temperatur 
w krytycznych okresach rozwoju roślin. Z czynników agrotechnicznych decydujące 
jest dobre zaopatrzenie pszenicy w azot, przy czym większe znaczenie mają tutaj 
nawozy mineralne, niż naturalne [Filipiak, Fotyma 2006]. Występuje także silniej-
szy związek między dawkami nawozów mineralnych i obornika z pobraniem azotu 
przez pszenicę, niż z plonem ziarna. 

W pracy podjęto próbę kompleksowej oceny wpływu warunków termicznych 
i opadowych scharakteryzowanych wskaźnikiem hydrotermicznym Sielianinowa, na 
plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia 
w azot pochodzący z obornika i wiązanego przez roślinę motylkową, zawsze jednak 
na tle jednakowej dawki 100-120 kg N·ha-1 w nawozach mineralnych. 

Materiał i metody

Podstawę badań stanowiło wieloletnie doświadczenie polowe prowadzone 
w RZD IUNG-PIB Grabów na glebie płowej o składzie mechanicznym piasku gli-
niastego lekkiego, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Doświadczenie założono 
w 1980 r. z dwoma równoległymi zmianowaniami roślin. W zmianowaniu 1 upra-
wiane są, ziemniak, pszenica ozima, jęczmień jary i kukurydza na kiszonkę, a w 
zmianowaniu 2, ziemniak, pszenica ozima+gorczyca, jęczmień z wsiewką i mie-
szanka koniczyny z trawami. Pod ziemniak stosowano pięć wzrastających dawek 
obornika, 0,20,40,60 i 80 t·ha-1 co odpowiadało średnio dawkom 0, 98, 188, 282 i 372 
kg N·ha-1 Pod pszenicę ozimą stosowano zawsze 100-120 kg N ·ha-1. Doświadczenie 
prowadzone jest polami dwóch roślin równocześnie w układzie split-plot, split-block, 
w dwóch cyklach przesuniętych o rok. Szczegółowy opis czynników doświadczenia 
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przedstawiono w pracy Maćkowiaka (2000a). W doświadczeniu oznaczano plony 
główne i uboczne roślin oraz zawartość w nich azotu. W pracy wykorzystano wy-
niki 15 lat badań: 1983,1984,1987,1988,1991,1992,1993,1994,1997, 1998, 2001, 
2002, 2005, 2006 i 2009 obejmujących 8 rotacji zmianowania, w których uprawiano 
pszenicę ozimą. W pierwszych trzech rotacjach zmianowania pszenica ozima na-
stępowała po kukurydzy na kiszonkę w zmianowaniu 1 i po mieszance koniczyny 
z trawami w zmianowaniu 2. Od czwartej rotacji doświadczenia pszenica ozima w 
obydwu zmianowaniach następuje po ziemniaku. 

Do opisu warunków opadowo-termicznych wykorzystano wskaźnik hydroter-
miczny Sielianinowa: K= P/ ΣTp·0,1 gdzie: P -suma opadów atmosferycznych dla 
danej dekady w mm, ΣTp -suma temperatur powietrza dla danej dekady w 

o
C [Mol-

ga, 1958]. Na podstawie dekadowych wartości wskaźnika Sielianinowa obliczono 
wartości miesięczne, które wykorzystano do analizy danych. 

Wyniki badań i dyskusja

Warunki hydro-termiczne w latach badań 
Opady atmosferyczne w miesiącach od maja do lipca wykazywały w latach badań 
bardzo dużą zmienność (Rys. 1). 

Rys. 1. Średnie sumy opadów okresu wegetacyjnego w latach uprawy pszenicy 
Fig. 1. Rainfall in the vegetation season of 15 experimental years 
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Najwyższą średnią sumę opadów okresu wegetacyjnego, za 15 lat uprawy psze-
nicy ozimej, zanotowano w lipcu (93,16 mm), a najmniejszą w kwietniu (37,6 mm). 
Z lat uprawy pszenicy do najobfi tszych w opady należał rok 1997 z sumą opadów 
niemal 490  mm w okresie od maja do lipca, a do najsuchszych należy zaliczyć rok 
2006 z sumą opadów, w analogicznym okresie nieco ponad 130 mm. 

Rys. 2. Średnie sumy temperatur w miesiącach okresu wegetacyjnego, w latach uprawy 
pszenicy 

Fig. 2. Sum of temperature in  the vegetation season of 15 experimental years 

Znacznie mniejszą zmienność wykazywały miesięczne sumy temperatur (Rys. 
2). Najzimniejszym miesiącem był oczywiście kwiecień, w którym miesięczna 
suma temperatur nie przekraczała 3000C. Szczególnie zimny był kwiecień w 1997 r. 
z sumą temperatur niespełna 1500C. Do najcieplejszych miesięcy należały czerwiec 
i lipiec, w których to miesiącach sumy temperatur były z reguły wyższe od  5000C. 
W całym okresie wegetacyjnym najcieplejszym w uprawie pszenicy okazał się  rok 
2002, a najzimniejszym rok 1987.  

Charakterystykę przeciętnych warunków termiczno-opadowych od kwietnia 
do lipca, opisanych wskaźnikiem hydrotermicznym Sielianinowa przedstawiono na 
rysunku 3. Obliczone wskaźniki hydrotermiczne Selianinowa dla danych ze Stacji 
Meteorologicznej w Grabowie dla tego okresu wyniosły przeciętnie 0,36-1,63 dla 
czerwca i 0,35-4,46 dla lipca. Dla kwietnia wartość wskaźnika mieściła  się w prze-
dziale 0,02-4,44, a dla maja 0,13-2,09. Wskaźniki Sielianowa wykazywały bardzo 
dużą zmienność w latach badań. Współczynniki zmienności dla tej charakterystyki 
pogody wynosiły odpowiednio, 78,5, 60,9, 37,1 i 72,8% w miesiącach kwiecień, 
maj, czerwiec i lipiec. 

Średnie sumy temperatur w latach uprawy pszenicy ozimej
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Rys. 3. Średnie wartości wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa 
w latach uprawy pszenicy

Fig. 3. Sielianinow’s indexes in the vegetation season of 15 experimental years 
 

Plony ziarna pszenicy ozimej 

Plony ziarna pszenicy ozimej wykazywały bardzo dużą zmienność w latach ba-
dań, były natomiast praktycznie niezależne od czynników doświadczenia (Tab. 1). 
To samo dotyczy pobrania azotu z plonem ziarna.

Działanie następcze obornika na plony pszenicy było bardzo niewielkie i istot-
ną zwyżkę plonu ziarna (184 kg ziarna·ha-1) i pobrania azotu z plonem (3,32 kg 
N·ha-1) stwierdzono tylko dla kontrastu: obiekt kontrolny w stosunku do wszystkich 
obiektów z obornikiem. Zwiększanie dawki obornika ponad 20 t·ha-1 w 4 letniej ro-
tacji zmianowania nie miało istotnego wpływu na wielkość plonów ziarna pszenicy, 
a nawet na pobranie azotu z plonem. Nawożenie obornikiem nie zmniejszało rów-
nież wahań plonów pszenicy w latach uprawy, to znaczy nie łagodziło ujemnego 
wpływu niekorzystnego przebiegu pogody na wielkość plonów.

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że pszenica plonowała podobnie 
w obydwu zmianowaniach, z udziałem i bez udziału koniczyny z trawami. Bliż-
sza analiza wskazuje jednak nie tylko na rolę zmianowania, ale również bezpośred-
niego stanowiska dla pszenicy w tym zmianowaniu. Jak wspomniano w metodyce 
przez okres trzech pierwszych rotacji zmianowania 2 pszenica następowała bezpo-
średnio po koniczynie, a w zmianowaniu 1 po kukurydzy na kiszonkę. Natomiast 
w pięciu ostatnich rotacjach w obu zmianowaniach uprawiano pszenicę w stano-
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wisku po ziemniaku. Następstwo po koniczynie okazało się niekorzystne z uwagi 
na przesuszenie gleby, złe wschody pszenicy i nadmierne skrócenie okresu przy-
gotowania pola do siewu. Średnio za okres trzech pierwszych rotacji zmianowania 
pszenica uprawiana bezpośrednio po koniczynie z trawami wydała plon 4,61 t·ha-1, 
a uprawiana po kukurydzy plon 5,91 t·ha-1. W ostatnich pięciu rotacjach pszenica 
uprawiana zawsze po ziemniaku wydała natomiast plon 6,33 t·ha-1 w zmianowaniu z 
koniczyną i plon 6,16 t·ha-1 w zmianowaniu bez rośliny motylkowatej.   

Tabela 1. Średnie plony i pobranie azotu z plonem ziarna pszenicy, zależnie od obiek-
tów doświadczenia za 15 lat badań

Table 1. Average grain yield and nitrogen uptake by winter wheat depending on 
experimental treatments

Obiekty doświadczenia Plon ziarna Pobranie azotu z plonem 

Zmiano
wanie

Dawka 
obornika t·ha-1

Plon 
t·ha-1

Współczynnik 
zmienności %

Pobranie
 średnie kg 

N·ha-1

Współczynnik 
zmienności %

1

0
20
40
60
80

5,91
6,11
6,07
6,12
6,11

17,69
17,25
15,67
16,10
17,14

110,3
118,1
116,1
117,8
118,0

15,79
16,83
15,51
16,75
17,35

2

0
20
40
60
80

5,81
5,95
6,09
6,09
6,12

20,07
19,85
20,16
20,34
20,86

114,0
117,3
122,0
121,5
122,1

18,95
20,94
18,97
22,35
22,39

NIR 
α=0,05 0,122 4,641

   
W klasycznym zmianowaniu norfolskim pszenica ozima następuje po roślinach 

motylkowatych, co zapewnia dobre warunki fi tosanitarne oraz właściwą kulturę gle-
by. Budzyński i Szempliński [2003] podają, że w takich warunkach plony ziarna są 
największe. Wyjątek mogą stanowić przedplony koniczyny w latach o małej ilości 
opadów, co znacznie przesusza glebę. Dodatkowo obniżenie plonu ziarna pszeni-
cy w stanowisku po motylkowatych może być spowodowane słabszym rozkładem 
resztek pożniwnych motylkowatych, z których uwalniane toksyny mogą hamo-
wać rozwój siewek pszenicy, zwłaszcza, że mechanizm obniżania plonu ziarna ma 
swój początek w przerzedzeniu wschodów i ginięciu słabszych roślin już jesienią.  
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Z badań Budzyńskiego i Szemplińskiego [2003] wynika także, że plonowanie psze-
nicy ozimej po gorszych przedplonach  zbożowych  jest o 8-12 % mniejsze, niż po 
przedplonach najlepszych, takich jak: rzepak, ziemniak, groch i owies.  

Następstwo pszenicy bezpośrednio po ziemniaku wiązało się również ze zmianą 
oddalenia jej uprawy od stosowanego obornika. W pierwszych trzech rotacjach zmia-
nowania pszenica była uprawiana w czwartym roku od zastosowania obornika, a w 
pięciu ostatnich rotacjach w roku drugim. Miało to dodatkowy, pozytywny wpływ 
na wielkość plonów tej rośliny. Poprawa stanowiska dla pszenicy w pięciu ostatnich 
rotacjach zmianowania przyczyniła się wprawdzie do wzrostu plonu ziarna, ale na-
dal nie stwierdzano istotnych różnic plonów w zmianowaniu z rośliną motylkowatą 
i bez tej rośliny. Pszenica nawożona dawką 100-120 kg Nha-1 w nawozach mineral-
nych nie reaguje zatem na dodatkowy dopływ azotu wiązanego symbiotycznie przez 
koniczynę z trawami lub dostarczanego w regularnie stosowanym w zmianowaniu, 
oborniku. Wcześniejsze badania [Pikuła i Rutkowska, 2008] wskazują, że niezależ-
nie od oddalenia od pola koniczyny pszenica pobierała średnio w skali trzech lat 
około 38 kg azotu związanego biologicznie przez koniczynę uprawianą w mieszance 
z trawami. Filipiak i Fotyma [2006] stwierdzili również, że dla dobrego plonowania 
pszenicy ozimej większe znaczenie mają nawozy mineralne niż naturalne. 
     
 

Rys. 4. Zmienność plonów ziarna pszenicy w latach badań zależnie od zmianowania
Fig. 4. Yield of grain in the experimental years depending on rotation 
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Rys. 5.  Zmienność plonów ziarna pszenicy w latach badań zależnie od stosowania obornika 
Fig. 5. Yield of grain in the experimental years depending on manure application 

 

Zasadniczym czynnikiem wpływającym na wielkość plonów i pobrania azotu 
z plonem ziarna pszenicy był przebieg pogody w okresie wegetacyjnym. Istotny 
wpływ pogody ujawnia się we wszystkich obiektach doświadczenia, niezależnie za-
równo od zmianowania (Rys. 4.) jak i od stosowanego w zmianowaniu nawożenia 
obornikiem  (Rys. 5).

Najmniejsze plony pszenicy uzyskano w 1997 roku, a następnie w 2006 roku. 
Lata te różniły się zasadniczo pod względem przebiegu pogody. Rok 1997 należał 
do najobfi tszych w opady, szczególnie w lipcu i raczej chłodnych, a nawet zimnych. 
Rok 2006 był z kolei najsuchszy i z temperaturami, zwłaszcza w lipcu, powyżej 
średniej wieloletniej. Ujemny wpływ suszy w 2006 r. był nieco łagodzony zmia-
nowaniem (z koniczyną) i następczym wpływem obornika. Trzy lata mniejszych 
od średniej wieloletniej plonów pszenicy (1983,1984,1987) przypadają w okresie 
trzech pierwszych rotacji zmianowania, gdy pszenica uprawiana była w stanowisku 
po koniczynie. O ujemnym wpływie tego stanowiska na plony pszenicy wspomniano 
już wcześniej. Wydaje się natomiast, że mniejszy wpływ na wielkość plonów miał w 
tych latach przebieg pogody, gdyż nie różnił się od notowanego w innych latach gdy 
uzyskiwano znacznie większe plony tej rośliny. Jak wynika z powyższych rozważań 
analiza wpływu przebiegu pogody na tle uwzględnianych w doświadczeniu czynni-
kowa agrotechnicznych jest trudna i nie prowadzi do jednoznacznych stwierdzeń. 

Wpływ przebiegu pogody w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjne-
go analizowano dodatkowo metodą skupień [Filipiak, Wilkos, 1998] wprowadzając 
do analizy średnie obiektowe plony ziarna oraz wartości wskaźników Sielianinowa 

 

Zmienność plonów pszenicy ozimej  w zależności od 
nawożenia obornikiem

0

1

2

3

4

5

6

7

8

19
83

19
84

19
87

19
88

19
91

19
92

19
93

19
94

19
97

19
98

20
01

20
02

20
05

20
06

20
09

Lata uprawy

t *
 h

a 
-1 0

średnia z 4 dawek



195
Plonowanie pszenicy ozimej w zróżnicowanych warunkach termiczno-opadowych

w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego (Rys. 3.). Stosując metodę 
Warda wydzielono 4 skupienia różniące się wielkością plonów i wartościami wskaź-
ników hydrotermicznych (Tab. 2). 

Tabela 2. Wyniki analizy skupień z uwzględnieniem plonów ziarna pszenicy  
Table 2. Custer analysis including the yield of winter wheat grain 

Skupienie % udział 
w skupieniu Lata Plon

t· ha-1

Wskaźniki Sielianinowa

04 05 06 07

1

2

3
4

40,00

40,00

13,33
6,67

6(1983,1984,1987,1998,
2005,2006)
6 (1988,1991,1992,1993,
2002,2009)
2(1994, 2001)
1(1997)

5,48

6,65

7,18
4,09

1,07

1,07

4,05
2,64

1,60

0,54

0,71
1,07

0,79

1,42

0,82
1,48

0,92

1,24

1,04
4,46

Z analizy skupień można wyciągnąć kilka dodatkowych, w stosunku do poda-
nych wyżej, wniosków. Duże plony pszenicy można uzyskać w lata o wartościach 
współczynnika Sielianinowa w miesiącach od maja do lipca poniżej 1,5. Ujemny 
wpływ względnej suszy w maju i czerwcu (skupienie 3) jest z nadmiarem rekom-
pensowany ,,przekropną” pogodą w kwietniu. Ujemny wpływ suszy w maju (sku-
pienie 2) jest z kolei rekompensowany lepszymi warunkami hydro-termicznymi w 
czerwcu. Czynniki agrotechniczne, jak zmianowanie i stosowanie w zmianowaniu 
obornika tylko w nieznacznym stopniu modyfi kują wpływ przebiegu pogody na plo-
ny pszenicy. 

Wpływ czynników doświadczenia na pobranie azotu z plonem ziarna pszenicy 
ozimej był podobny do wpływu na plon (Tab. 1). Średnia różnica pobrania azotu 
między zmianowaniami wyniosła zaledwie ok. 3 kg N ·ha-1, na korzyść zmianowania 

z koniczyną. Wpływ obornika uwidaczniał się również w niewielkich, kilku kilogra-
mowych zwyżkach pobrania azotu. Jak wynika z przeprowadzonej analizy skupień 
(nie przedstawionej) wpływ przebiegu pogody na pobranie azotu dokonywał się po-
przez wielkość plonu ziarna, a nie zawartości azotu w ziarnie pszenicy.  

        

Wnioski

1. Większe plony ziarna pszenicy, pod którą stosuje się zalecane dawki nawozów 
mineralnych, można uzyskać w zmianowaniu typu norfolskiego z koniczyną niż 
w zmianowaniu z kukurydzą, ale pod warunkiem uprawy pszenicy po ziemniaku 
następującym po koniczynie, a nie bezpośrednio po tym przedplonie.
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2. Pszenica reaguje zwyżkami plonu na stosowanie obornika pod ziemniak, jako jej 
bezpośredni przedplon. Dawki obornika większe od 20-40 t·ha-1 nie powodują 
jednak dalszych zwyżek plonu ziarna pszenicy. 

2. Niekorzystne warunki hydrotermiczne w maju mogą być w pełni rekompenso-
wane korzystnymi warunkami w kwietniu lub w czerwcu. Mniej sprzyjające dla 
plonowania pszenicy są lata obfi te w opady, zwłaszcza w lipcu, niż lata o umiar-
kowanych opadach w całym okresie wegetacji w tym przede wszystkim w lipcu. 
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THE YIELD OF WINTER WHEAT DEPENDING ON WEATHER
 AND NITROGEN SUPPLY

Dorota Pikuła

Summary 

Paper presents the results of 15 harvest year experiment with winter wheat 
grown in four course rotations in Experimental Station Grabów near Puławy. Winter 
wheat succeeded either clover-grass mixture or potato in the rotation with legumi-
nous crops and potato in rotation without these crops. Farmyard manure was applied 
in the rates 0,20,40,60 and 80 t·ha-1 under potato in both rotations. Directly, for win-
ter wheat the rate of 100-120 kg N·ha-1 has been applied, independently of rotation 
and manure application. Climatic conditions during the experiment were characte-
rized by Sielianinow’s i.e. hydro-thermic index. Winter wheat yield was higher in 
the rotation with leguminous crops, providing that wheat succeeded potato and not 
clover-grass mixture. Manure applied for potato in the rates 20-40 t·ha-1 infl uences 
positively the yield of winter wheat grown in the next year. However higher manure 
rates proved to be ineffi cient. Winter wheat yielded the best in the years moderately 
wet, when Sielianinow index does not exceed the value of 1,5. In the years with ex-
cessive rainfall, particularly in July the yield of grain was signifi cantly lower. There 
was no clear interaction between weather conditions and the management practices, 
i.e. rotation and manure application.   

Dr Dorota Pikuła 
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
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PLONOWANIE JĘCZMIENIA JAREGO 
W ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKACH TERMICZNO-OPADOWYCH 

ZALEŻNIE OD STANU ZAOPATRZENIA W AZOT

Dorota Pikuła

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 1981–2007 nad 
plonowaniem jęczmienia jarego uprawianego w doświadczeniu płodozmianowym, 
zlokalizowanym w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB Grabów koło Puław. Czynni-
kami doświadczenia były dwa zmianowania: z udziałem i bez udziału rośliny mo-
tylkowej, oraz 5 poziomów nawożenia obornikiem pod ziemniak rozpoczynający 
rotacje czteropolowego zmianowania. Pod jęczmień jary stosowano zawsze dawkę 
60-80 kg N w nawozie mineralnym. Warunki termiczno opadowe charakteryzowano 
wskaźnikiem Sielianinowa obliczonym dla miesięcy od kwietnia do sierpnia. Dla 
wielkości plonów ziarna jęczmienia decydujące znaczenie miały warunki hydroter-
miczne w maju i czerwcu. 
Słowa kluczowe: zmianowanie czteropolowe, nawożenie azotem, nawożenie obor-
nikiem, jęczmień jary, wskaźnik hydrotermiczny Sielianinowa

Abstract

In the paper, the results of the permanent fi eld experiments carried on in the 
years 1999 –2009 at Experimental Station Grabów, on the yield of spring barley are 
presented.  The factors in the experiment were two, four-course crop rotations, with 
and without leguminous crop, and fi ve levels of farmyard manure applied for potato. 
The rate of 60-80 kg N·ha-1 has been applied for barley, independently of rotation 
and manure application. Hydrothermal (Sielianinow) index was used for charac-
terization of weather conditions during the experiment. The yield of barley grain 
depended signifi cantly on hydrothermal conditions in May and June. The defi cit of 
precipitation in this month reduces considerably the grain yield. Manure, applied in 
the rate above 20 t·ha-1,each fourth year scarcely infl uenced the barley yield. The 
signifi cant interaction between manure rates and the course of weather in the years 
of the experiment has been observed. 
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Key words: four-course crop rotation, nitrogen fertilization, manure application, 
barley, hydrothermal (Sielianinow) index

Wstęp

Jęczmień jary należy do roślin o dużych wymaganiach w stosunku do kultury 
gleby. Spośród zbóż ma także największe wymagania w stosunku do odczynu gleby 
i plonuje najlepiej w zakresie pH od 5,4-7,5. Na glebach kwaśnych o pH poniżej 5,5 
plony jęczmienia są znacznie mniejsze. W literaturze spotyka się liczne opracowania 
dotyczące wymagań glebowych oraz klimatycznych jęczmienia jarego [Budzyński 
i Szempliński, 2003, Orzech K., i in., 2009]. Wynika z nich, że rozwój i plonowanie 
jęczmienia jarego ograniczają przede wszystkim niedobory opadów w fazie strze-
lania w źdźbło i kwitnienia. Także susze, obejmujące okres na 10 -12 dni przed 
i po kłoszeniu, wpływają ujemnie na wielkość plonu ziarna [Dzieżyc, 1993]. Potrze-
by opadowe jęczmienia w miesiącach maj i czerwiec wynoszą 130 mm, a w lipcu 
45 mm. Ujemnie na plon jęczmienia jarego wpływają zbyt wysokie temperatury 
w okresie od kłoszenia do końca dojrzałości woskowej.  Stosunkowo mniej uwagi 
poświęca się natomiast współdziałaniu opadów i temperatur w krytycznych okresach 
rozwoju roślin. Z czynników agrotechnicznych decydujące jest dobre zaopatrzenie 
jęczmienia w azot, przy czym większe znaczenie mają tutaj nawozy mineralne, niż 
naturalne [Filipiak, Fotyma 2006]. Występuje także silniejszy związek między daw-
kami nawozów mineralnych i obornika z pobraniem azotu przez jęczmień jary, niż 
z plonem ziarna. 

W pracy podjęto próbę kompleksowej oceny wpływu warunków termicznych 
i opadowych scharakteryzowanych wskaźnikiem Sielianinowa, na plonowanie jęcz-
mienia jarego uprawianego w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia w azot po-
chodzący z obornika i wiązanego przez roślinę motylkową, zawsze jednak na tle 
jednakowej dawki 60-80 kg N·ha-1 w nawozach mineralnych. 

Materiał i metody

Podstawę badań stanowiło wieloletnie doświadczenie polowe prowadzone 
w RZD IUNG-PIB Grabów na glebie płowej o składzie granulometrycznym pia-
sku gliniastego lekkiego, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Doświadczenie za-
łożono w 1980 r. z dwoma równoległymi zmianowaniami roślin. W zmianowaniu 
1 uprawiane są, ziemniak, pszenica ozima, jęczmień jary i kukurydza na kiszonkę, 
a w zmianowaniu 2, ziemniak, pszenica ozima+gorczyca, jęczmień z wsiewką i mie-
szanka koniczyny z trawami. Pod ziemniak stosowano pięć wzrastających dawek 
obornika, 0,20,40,60 i 80 t·ha-1, co odpowiadało średnio dawkom 0, 98, 188, 282 
i 372 kg N·ha-1. Pod jęczmień jary stosowano zawsze 60-80 kg N ·ha-1. Doświadcze-
nie prowadzone jest polami dwóch roślin równocześnie w układzie split-plot, split-
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block, w dwóch cyklach przesuniętych o rok. Szczegółowy opis czynników doświad-
czenia przedstawiono w pracy Maćkowiaka (2000a). W doświadczeniu oznaczano 
plony główne i uboczne roślin oraz zawartość w nich azotu. W pracy wykorzystano 
wyniki 14 lat badań: 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1990, 1994, 1995, 1998, 1999, 
2002, 2003, 2006, 2007 obejmujących 7 rotacji zmianowania, w których uprawiano 
jęczmień jary. W pierwszych trzech rotacjach obydwu zmianowan jęczmień jary 
następował po ziemniaku. Od czwartej rotacji doświadczenia jęczmień jary w zmia-
nowaniu 1 następuje po pszenicy ozimej, a w zmianowaniu 2 po pszenicy ozimej, po 
której zbiorze dodatkowo wysiewany jest poplon z gorczycy.

Do opisu warunków opadowo-termicznych wykorzystano wskaźnik hydro-
termiczny Sielianinowa: K= P/ ΣTp·0,1 gdzie: P -suma opadów atmosferycznych 
dla danej dekady w mm, ΣTp -suma temperatur powietrza dla danej dekady w oC 
[Molga, 1958]. Na podstawie dekadowych wartości wskaźnika Sielianinowa obli-
czono wartości miesięczne, które wykorzystano do analizy danych. Hydrotermicz-
ny wskaźnik Sielianinowa jest wykorzystywany do oceny czasu trwania posuchy i 
nasilenia posuchy w znaczeniu agroklimatycznym. Okresem posuchy defi niuje się 
czas, w którym współczynnik K jest niższy od 1, co w praktyce oznacza, że roślina 
wyparowuje większą ilość wody niż otrzymuje z opadów. Okres suszy występuje 
wtedy, gdy wartość współczynnika K jest mniejsza od 0,5. Wówczas ilość wyparo-
wanej wody ponad dwukrotnie przewyższa jej dopływ. 

Wyniki badań i dyskusja

Warunki hydro-termiczne w latach badań 
Opady atmosferyczne w miesiącach od maja do sierpnia wykazywały w latach 

badań bardzo dużą zmienność (Rys. 1). 
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Rys. 1. Miesięczne sumy opadów okresu wegetacyjnego w ciągu 14 lat uprawy
 jęczmienia jarego

Fig. 1. Monthly rainfall during the vegetation season of 14 experimental years  
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Najwyższą średnią sumę opadów okresu wegetacyjnego, za 14 lat uprawy jęcz-
mienia jarego, zanotowano w czerwcu (87 mm), a najmniejszą w kwietniu (47 mm). 
Z lat uprawy jęczmienia jarego do najobfi tszych w opady należał rok 1998 z sumą 
opadów 424 mm w okresie od maja do sierpnia, a do najsuchszych należy zaliczyć 
rok 2003 z sumą opadów, w analogicznym okresie nieco ponad 198 mm. 

Rys. 2. Średnie miesięczne sumy temperatur w miesiącach okresu wegetacyjnego,
 za 14 lat uprawy jęczmienia jarego.

Fig. 2. Sum of monthly  temperature during the vegetation season of 14 experimental years 

Znacznie mniejszą zmienność wykazywały miesięczne sumy temperatur (Rys. 
2). Najzimniejszym miesiącem był kwiecień, w którym miesięczna suma temperatur 
nie przekraczała 2000C. Szczególnie zimny był kwiecień w 2003 r. z sumą tempe-
ratur niespełna 1060C. Do najcieplejszych miesięcy należał sierpień, w którym to 
miesiącu sumy temperatur były z reguły wyższe od 5000C. W całym okresie wege-
tacyjnym najcieplejszym w uprawie jęczmienia okazał się  rok 2002, a najzimniej-
szym rok 1981.  

Charakterystykę przeciętnych warunków termiczno-opadowych od kwietnia do 
sierpnia, opisanych wskaźnikiem hydrotermicznym Sielianinowa przedstawiono na 
rysunku 3. Obliczone wskaźniki hydrotermiczne Selianinowa dla danych ze Sta-
cji Meteorologicznej w Grabowie dla tego okresu wyniosły przeciętnie 0,37-1,26 
dla czerwca i 0,37-1,79 dla lipca oraz 0,97-5,56 dla sierpnia (lata 1981-2007). Dla 
kwietnia wartość wskaźnika mieściła  się w przedziale 0,51-3,69, a dla maja 0,49-
2,22 (lata 1981-2007). Współczynniki zmienności dla tej charakterystyki pogody 
wynosiły odpowiednio: 55,54; 36,55; 56,45; 40,41; 59,13% w miesiącach kwiecień, 
maj, czerwiec, lipiec i sierpień.  
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Rys. 3. Średnie miesięczne wartości wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa 
w latach uprawy jęczmienia jarego

Fig. 3. Sielianionow’s indexes in the vegetation months of 14 experimental years

Plony ziarna jęczmienia jarego

Plony ziarna jęczmienia jarego wykazywały bardzo dużą zmienność w latach 
badań i były zależne od czynników doświadczenia (Tab. 1). To samo dotyczy pobra-
nia azotu z plonem ziarna.
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Tabela 1.  Średnie plony i pobranie azotu z plonem ziarna jęczmienia jarego, zależ-
nie od obiektów doświadczenia za 14 lat badań

Table 1.  Average grain yield and nitrogen uptake by barley depending on experi-
mental treatments.

Obiekty doświadczenia Plon ziarna Pobranie azotu z plonem 

Zmianowanie
Dawka 

obornika

Plon 
średni 
t·ha-1

Współczynnik 
zmienności %

Pobranie
 średnie 

kg N·ha-1

Współczynnik 
zmienności %

1 0
20
40
60
80

3,98
4,07
4,15
4,08
4,18

26,30
26,19
25,46
26,81
27,17

67,20
71,12
76,23
74,65
78,98

27,05
27,31
27,68
28,50
29,82

2 0
20
40
60
80

4,11
4,44
4,43
4,61
4,70

17,16
16,89
15,45
14,91
14,92

75,25
85,41
84,40
90,61
91,43

26,48
21,58
23,51
22,15
21,97

NIR 
α=0,05

0,179

Działanie następcze obornika na plony jęczmienia jarego było niewielkie 
i istotną zwyżkę plonu ziarna (140 kg ziarna·ha-1 w zmianowaniu 1 i 435 kg ziarna·ha-1 

w zmianowaniu 2) i pobrania azotu z plonem (9,75 kg N·ha-1 w zmianowaniu 
1 i 12,7 kg N·ha-1 w zamianowaniu 2) stwierdzono tylko dla kontrastu: obiekt kon-
trolny w stosunku do wszystkich obiektów z obornikiem. Zwiększanie dawki obor-
nika ponad 20 t·ha-1 w 4 letniej rotacji zmianowania miało istotny wpływ na wielkość 
plonów ziarna jęczmienia jarego tylko w zmianowaniu 2. Nawożenie obornikiem 
nieznacznie zmniejszało wahania plonów jęczmienia w latach uprawy, to znaczy 
łagodziło ujemny wpływ niekorzystnego przebiegu pogody na wielkość plonów.
Z danych zamieszczonych w tabeli 1 i na rys. 4 wynika, że większe plony ziarna 
jęczmienia otrzymywano w zmianowaniu 2, z udziałem koniczyny z trawami. 
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Bliższa analiza wskazuje jednak nie tylko na rolę zmianowania, ale również 
bezpośredniego stanowiska dla jęczmienia w tym zmianowaniu. Jak wspomniano 
w metodyce przez okres 3 pierwszych rotacji zmianowan jęczmień jary następował 
bezpośrednio po ziemniaku, natomiast od 4 rotacji po pszenicy ozimej. Następstwo 
po ziemniaku, pod który stosowano obornik, okazało się korzystniejsze dla plono-
wania ziarna jęczmienia jarego, niż stanowisko po pszenicy ozimej, co skutkowało 
mniejszymi prawie o 1,5 t·ha-1 plonami ziarna.

W klasycznym zmianowaniu norfolskim jęczmień jary następuje po ziemniaku 
lub buraku, co gwarantuje mu dobre warunki fi tosanitarne oraz właściwą  kulturę 
gleby, o dużej zdolności buforowania. Budzyński i Szempliński [2003] podają, że 
w takich warunkach plony ziarna są największe, natomiast po mniej korzystnych, 
zbożowych przedplonach  plonowanie jęczmienia jest nawet o 10-20 % mniejsze, 
niż po przedplonach najlepszych, takich jak: ziemniaki, buraki, rzepak, groch. 

Stanowisko, w którym uprawiano jęczmień, wiąże się także z różnym oddale-
niem jego uprawy od stosowanego obornika, co miało wpływ  na efekt działania 
tego nawozu na plony i pobranie azotu przez jęczmień. Plony ziarna jęczmienia 
uprawianego w drugim roku po oborniku, stosowanym pod ziemniaki były wyższe 
w obu zmianowaniach, niż gdy jęczmień uprawiany był w trzecim roku po oborniku. 
Jęczmień jary nawożony dawką 60-80 kg N·ha-1 w nawozach mineralnych reaguje 
na dodatkowy dopływ azotu wiązanego symbiotycznie przez koniczynę z trawami 
i dostarczanego w regularnie stosowanym w zmianowaniu, oborniku. Wcześniejsze 
badania [Pikuła i Rutkowska, 2008] wskazują, że niezależnie od oddalenia od 
pola koniczyny jęczmień jary pobierał średnio w skali trzech lat około 38 kg azotu 
związanego biologicznie przez koniczynę uprawianą w mieszance z trawami. Fili-
piak i Fotyma [2006] podają, że dla dobrego plonowania jęczmienia jarego większe 
znaczenie mają nawozy mineralne niż naturalne. Poza tym plon ziarna jęczmienia 
zwiększa się istotnie wraz ze zwiększeniem dawki azotu [Pecio i Bichoński, 2006].

Zasadniczym czynnikiem wpływającym na wielkość plonów i pobrania azotu 
z plonem ziarna jęczmienia jest przebieg pogody w okresie wegetacyjnym. Istotny 
wpływ pogody ujawnial się we wszystkich obiektach doświadczenia i był niezależny 
zarówno od zmianowania (Rys. 4.) jak i od stosowania w zmianowaniu obornika 
(Rys. 5).
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Rys. 5. Zmienność plonów ziarna jęczmienia w latach badań 1981–2007 zależnie 
od zmianowania

Fig. 5. Yield of grain barley in the experimental years 1981–2007 depending
 on rotation
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Fig. 6. Yield of grain in the experimental years 1981–2007 depending on manure 
application 
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Najmniejsze plony ziarna jęczmienia uzyskano w 2003 roku. Rok 2003 był nie 
tylko suchy (suma opadów od kwietnia do sierpnia, nieco ponad 198 mm), ale i zim-
ny. Szczególnie zimny, w tym roku był kwiecień z sumą temperatur niespełna 1060C. 
Ujemny wpływ suszy w 2003 roku był łagodzony zmianowaniem z udziałem rośliny 
motylkowej oraz następczym działaniem obornika. 

Wpływ przebiegu pogody w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego 
analizowano metoda skupień (Warda) wprowadzając do analizy średnie obiektowe 
plony ziarna oraz wartości wskaźników Sielianinowa (Rys. 3). W wyniku takiego 
podziału uzyskano 2 skupienia o zbliżonych liczebnościach, charakteryzujących się 
minimalną wariancją [Filipak, Wilkos, 1998] (Tab. 2).

Tabela 2. Średnie wartości plonów i wskaźników Sielianinowa  w wydzielonych sku-
pieniach 

Table 2. Cluster  analysis including the yield of barley grain

Skupienie 
Procentowy 

udział w 
skupieniu 

Lata Plon
Wskaźniki Sielianinowa

04 05 06 07 08

1

2

43

57

6 (1981,1985,1989,1998,
2002, 2007)
8 ( 1 9 9 2 , 1 9 8 6 , 1 9 9 0 , 
1994,1995,1999,2003, 
2006)

5,04

3,79

   1,30

2,28

0,83

0,98

1,69

0,70

1,00

0,82

2,37

1,98

Z analizy skupień wynika, duże plony ziarna jęczmienia można osiągnąć w lata 
o wartościach współczynnika Sielianinowa powyżej 1, pod warunkiem, rekompen-
sowania majowej posuchy obfi tymi opadami w pozostałych miesiącach (skupienie 
pierwsze). Ujemnie natomiast na wielkość plonów ziarna jęczmienia wpływały po-
suchy przypadające przed i po kwitnieniu jęczmienia, kiedy o wartości współczyn-
nika Sielianinowa nie osiągały wartości 1. Tej niekorzystnej sytuacji nie zapobiegały 
nawet obfi te opady w kwietniu i sierpniu (skupienie 2). Niekorzystny przebieg pogo-
dy charakteryzujący skupienie 2 może być rekompensowany w pewnym stopniu na-
stępczym działaniem obornika oraz dopływem  azotu biologicznie wiązanego przez 
roślinę motylkowatą. 

Wpływ czynników doświadczenia na pobranie azotu z ziarnem jęczmienia ja-
rego był podobny do wpływu na plon. Średnia różnica pobrania azotu między zmia-
nowaniami wyniosła niespełna 3 kg N·ha-1 na korzyść zmianowania z rośliną motyl-
kową. Uwidaczniał się także wpływ obornika w niewielkich, kilku kilogramowych 
zwyżkach pobrania azotu. 
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Wnioski

1.  Jęczmień z wsiewka koniczyny plonuje wyżej od jęczmienia w czystym siewie 
i reaguje większymi zwyżkami plonu na następcze działanie dużych dawek 
obornika. 

2.  Lepszym stanowiskiem dla jęczmienia jarego jest stanowisko po ziemniaku, 
w drugim roku od obornika, niż po pszenicy w trzecim roku od stosowania tego 
nawozu

3.  Dobre warunki termiczno-wilgotnościowe w kwietniu i czerwcu rekompensują 
w uprawie jęczmienia ujemne skutki suszy majowej
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THE YIELD OF BARLEY DEPENDING ON WEATHER
 AND NITROGEN SUPPLY

  

Dorota Pikuła 

Summary

The paper presents the results of 14-year experiments with barley grown in two, 
four course rotations in Experimental Station Grabów near Puławy. One rotation 
included clower-grass mixture and another one maize for silage. Barley succeeded 
either potato or winter wheat. Farmyard manure in the rates 0,20,40, 60 and 80 t·ha-

1was applied for  potato in both rotations. Directly, for barley the rate of 60-80 kg 
N·ha-1 has been applied, independently of rotation and manure application. Climatic 
conditions during the experiment were characterized by Sielianinow’s hydro-termic 
index. The yield of barley was higher in the rotation with leguminous crops, pro-
viding that it succeeded potato and not winter wheat. Manure applied for potato in 
the rates 20-40 t·ha-1 infl uence positively the yield of barley grown in the next year 
and/or in the year after. However higher manure rates proved to be ineffi cient. Barley 
yielded the best in the years moderately wet, when Sielianinow’s index exceed the 
value of 1. In the dry and cold years, particularly in May and June, the yield of grain 
was signifi cantly lower. 
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Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
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SKUTKI NIEZRÓWNOWAŻONEGO NAWOŻENIA AZOTEM, 
FOSFOREM I POTASEM W ZMIANOWANIU CZTEROPOLOWYM 

Agnieszka Rutkowska 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2003–2009 
w RZD Grabów oraz Stacji Doświadczalnej Baborówko nad produkcyjnymi 
i środowiskowymi skutkami wieloletniego wyczerpywania gleb z fosforu i po-
tasu na tle zróżnicowanego nawożenia azotem. Doświadczenia są prowadzone 
w zmianowaniu czteropolowym obejmującym rzepak, pszenicę ozimą, kukurydzę 
na ziarno i jęczmień jary, polami wszystkich roślin równocześnie. Gleby w obu 
punktach doświadczalnych zaliczono do kategorii gleb lekkich, przy czym gle-
ba w Baborówku w roku wyjściowym charakteryzowała się większą zasobnością 
w fosfor i potas. Skutki siedmioletniego zaniechania nawożenia fosforem lub pota-
sem uwidoczniły się silniej w zmianie wskaźników żyzności gleby powodując obni-
żenie zawartości przyswajalnych form składników pokarmowych aniżeli w wielko-
ści uzyskiwanych plonów roślin. W przypadku potasu stwierdzono ścisłą zależność 
pomiędzy rozmiarem wyczerpania gleb z K2O a poziomem nawożenia azotem. 
Słowa kluczowe: wyczerpywanie gleb z fosforu i potasu, nawożenie azotem, 
wskaźniki glebowe, wskaźniki roślinne

Abstract

In the paper, the consequences of long lasting soil depleting from phosphorus 
and potassium under different nitrogen rates were presented. The fi eld experiments 
were carried on in 2003–2009 in Experimental Station Grabów and Baborówko of 
IUNG-PIB in four – crop rotation: winter rape – winter wheat – maize – spring bar-
ley. The soils in both sites were classifi ed as loamy and sandy – loam. In two facto-
rial experiments the fi rst factor was P and/or K and the second one N fertilization. 
P and/or K was either applied or abandoned and N fertilizers were applied in six con-
secutive rates. The long term of unbalanced mineral fertilization affected more the 
soil fertility measured by phosphorus and potassium contents than the plant yields. 
Potassium uptake by crops was strongly related to nitrogen rates. That implies the 
necessity of fi tting the K rates to soil fertility, potassium requirements of crops and 
predicted nitrogen rates. 



210
Agnieszka Rutkowska 

Key words: soil depleting from phosphorus and potassium, nitrogen fertilization, 
soil indexes, plant indexes

Wstęp

Przy opracowywaniu zaleceń nawozowych w stosunku do azotu zakłada się 
optymalne zaopatrzenie roślin w pozostałe składniki pokarmowe i uregulowanie 
odczynu gleby. Praktyka rolnicza wskazuje jednak na szczególne preferowanie na-
wożenia azotem, który jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym, kosztem 
znacznego ograniczenia zużycia pozostałych nawozów. Zgodnie z danymi GUS, 
średnie zużycie nawozów mineralnych w Polsce w latach 2008/2009 wyniosło 121 
kg NPK na 1 ha UR, przy stosunku N:P:K równym 1,0:0,3:0,4. Takie nie zbilanso-
wane nawożenie wydaje się w naszych warunkach szczególnie niebezpieczne gdyż 
ponad 30% gleb Polski należy do klas o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu, 
a 42% gleb do klas o niskiej i bardzo niskiej zawartości potasu. Ponadto uprawia-
ne obecnie, wysokoplonujące odmiany roślin wykazują duże potrzeby pokarmowe 
w stosunku do wszystkich składników mineralnych, co nasila proces wyczerpywania 
z nich gleb. Jednostronne nawożenie azotem przy wyczerpywaniu rezerw pozosta-
łych składników z gleby, może prowadzić do zaburzeń funkcji fi zjologicznych roślin, 
a w konsekwencji do redukcji plonów oraz do spadku żyzności gleby. Zachwianie 
równowagi składników pokarmowych w glebie stwarza ryzyko wymywania azotu 
wnoszonego w nawozach mineralnych do wód gruntowych na skutek niedostatecz-
nego wykorzystania N przez rośliny. 

Celem realizowanych w latach 2007–2009 badań była ocena skutków wyczer-
pywania gleb z fosforu i potasu w okresie siedmioletnim, przy zróżnicowanych 
dawkach nawozów azotowych. W badaniach postawiono hipotezę, że intensywne 
nawożenie azotem pogłębia ujemne skutki wyczerpywania gleby z fosforu i potasu 
jeżeli nie są one stosowane w formie nawozów mineralnych.

Metodyka i zakres badań

Podstawę badań stanowiły dwa statyczne, dwuczynnikowe doświadczenia 
nawozowe, prowadzone od 1985 roku na polach doświadczalnych IUNG-PIB 
w Grabowie oraz Stacji Doświadczalnej w Baborówku. W roku 2003, jako pierwszy 
czynnik, wprowadzono, obok obiektu kontrolnego z pełnym nawożeniem fosforem 
i potasem obiekty bez P lub bez K. W historii tych doświadczeń drugim czynnikiem, 
nie zmienianym od momentu ich założenia było 6 poziomów nawożenia azotem. 
Przez cały okres prowadzenia doświadczeń nie stosowano nawozów naturalnych 
i nie uprawiano roślin motylkowatych. 
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W czteropolowym zmianowaniu, prowadzonym polami wszystkich roślin 
uprawiano rzepak ozimy, pszenicę ozimą, kukurydzę na ziarno oraz jęczmień jary. 
W obiekcie z pełnym nawożeniem fosforem i potasem dawki tych składników na 
całą, czteroletnią rotację zmianowania wynosiły 310 kg P2O5·ha-1 i 440 kg K2O·ha-1. 

Wyniki badań

Ocena produkcyjnych skutków niezrównoważonego nawożenia azotem
Produkcyjne skutki siedmioletniego wyczerpywania gleby z fosforu bądź pota-

su oceniano na podstawie wielkości plonów oraz pobrania N, P i K z plonem głów-
nym i ubocznym roślin. W pracy przedstawiono średnie roczne wartości analizowa-
nych wskaźników roślinnych obliczone dla całego zmianowania. Wszystkie rośliny 
w zmianowaniu plonowały lepiej w Grabowie w porównaniu z Baborówkiem. Plony 
roślin wzrastały w miarę stosowania kolejnych dawek nawozów azotowych. Za-
leżność plonów od nawożenia azotem najlepiej opisywała wielomianowa krzywa 
reakcji. Dla rzepaku i pszenicy nie udowodniono ujemnego wpływu siedmioletniego 
wyczerpywania gleb z fosforu bądź potasu na wielkość plonów nasion. Kukurydza 
reagowała zniżką plonów ziarna średnio o około 5% w obiektach, w których nie sto-
sowano nawożenia fosforem lub potasem w porównaniu do obiektu z pełnym nawo-
żeniem. W Grabowie różnice w wielkości plonów kukurydzy ujawniły się już przy 
najmniejszej zastosowanej dawce azotu, w Baborówku dopiero przy największej 
dawce tego składnika. Jęczmień w obu miejscowościach, w całym zakresie stoso-
wanych dawek azotu reagował spadkiem plonu na zaprzestanie nawożenia fosforem. 
Na rys. 1 i 2 przedstawiono średnią dla lat 2007–2009 produkcyjność zmianowań 
wyrażoną w jednostkach zbożowych. 

Rys. 1. Produkcyjność zmianowań w jednostkach zbożowych w Grabowie 
(średnia za lata 2007–2009)

Fig. 1. The sum of grain yields in cereal units in Grabów (mean for 2007–2009)
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Rys. 2. Produkcyjność zmianowania w jednostkach zbożowych w Baborówku
 (średnia za lata 2007–2009)

 Fig. 2. The sum of grain yields in cereal units in Baborówko (mean for 2007–2009)

Pobranie składników pokarmowych
Azot

Pobranie azotu wzrastało proporcjonalnie do całkowitej, zastosowanej w zmia-
nowaniu dawki nawozów azotowych. W Grabowie zaznaczyła się tendencja ogra-
niczenia pobierania azotu w warunkach zaprzestania nawożenia fosforem, średnio 
o 36 kg N·ha-1 na co decydujący wpływ miało mniejsze pobranie tego składnika 
przez jęczmień oraz kukurydzę (Rys. 3). W Baborówku zależność ta wystąpiła jedy-
nie przy największej dawce N. Znacznie silniejszy wpływ na ilość pobranego azotu 
miało tutaj siedmioletnie wyczerpywanie gleby z potasu. W obiekcie bez potasu, 
począwszy od dawki 280 kg N·ha-1 rośliny pobrały średnio o 30 kg azotu mniej, niż 
w obiekcie z pełnym nawożeniem NPK (Rys. 4) . 

Rys. 3. Średnie dla lat 2007–2009 pobranie azotu w Grabowie w skali zmianowania
Fig. 3. The mean value of nitrogen uptake for 2007–2009 in crop rotation in Grabów
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Rys. 4. Średnie dla lat 2007–2009 pobranie azotu w Baborówku w skali zmianowania
Fig. 4. The mean value of nitrogen uptake for 2007–2009 in crop rotation in Baborówko

Fosfor

W Grabowie, rośliny w skali zmianowania pobrały od 11 do 27% mniej P 
w obiekcie bez tego składnika (Rys. 5). Znaczne zmniejszenie pobrania fosforu 
stwierdzono w przypadku wszystkich uprawianych roślin, niezależnie od wielkości 
stosowanych dawek azotu. W Baborówku nie obserwowano natomiast różnic w po-
braniu fosforu pomiędzy obiektem z pełnym nawożeniem i obiektem bez tego skład-
nika (Rys. 6). Zasobność gleby w fosfor była jednak w tym punkcie doświadczalnym 
znacznie większa, niż w Grabowie. 

Rys. 5. Średnie dla lat 2007–2009 pobranie fosforu w Grabowie w skali zmianowania
Fig. 5. The mean value of phosphorus uptake for 2007–2009 in crop rotation in Grabów
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Rys. 6. Średnie dla lat 2007–2009 pobranie fosforu w Baborówku w skali zmianowania
Fig. 6. The mean value of phosphorus uptake for 2007–2009 in crop rotation in Baborówko

Potas
W obu miejscowościach zaprzestanie nawożenia potasem miało istotny wpływ 

na ilość pobranego przez rośliny składnika. W Grabowie różnice pogłębiały się wy-
raźnie wraz ze wzrostem całkowitej, zastosowanej w zmianowaniu dawki N (Rys. 
7). Przy dawkach do 280 kg N·ha-1 ilość pobranego potasu była mniejsza średnio 
o 13%, a przy dawkach od 420 N·ha-1 o blisko 40%. W Baborówku różnice w po-
braniu potasu w obiekcie bez nawożenia tym składnikiem i w obiekcie z pełnym 
nawożeniem były zbliżone na wszystkich poziomach nawożenia azotem i wynosiły 
średnio 28% (Rys. 8). W obu miejscowościach najsilniejszą reakcją na zaniechanie 
nawożenia potasem, mierzoną ilością pobranego składnika charakteryzowały się ku-
kurydza i rzepak, a następnie jęczmień i pszenica.  
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Rys. 7. Średnie dla lat 2007–2009 pobranie potasu w Grabowie w skali zmianowania
Fig. 7. The mean value of potassium uptake for 2007–2009 in crop rotation in Grabów
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Rys. 8. Średnie dla lat 2007–2009 pobranie potasu w Baborówku w skali zmianowania
Rys. 8. The mean value of potassium uptake for 2007–2009 in crop rotation in Baborówko

Bilans składników pokarmowych

Bilanse składników pokarmowych sporządzono za okres trzech lat badań, me-
todą na powierzchni pola, uwzględniając po stronie przychodów sumę dawek azo-
tu, fosforu i potasu w czystym składniku wnoszonych pod poszczególne rośliny 
w zmianowaniu, a po stronie rozchodów ilości składników wynoszonych z plonami 
głównymi i ubocznymi roślin. 

Bilans azotu

W Grabowie, ze względu na większe plony wszystkich uprawianych roślin 
a tym samym większe wartości pobrania, bilans azotu w skali zmianowania był ujemy. 
W obiekcie, w którym nie stosowano nawożenia azotem ujemne saldo bilansu wy-
nosiło 350 kg N·ha-1. Dodatnie saldo bilansu N uzyskano jedynie przy najwięk-
szej, całkowitej dawce składnika wynoszącej 850 kg N·ha-1 (Rys. 9). W Baborów-
ku zrównoważony bilans azotu gwarantowała dawka o połowę mniejsza (Rys. 10). 
W żadnej z miejscowości nie udowodniono wpływu zaniechania nawożenia fosfo-
rem bądź potasem na bilans azotu.
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Rys. 9. Średni dla lat 2007–2009 bilans azotu w zmianowaniu w Grabowie
Fig. 9. Nitrogen balance in crop rotation in Grabów (mean for three years)

Rys. 10. Średni dla lat 2007–2009 bilans azotu w zmianowaniu w Baborówku
Fig. 10. Nitrogen balance in crop rotation in Baborówko (mean for three years)

Bilans fosforu
W obu punktach doświadczalnych bilans fosforu był ściśle związany z poziomem 

nawożenia azotem (Rys. 11, 12). W Grabowie ujemne saldo bilansu uzyskiwano 
w całym zakresie stosowanych dawek N. W obiekcie kontrolnym, z nawożeniem 
fosforem, w obu miejscowościach, w całym zakresie stosowanych dawek nawozów 
azotowych bilans P był zrównoważony. W obiekcie bez nawożenia fosforem i bez 
nawożenia azotem bilans fosforu był ujemny w granicach od -30 kg w Baborówku 
do -60 kg P w Grabowie. Na największych dawkach N ujemne saldo bilansu fosforu, 
w obydwu punktach doświadczalnych osiągało -100 kg P. 
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Rys. 11. Średni dla lat 2007–2009 bilans fosforu w zmianowaniu w Grabowie
Fig. 11. Phosphorus balance in crop rotation in Grabów (mean for three years)

Rys. 12. Średni dla lat 2007–2009 bilans fosforu w zmianowaniu w Baborówku
Fig. 12. Phosphorus balance in crop rotation in Baborówko (mean for three years)

Bilans potasu
Podobnie jak w przypadku fosforu bilans potasu zależał od poziomu nawożenia 

azotem, który stymulował przyrost plonu i w konsekwencji większe wyczerpanie 
potasu z gleby (Rys. 13, 14). W obiekcie, w którym od siedmiu lat nie stosowano na-
wożenia potasem bilans składnika wykazywał znaczne saldo ujemne, pogłębiające 
się w miarę wzrostu dawek azotu, z wyjątkiem obiektu N0 w Baborówku. W obiek-
tach z nawożeniem potasem zrównoważony bilans K uzyskiwano w zakresie dawek 
azotu N0 – N4. Na większych dawkach azotu bilans składnika był już ujemny. Na 
saldo bilansu potasu decydujący wpływ miały rośliny o największych wymaganiach 
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pokarmowych w stosunku do azotu i potasu - rzepak oraz kukurydza. W przypadku 
tych roślin zrównoważonego bilansu składnika nie uzyskano nawet w obiektach, w 
których regularnie stosowano nawożenie potasem. 

Rys. 13. Średni za lata 2007–2009 bilans potasu w zmianowaniu w Grabowie
Fig. 13. Potassium balance in crop rotation in Grabów (mean for three years)

Rys. 14. Średni za lata 2007–2009 bilans potasu w zmianowaniu w Baborówku
Fig. 14. Potassium balance in crop rotation in Baborówko (mean for three years)

PKMgCaS             -P                     -K 

PKMgCaS           -P                   -K 

0
170
340
510
680
850

Dawka N [kg/ha]

0
170
340
510
680
850

Dawka N [kg/ha]

Sa
ld

o 
bi

la
ns

u 
K

 [k
g/

ha
]

Sa
ld

o 
bi

la
ns

u 
K

 [k
g/

ha
]

200

100

0

-100

-200

-300

--400

-500

300

200

100

0

-100

-200

-300

--400



219
Skutki niezrównoważonego nawożenia azotem, fosforem i potasem 

Ocena środowiskowych skutków niezrównoważonego nawożenia mineralnego

Oceny środowiskowych skutków niezrównoważonego nawożenia dokonano 
na podstawie zawartości przyswajalnych form fosforu i potasu w warstwie ornej 
gleby z pola jęczmienia kończącego zmianowanie po siedmiu latach prowadzenia 
doświadczenia. Zawartość P2O5 i K2O w glebie oznaczono metodą Egnera – Riehma 
DL.

Zawartość fosforu w glebie 

W obu miejscowościach, w całym zakresie stosowanych dawek azotu gleba cha-
rakteryzowała się wysoką zawartością fosforu zarówno w obiekcie z pełnym nawo-
żeniem jak i w obiekcie, w którym zaprzestano nawożenia P (Rys. 15, 16). Niemniej 
jednak, w obiekcie bez fosforu zaznaczył się, pogłębiający wraz ze wzrostem po-
ziomu nawożenia azotem proces wyczerpywania gleby z tego składnika. Zmiany 
w zawartości fosforu przyswajalnego w glebie były bardziej widoczne w Grabo-
wie w porównaniu z Baborówkiem. W Grabowie, na dawce N1 zawartość P2O5 
kształtowała się na poziome 16,5 mg·100 g-1 gleby, na dawce N6 wynosiła tylko 
12,8 mg·100 g-1 gleby. Wyniki uzyskane w Baborówku na poszczególnych pozio-
mach nawożenia azotem są trudne do interpretacji. 

Rys. 15. Zawartość P2O5 w warstwie ornej gleby w Grabowie w siódmym roku zaprzestania 
nawożenia fosforem

Fig. 15. P2O5 content in the plough layer of soil in Grabów after seven-years of breaking 
of phosphorus fertilization
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Rys. 16. Zawartość P2O5 w warstwie ornej gleby w Baborówku w siódmym roku   
zaprzestania nawożenia fosforem 

Fig. 16. P2O5 content in the plough layer of soil in Grabów after seven-years of breaking 
of phosphorus fertilization

Zawartość potasu w glebie

W obu miejscowościach zasobność gleby w potas przyswajalny była uzależnio-
na od  poziomu nawożenia azotem (Rys. 17, 18). W Grabowie zawartość K2O przy 
pełnym nawożeniu kształtowała się w zakresie zawartości średnich, a w obiekcie 
w którym nie stosowano azotu, a tym samym uzyskiwano znacznie mniejsze war-
tości pobrania K, w zakresie zawartości wysokich. Zaniechanie nawożenia potasem 
spowodowało zmniejszenie zawartości składnika z 13 do 8 mg K2O/100 g-1 gleby 
przy dawce N0 (o 38%) i z 9,7 do 6,8% przy dawce N6 (o 30%). W Baborówku 
gleba charakteryzowała się zasobnością w potas większą o jedna klasę. W obiekcie 
bez nawożenia tym składnikiem zawartość potasu przyswajalnego uległa obniżeniu 
z 17,2 do 13 mg K2O·100 g-1 gleby (o 25%) na dawce N0 i z 14,8 do 11,5 mg 
K2O·100 g-1 gleby (o 22%) .
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Rys. 17. Zawartość K2O w warstwie ornej gleby w Grabowie w siódmym roku 
zaprzestania nawożenia potasem

Fig. 17. K2O content in the plough layer of soil in Grabów after seven-years 
of breaking of potassium fertilization

Rys. 18. Zawartość K2O w warstwie ornej gleby w Baborówku w siódmym roku
  zaprzestania nawożenia potasem

Fig. 18. K2O content in the plough layer of soil in Grabów after seven-years of breaking
 of potassium fertilization
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Pośrednia miarą środowiskowych skutków nawożenia azotem był przedstawio-
ny wyżej bilans tego składnika. Dodatkowo w obiekcie bez nawożenia azotem okre-
ślono straty mineralnych form tego składnika w okresie zimowym. W badaniach 
oszacowano straty azotu w obiekcie kontrolnym N0 w okresie zimy jako różnicę 
zawartości Nmin w profi lu 0-90 cm pomiędzy jesiennym i wiosennym terminem po-
bierania próbek gleby.

Rys. 19. Różnica w zawartości Nmin w terminie jesiennego i wiosennego pobierania prób 
w Grabowie

Fig. 19. Difference of Nmin concentraion in soil between the autumn and winter term
 of soil sampling in Grabów

Rys. 20. Różnica w zawartości Nmin w terminie jesiennego i wiosennego pobierania prób
 w Baborówku

Fig. 20. Difference of Nmin concentraion in soil between the autumn and winter term
 of soil sampling in Baborówko
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Straty te wystąpiły tylko w polach jęczmienia i rzepaku natomiast w polach 
kukurydzy i pszenicy zawartości azotu mineralnego była większa w okresie wiosny 
niż jesieni co oznacza przyrost tej zawartości (Rys. 19, 20). W przypadku pszeni-
cy należy to tłumaczyć uprawą poplonu ozimego przyorywanego późną jesienią, 
a w przypadku kukurydzy pozostawianiem dużej masy resztek pożniwnych, któ-
re ulegały mineralizacji, w większości dopiero w okresie wiosny. Opisane prawid-
łowości dotyczyły zarówno obiektów z pełnym nawożeniem NPK, jak i obiektów 
w których nie stosowano fosforu bądź potasu. 

Podsumowanie i wnioski

Cykl doświadczeń prowadzonych w dwóch punktach doświadczalnych w latach 
2007–2009 należy traktować jako piąty, szósty i siódmy rok oceny wpływu zaniecha-
nia nawożenia fosforem lub potasem na tle zróżnicowanych dawek nawozów azoto-
wych na wielkość plonów roślin, pobranie i bilans składników mineralnych oraz na 
żyzność gleby. Doświadczenia prowadzono w zmianowaniu czteropolowym obejmu-
jącym rzepak, pszenicę ozimą, kukurydzę na ziarno i jęczmień jary, polami wszyst-
kich roślin równocześnie. Typologicznie gleby w obydwu punktach doświadczalnych 
były podobne i zaliczono je w większości do kategorii gleb lekkich. W roku wyjścio-
wym gleba pola doświadczalnego w Baborówku wykazywała większą zasobność 
w podstawowe składniki mineralne. 

Zaniechanie nawożenia fosforem ujawniło się w Grabowie w postaci spadku 
pobrania składnika (średnio o 12%) w stosunku do obiektu z pełnym nawożeniem, 
niezależnie od wielkości stosowanych dawek nawozów azotowych. Nie przekładało 
się to jednak na produkcyjność zmianowania, wyrażonej w jednostkach zbożowych. 
W Baborówku na glebie o większej wyjściowej zawartości fosforu skutki zaniecha-
nia nawożenia tym składnikiem ujawniły się tylko w obiektach z dużymi dawkami 
nawozów azotowych i nie przekraczały 5%.  

W obu punktach doświadczalnych zaprzestanie nawożenia potasem powodowa-
ło znaczny spadek pobrania K w skali zmianowania, w całym zakresie stosowanych 
dawek N. W obu miejscowościach, największy wpływ na średnią roczną wartość 
pobrania potasu miała kukurydza. W Baborówku, gdzie gleba charakteryzowała się 
większą zawartością potasu przyswajalnego a plony wszystkich uprawianych ro-
ślin były mniejsze, różnice pobrania tego składnika szacowane w skali zmianowania 
w stosunku do obiektu kontrolnego były zbliżone na wszystkich dawkach N. 
W Grabowie różnice te pogłębiały się wyraźnie wraz ze wzrostem poziomu na-
wożenia azotem, co wskazuje na konieczność harmonizacji dawek azotu i potasu 
z uwzględnieniem zasobności gleby w potas przyswajalny oraz potrzeb pokar-
mowych uprawianych roślin. W obu punktach doświadczalnych, pomimo istotnie 
mniejszych wartości pobrania potasu nie stwierdzono spadku produkcyjności zmia-
nowań. 
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Zaprzestanie nawożenia analizowanymi składnikami prowadziło do ujemnego ich 
bilansu szacowanego w skali całego zmianowania. Ujemne saldo bilansu ulegało 
pogłębieniu w miarę stosowania wzrastających dawek azotu. Prawidłowość ta uwi-
daczniała się szczególnie wyraźnie w odniesieniu do potasu, składnika pobieranego 
przez rośliny w największych ilościach. W Grabowie różnica salda bilansu pomię-
dzy obiektem bez nawożenia azotem i obiektami z dużymi dawkami tego składnika 
była ponad dwukrotna a w Baborówku nawet ponad trzykrotna. 
Na podstawie uzyskanych rezultatów badań sformułowano następujące wnioski:

1. Siedmioletnie wyczerpywanie gleb z przyswajalnych form fosforu i potasu 
ujawniło się w bardziej we właściwościach chemicznych gleby powodując ob-
niżenie zawartości przyswajalnych form składników pokarmowych aniżeli w 
wielkości uzyskiwanych plonów roślin . 

2. W przypadku potasu stwierdzono ścisłą zależność pomiędzy rozmiarem pro-
cesu wyczerpywania gleby z przyswajalnych form tego składnika a poziomem 
nawożenia azotem. Świadczy to o konieczności ustalania dawek potasu nie tyl-
ko w oparciu o stan zasobności gleby ale również zależnie od przewidywanego 
poziomu nawożenia roślin azotem.

3. W obiekcie bez nawożenia azotem w polach jęczmienia i rzepaku stwierdzono 
straty azotu mineralnego w okresie jesienno – zimowym. W polach pszenicy i 
kukurydzy zawartość azotu mineralnego wiosną była większa niż jesienią, co 
wynika w uprawy poplonu w polu pszenicy i pozostawianiu znacznej masy 
resztek pożniwnych przez kukurydzę. 
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Agnieszka Rutkowska

THE CONSEQUENCES OF UNBALANCED FERTILIZATION WITH 
NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN FOUR – 

COURSE CROP ROTATION

Summary

In the paper, the consequences of long term soil depleting from phosphorus and 
potassium under different rates of nitrogen was presented. Two factorial fi eld experi-
ment has been conducted in years 2003-2009 in Experimental Station of IUNG-PIB 
in Grabów and Baborówko in four crop rotation: winter rape - winter wheat – maize 
for corn- spring barley. The fi rst factor was P and/or K and the second one N fertil-
ization. P and/or K was either applied or abandoned and N fertilizers were applied 
in six consecutive rates. The total amount of P and K in crop rotation accounted 310 
kg P2O5·ha-1 and 440 kg K2O·ha-1 respectively. At the beginning of the experiment 
soil in Baborówko was more abundant in available phosphorus and potassium in 
comparison with Grabów. In the early spring and in autumn soil samples have been 
taken from N0 treatments in each fi eld and analyzed for mineral form of nitrogen 
N-NO3 and N-NH4. After harvesting soil has been sampled from plough layer in a 
barley fi eld to determine available forms of phosphorus and potassium. Soil indexes 
(yields, nutrient uptake) were used to account for the productive effects on unbal-
anced mineral fertilization and soil indexes (nutrient balance, P2O5 and K2O content 
in soil) for the environmental ones. 

Seven-years of soil depleting from phosphorus caused in decreasing of P uptake 
by 12% in comparison to treatment with complete fertilization but did not refl ect 
in crops yields in Grabów. In Baborówko the highest nitrogen rates led to drop the 
value of N uptake and maize and rape yields for about 5%. 

In Baborówko nitrogen fertilization did not impact on potassium uptake. In 
Grabów, on less abundant with potassium soils, K uptake by crops was strongly re-
lated to nitrogen fertilization decreasing through N rates. That implies the necessity 
of fi tting the K rates to soil fertility, potassium requirements of crops and predicted 
nitrogen rates. 

Soil exhausting from P and K caused to hardly negative balance of the macro-
nutrients in the rotations. On the highest nitrogen rates P balance dropped -to 100 kg 
P·ha-1 in both sites. K balance strongly depended on N rates, and positive K balance 
was obtained in the range of N0 – N4 rates. In Grabów the differences between treat-
ment N0 and N4-N5 were thrice, in Baborówko twice. 
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Unbalanced nitrogen fertilization has affected changes in chemical soil proper-
ties. In both localizations, the content of P2O5 under phosphorus fertilization was 
high irrespective of N rates but in treatment without P decreased much together with 
N doses. Seven-year of soil exhausting from potassium decreased K2O concentra-
tion in Grabów from 13 to 8 mg K2O·100 mg -1 soil in treatment N0 and from 14,8 to 
11,5 mg K2O·100 g-1 soil in treatment N6. 
  

Dr Agnieszka Rutkowska
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
e-mail: agrut@iung.pulawy.pl
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