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Przy uprawie ziemniaków na sadzeniaki ważnym problemem jest nawożenie i gę

stość sadzenia, ponieważ oba te czynniki w zasadniczy sposób wpływaję na wielkość 

plonu i jego strukturę. Poględy na zagadnienie współdziałania między nawożeniem 

mineralnym i gęstościę sadzenia nie zawsze sę zgodne . 

Roztropowicz [4] nie stwierdziła wyraźnej współzależności pomiędzy nawożeniem 

a kształtem i wielkością powierzchni gleby przeznaczonej pod roślinę . Autorka tłu

maczy to tym, że w naszych warunkach jednę z przyczyn braku współdziałania między 

nawożeniem a gęstościę sadzenia są niewłaściwe stosunki świetlne w łanie. 

Bodleander i Reestman [1] stwierdzili, że optymalna gęstość ~adzenia była za
leżna od dawki azotu. Autorzy ci doszli do wniosku, że gęstość sadzenia przy niż

szych dawkach azotu powinna być mniejsza, aniżeli przy dawce 100 kg N/ha. Van Burg 

[ 2 J podaje, że współdziałanie nawożenia z gęstością sadzenia jest silnie uzależ

nione od wielkości użytych sadzeniaków - w miarę zwiększania wielkości użytych sa

dzeniaków dodatnia reakcja na wzrost nawożenia przy gęstym sadzeniu maleje aż do 

A zaniku. Dochodzi on do wniosku, że efektywność nawożenia azotowego jest zwięzana 

z ilością łodyg na ha. 

Dane literatury na temat wpływu poziomu nawożenia i gęstości sadzenia na wy

dajność i udział sadzeniaków w plonie nie sę liczne i jednoznaczne. Jak podaję Ma

zur i Ciećka [3] procentowy udział sadzeniaków w plonie był wyraźnie uzależniony 
od odmiany i gęstości sadzenia, nieznacznie natomiast od poziomu nawożenia mine

ralnego. Autorzy ci stwierdzili zróżnicowanę reakcję odmian ziemniaka na gęstość 

sadzenia i nawożenia. Natomiast Sobiech [s] podaje, że w miarę wzrostu odległoś

ci między ·roślinami współczynnik rozmnażania wzrastał, przy czym najbardziej efek

tywny był średni poziom nawożenia - 50 kg N/ha, niezależnie od odmiany. 

Problem wydajności sadzeniaków w zależności od poziomu nawożenia i gęstości 

sadzenia nie jest jeszcze dostatecznie dobrze poznany, dlatego podjęte prace mia

ły na celu wyjaśnienie tego zagadnienia. 
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MATERIAŁ I METODA 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 1971-1973 w Zakładach Doświad

czalnych Instytutu Ziemniaka w Boninie, Jadwisinie i Starym Oleśnie oraz w Zakła

dach Doświadczalnych AR Olsztyn, Szczecin, Warszawa i Wrocław. 

Badano wpływ trzech poziomów nawożenia azotem (40, BO i 120 kg/ha przy propor

cji N:P:K jak 1:1:1,5) i gęstości sadzenia co 20, 30, 40 cm w rzędzie na plon 

ogólny i procentowy udział sadzeniaków w plonie, plon sadzeniaków i współczynnik 

rozmnażania czterech odmian ziemniaka: Krab, Noteć, Nysa i Prosna. 

Ziemniaki uprawiano na oborniku (ok. 25 t/ha) w rozstawie międzyrzędzi 62,5 cm. 

Zbioru dokonywano w pełnej dojrzałości . Podczas zbioru określono plon bulw oraz 

procentowy udział w plonie bulw o średnicy do 3,5, 3,5-4,5, 4,5-5,5 i powyżej 

5,5 cm. Współczynnik rozmnażania obliczono na podstawie plonu frakcji 3,5-4,5 · i 

4,5-5,5 cm oraz średniej masy bulwy danej frakcji, a uzyskane ilości sadzeniaków 

dzielono przez 40 tys. (obsada na 1 ha) . 

Hipotezę o występowaniu różnic w plonie bulw, procentowym udziale frakcji sa

dzeniaków w plonie, plonie sadzeniaków, oraz współczynniku rozmn8żania badanych 

odmian w zależności od poziomu nawożenia i gęstości sadzenia weryfikowano podda

jąc wyniki badań analizie wariancji dla układu losowanych podbloków. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W opracowaniu syntetycznym nie stwierdzono współdziałania odmian z badanymi 

czynnikami, dlatego wpływ poziomu nawożenia i gęstości sadzenia przedstawiono na 

wartościach średnich dla wszystkich badanych odmian z 21 doświadczeń (7 punktów 

doświadczalnych w latach 1971-1973). Wpływ wzrastającego poziomu nawożenia mine-
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Rys. 1. Wpływ ,poziomu nawożenia azotem i gęstości sadzenia na plon ogólny i plon 
sadzeniaków 
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ralnego i gęstości sadzenia na plon ogólny i plon sadzeniaków przedstawiono na 

rysunku 1. 
Z przedstawionych danych wynika, że najwyższy plon ogólny osiągnięto przy daw-

ce N 80 kg/ha. Podwyższenie dawki,azotu do 120 kg/ha nie powodowało zwyżki plonu 

ogólnego, natomiast plon sadzeniaków zmniejszał się o 0,4 t/ha. Zagęszczenie roś

lin w rzędzie o 10 cm powodowało istotny wzrost plonu ogólnego o 1,1 dol,~ t/ha, 

a plonu sadzeniaków o 1,4 do 1,6 t/ha. W doświadczeniach nie stwierdzono istotne

go wpływu (nawet tendencji) współdziałania poziomów nawożenia z gęstością sadze

nia, co oznacza, że przy każdym poziomie nawożenia plon ogólny i plon sadzeniaków 

wzrastał w miarę zagęszczenia sadzenia w rzędzie. Zarówno gęstość sadzenia jak i 

poziom nawożenia wpływają na strukturę plonu (tab. 1). Wraz z zwiększeniem pozio

mu nawożenia następowało istotRe- zwiększenie udziału w plonie bulw dużych i zmniej
szenie udziału sadzeniaków. Było to przyczyną zmniejszenia plonu sadzeniaków o 

0,4 t/ha przy poziomie nawożenia 120 kg N/ha. Udział bulw drobnych w plonie (po-

T a b e 1 a l 

Wpływ poziomu nawożenia azotem i gęstości sadzenia na procentowy udział frakcji 
sadzeniaków (3,5-5,5 cm), bulw dużych (powyżej 5,5 cm) i bulw drobnych (poniżej 

3,5 cm) w plonie. (Wartości średnie dla 7 miejscowości z lat 1971-1973) 
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Rys. 2. Wpływ poziomu nawożenia azotem i gęstości sadzenia na wielkość współczyn
nika rozmnażania 
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T a b e 1 a 2 

Wpływ poziomu nawożenia i gęstości sadzenia na plon sadzeniaków i współczynnik 
rozmnażania. (Wartości średnie dla 7 miejscowości z lat 1971-1973) 

Dawka Plon sadzeniaków wt z ha Współczynnik 
Odmiana azotu 

kg/ha 
20 

40 22,5 
Krab 80 23,9 

120 24,2 
x 23,5 
40 23,2 

Noteć 80 23,9 
120 23,5 
x 23,5 

40 26,8 
Nysa 80 27,3 

120 25,3 
x 26,4 
40 26,2 

Prosna 80 26,7 
120 25,0 

NUR P = 0,05 x 25,9 

NUR P = 0,05 
dla odmian 2,1 
dla poziomu nawożenia - 0,8 
dla gęstości sadzenia - 0,5 

30 

21,5 
22,2 
21,0 

21,6 

21,0 
22,1 
21,4 

21,5 

25,5 
25,2 
23, 7 

24,8 

24,7 
25,8 
25,0 

25,1 

dla współdziałania - nieist. 

gęstości sadzenia w cm 
40 x 

20,1 21,4 
21,0 22,3 
20,8 22,0 

20,6 21,9 
19,6 21,2 
20,0 22,0 
20,0 21,6 

19,8 21,6 

22,8 25,0 
23,5 25,3 
22,0 23,6 

22,7 24,6 

22,7 24,5 
23,0 25,1 
22,0 24,0 

22,5 24,3 

20 

10,1 
11,4 
10,8 

10, 7 

9,9 
10,0 
10,4 

10,1 

11,5 
11,3 
10,8 

11,2 

11,5 
11,3 
11,1 

11,3 

- 0,6 
0,3 

30 

10,1 
10,2 
9,8 

10,0 

8,8 
9,3 
9,1 

9,0 

10,2 
10,3 
9,9 

10,1 

9,6 
10,2 
9,6 

9,8 

- 0,3 
nieist . 

rozmnażania 

40 x 

9,1 9,7 
9,0 10,2 
9,0 9,8 
9,0 9,9 

8,8 9,1 
8,2 9,1 
8,3 9,2 

8,4 9,1 

9,0 10,2 
9,4 10,3 
8,5 9,7 

8,9 10,0 

8,7 9,9 
9,1 10,2 
9,2 9,9 

9,0 10,0 

niżej 3,5 cm) nie zależał istotnie od poziomu nawożenia, natomiast istotnie od 

gęstości sadzenia . Zmniejszenie odstępów między roślinami z 40 do 20 cm powodowa

ło istotne obniżenie o 8,8% udziału bulw dużych (powyżej 5,5 cm) w plonie . Wzra

stał natomiast procentowy udział frakcji bulw drobnych i sadzeniaków w plonie. Zna

lazło to odbicie w istotnym wzroście plonu sadzeniaków o 3,5 t/ha i współczynnika 

rozmnażania (rys. 2). Współczynnik rozmnażania wzrastał istotnie w miarę zagęsz
czenia roślin w rzędzie. Nie stwierdzono istotnego wpływu poziomu nawożenia na 

zróżnicowanie współczynnika rozmnażania. Wprawdzie był on najwyższy przy średnim 

poziomie nawożenia (N 80kg/ha), ale różnice nie zostały udowodnione statystycznie. 

Pomimo że nie ·stwierdzono istotności współdziałania odmian z badanymi czynni

kami, różnice w plonie sadzeniaków i współczynniku rozmnażania między odmianami 

zostały udowodnione statystycznie. W zwięzku z tym w tabeli 2 przedstawiono wpływ 



AZOT I GĘSTOŚĆ SADZENIA A WYDAJNOŚĆ SADZENIAKÓW 167 

poziomów nawożenia, gęstości sadzenia na plon sadzeniaków i współczynnik rozmna

żania badanych odmian. Najwyższy plon sadzeniaków i współczynnik rozmnażania uzy

skano u odmian Nysa i Prosna, natomiast najniższy u grubokłębowej odmiany Noteć. 

WNIOSKI 

1. Nie stwierdzono istotnego wpływu (nawet tendencji) współdziałania poziomów 

nawożenia z gęstością sadzenia na plon ogólny i wydajność sadzeniaków. 

2. Najwyższy plon ogólny i plon sadzeniaków (średnio dla odmian) osiągnięto 

przy dawce N BO kg/ha. Zagęszczenie roślin w rzędzie o 10 cm powodowało istotny 
wzrost plonu ogólnego (1,1-1,4 t/ha) oraz zdrobnienie bulw w plonie. Znalazło to 

odbicie w istotnym wzroście plonu sadzeniaków (o 3,5 t/ha), i współczynnika roz

mnażania (o 2). 
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E. ryttcKH, ID. racTon 

IlPO,WJ{[(HH H YltACTHE CAJKEHimB B YPOJKAE B 3ABHCHMOCTił 
OT YPOBHH Y~OEPEIDIH A30TOM H rYCTOTH IlOCA,!!JCH 

P e 3 10 M e 

B 1971-1973 rr. B 7 OITHTHblX CTQH~HHX HHCTHTyTa KapTO~e~eBOA 

CTBa HB cenhCKOX03HttCTB8HHWX aKaAeMHHX npoBOAHnHCb onWTH C cepHeff 

copTOB Kpa6, HoTe~b, H~ca H IlpOCHa no BKHHHHIO ypOBHett y~o6peHHH 

aaoTOM (40, 80 H 120 Kr/ra) DPH COOTHOmeHHH N :P:K KaK 1:1: 1,5 H 

rycTOTH nocaAKH (qepe3 KQXAHX 20, 30 H 40 CM B PHAKY) Ha o6mHtt 
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ypo•att Kny6aett H npo.n.yKTHBHOCTb ca•eH~eB. CaMlitt BNCOKHtt o6~Htt ypo
~a~ H ypo•att ca~eH~eB, a TaK~e K03ą4lH~eHT pa3MHOlleHHH (cpeĄHBftĄnH 

copTa) 6wnH nony4eR~ npH Ąoae aaoTa 80 Kr/ra. IloBlimeHHe Ą03li aaoTa 
AO 120 Kr/ra He npHBOĄHno K CHH~eHH~ o6~ero ypoxaa, TOrĄa KaK ypo
xatt ca~eH~eB COKpaTHnCH Ha 0,4 T/ra B CBH3H C IlOBlimeHHeM yąacTBH 

xpynHhlX Kny6aett B ypo~ae. IlOBNmeHHe rycTOTli pacTeHHtt B PRAKY H8 
10 CM npHBOĄHRO K CY!lleCTBeHHOtt npH6aBKe o6~ero ypo~aff Ha 1,1-

-1,4 T/ra, a TaK~e K IlOBlimeHH~ qipaK~HH MenKHX xny6Hett B ypoxae.3TO 
BwpaaHnOCb B cy~eCTBeHHOM IlOBlimeHHH ypo~aH ca~eH~eB Ha 3,5 T/ra H 

K03qq>H~HeHB8 pa3MHO~eHHff. He ycTBHOBneHO cy~eCTBeHHOe BRKffHHe (H 
Ąa~e TeHĄeH~Hff) B38HMOĄeHCTBHH ypoBHett yĄo6peHHff H rycTOTN nocaĄKH 

Ha o6~Htt ypo~aH H npo.n.yK~H~ caxeH~eB. 

B. Gójski, J. Gastoł 

PROOUCTION ANO SHARE OF SEE• POTATOES IN THE YIELD DEPENDING 

ON THE NITROGEN FERTILIZATION LEVEL AND PLANTING DENSITY 

S u m m a r y 

The experiment with the series of the Krab, Noteć, Nysa and Prosna varieties 

on the effect of nitrogen fertilization levels (40, 80 and 120 kg/ha) at the pro

portion of N:P:K as 1:1:1.5 and the planting density (spacings of 20, 30 and 40 cm 

in the row) on the total yield of tubers and productivity of seed potatoes were 

carried out in 1971-1975 at 7 Experiment Stations of the Institute for Patata Re

search and of Agricultural Universities . The highest yield total and of seed po

tatoes as well as the highest reproduction coefficient (mean for varieties) were 

reached at the N rate of 80 kg / ha. An increase of the nitrogen rateup to 120 kg /ha 

did not increase the total yield, leading to a decrease of the seed patata yield 

by 0.4 t/ha due to a growth of the share of big tubers in the yield. Higher den

sity of plants in the row (10 cm spacing) resulted in a significant increase of 

the tuber yield by 1.1-1.4 t/ha and i n a higher number of small tubers in the 

yield. This manifested itself by a significant increase of the seed patata yield 

by 3.5 tfha and of the reproduction coefficient. No significant influence (even 

any tendency) of interaction of fertilization levels with the planting density on 

the total yield and productivity of seed potatoes has been proved. 
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