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WSTEP 

Przemysł nawozowy dostarcza corocznie rolnictwu coraz większe ilo- 

ści nawozów mineralnych, a w szczególności duże ilości nawozów azoto- 

wych i w ten sposób przyczynia się do intensyfikacji produkcji roślin- 

nej. Nawozy azotowe są jednym z głównych czynników decydujących 

o plonowaniu użytków zielonych. Prończuk [8], Prokopowicz [7] i inni 

podają, że produkcyjność 1 kg azotu wynosi 70-80, a w niektórych przy- 

padkach nawet do 140 kg zielonej masy. Stosując wysokie nawożenie 

azotowe na użytkach zielonych należy się liczyć nie tylko z jego dodat- 

nim działaniem na plonowanie, ale również z ujemnym wpływem na 

wartość paszową zielonki lub siana. Ostatnio coraz więcej jest badań 

i publikacji [2, 3, 5, 6, 9, 10] dotyczących wpływu wysokiego nawożenia 

azotowego na skład chemiczny masy roślinnej. Niektórzy autorzy stwier- 

dzili, że pod wpływem wysokiego nawożenia azotowego następuje wzrost 

zawartości w materiale roślinnym azotu azotanowego. Wraz ze wzrostem 

nawożenia azotowego niektóre gatunki traw pobierają więcej potasu, 

magnezu i sodu, natomiast mniej wapnia i fosforu. Nawożenie wysoki- 

mi dawkami azotu wpływa również na obniżanie zawartości łatwo przy- 
swajalnych węglowodanów w roślinach. Przy wysokim nawożeniu az0- 

towym może również wystąpić w roślinach niedobór molibdenu, miedzi, 

manganu i żelaza, które są potrzebne do redukcji azotanów [1, 4, 5, 9, 11]. 

CEL, WARUNKI I METODYKA BADAŃ 

Niniejsza praca ma wykazać wpływ deszczowania i wysokiego nawo- 
żenia azotowego na dynamikę przyrostu świeżej i suchej masy roślin- 

ności łąkowej oraz na procentową zawartość N, P,O;, KO i CaO w ro- 

ślinach zbieranych w różnych fazach rozwojowych. 

Badania polowe zostały przeprowadzone w RZD Samotwór k. Wro-



486 WLADYSLAW BUNIAK, STANISLAW ROJEK 

clawia na łące trwałej typu kostrzewy czerwonej, położonej na madzie 

lekkiej IV klasy bonitacyjnej. Doświadczenie było założone metodą pod- 

bloków losowanych, w układzie zależnym z dwoma czynnikami zmien- 

nymi w 4 powtórzeniach. 

W badaniach zastosowano następujące obiekty nawozowo-wodne: 

PK 

PK--5X25 mm wody (średnia dawka pelewowia) 

PK-+5X50 mm wody 

PK --480 kg N/ha 

PK 480 kg N/ha +5X25 mm wody 

PK +480 kg N/ha+5X50 mm wody 

Nawożenie fosforowo-potasowe stosowano wczesną wiosną, w ilości 

72 kg/ha PO; w postaci superfosfatu i 120 kg/ha К.О w formie 40% soli 

potasowej. Nawozy azotowe w ilości 480 kg/ha N wysiewano w postaci 

34% saletry amonowej w 3 terminach po 1/3 dawki: przed ruszeniem 

wegetacji, po pierwszym i po drugim pokosie. 

Nawodnienie stosowano wówczas, gdy siła ssąca: gleby była wyższa 

niż 350 cm słupa wody. W okresie wegetacyjnym doświadczenie deszczo- 

wano pięciokrotnie. 

Dynamikę przyrostu zielonej i suchej masy oznączano na podstawie 

próbek roślinnych pobieranych co 7 dni z powierzchni 1 m?. W prób- 

kach tych oznaczano zawartość składników pokarmowych. 

Makroskładniki oznaczano następującymi metodami: azot — metodą 

Kjeldahla, fosfor —  kolorymetrycznie metdą metawanadynianową, 

a potas i wapń — na fotometrze płomieniowym. 

WYNIKI BADAŃ 

Dynamika przyrostu zielonej i suchej masy roślinności łąkowej zo- 

stała przedstawiona na rys. 1. Na podstawie przytoczonych danych 

można stwierdzić, że w I i II pokosie przyrost masy roślinnej był zależny 

przede wszystkim od nawożenia azotowego, natomiast w III pokosie 

czynnikiem decydującym była woda. Zjawisko to można wytłumaczyć 

tym, że w okresie I i II pokosu zapas wody w glebie z opadów natural- 

nych i podsiąku był wystarczający dla dobrego rozwoju roślin, natomiast 

czynnikiem ograniczającym była niska zasobność gleby w azot. Odwrot- 

ne zjawisko wystąpiło w III pokosie, kiedy opadów naturalnych było 

znacznie mniej w porównaniu z okresem poprzednim i wówczas czyn- 

nikiem ograniczającym przyrost masy roślinnej była woda. W praktyce 

łąkarskiej z reguły przed sprzętem pierwszego pokosu roślinność łąkowa 

nie wymaga nawadniania, gdyż zwykle wystarcza jej zimowy zapas wo- 

dy w glebie i opady naturalne. Natomiast w późniejszym okresie roślin- 

ność użytku zielonego zależna jest prawie wyłącznie od opadów atmo- 

sferycznych i w przypadku złego rozkładu lub niskich opadów, jak to
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Rys. 1. Dynamika przyrostu zielonej masy w dkg/1l m? 

miało miejsce w roku badań (1965), okazało się jak ważnym czynnikiem 

wpływającym na przyrost masy roślinnej i plonowanie łąki była woda 

(rys. 1). Stąd przyrost zielonej masy w III pokosie na obiektach nawożo- 

nych azotem i nie nawożonych tym składnikiem był prawie taki sam. | 

Dynamika przyrostu masy roślinnej była najwyższa w I, mniejsza 

w II, a najmniejsza w III pokosie. | 

Zawartość składników pokarmowych w roślinności łąkowej jest po- 

dana na rys. 2. Analizując dynamikę zawartości składników pokarmo- 

wych w roślinności łąkowej w zależności od deszczowania i nawożenia 

azotowego na szczególną uwagę zasługuje azot. Stwierdzono, że zawar- 

tość azotu w masie roślinnej z I i II pokosu była największa z obiektów 

nawożonych wysoką dawką N. Nawadnianie odgrywało mniejszą rolę. 

Stwierdzono również, że bez względu na nawożenie azotowe i nawad-
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Rys. 2. Dynamika składników pokarmowych w roślinności łąkowej 

nianie najwyższą zawartość azotu posiadały rośliny w początkowym 

okresie wzrostu i w miarę starzenia się wyraźnie spadała jego zawartość, 

co jest zrozumiałe, gdyż młode rośliny zawierają z reguły najwięcej 

składników pokarmowych. Zawartość azotu w roślinności z III pokosu
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była najwyższa z obiektów nawadnianych i nawożonych wysokimi daw- 

kami N. Przykład ten wykazuje, że ilość pobranego azotu przez rośliny 

zależy głównie od odpowiedniej ilości wody w glebie oraz od jej zasob- 

ności w ten składnik. 
Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 2, zawartość fosforu 

w roślinności łąkowej nie zmieniała się w czasie wzrostu roślin we 

wszystkich trzech pokosach i nie ulegała większym zmianom ani pod 

wpływem nawożenia azotowego, ani też pod wpływem deszczowania. 

Największą zawartość potasu stwierdzono w I pokosie w roślinach 

z obiektów nawożonych azotem, natomiast w II i III pokosie z obiektów 

nawadnianych i nawożonych tylko nawozami PK. Ogólnie można 

stwierdzić, że podobnie jak w przypadku azotu w miarę starzenia się ro- 

ślin maleje w nich zawartość potasu. 

Badania wykazały, że wysokie nawożenie azotowe wpływało nieko- 

rzystnie na pobieranie wapnia przez roślinność łąkową. Nawadnianie nie 

spowodowało większych zmian w zawartości wapnia w roślinach. Stwier- 

dzono, że największa zawartość wapnia była w masie roślinnej z obiek- 

tów bez nawożenia azotowego, to znaczy z tych obiektów, gdzie zastoso- 

wano tylko samo nawożenie fosforowo-potasowe. Ujemny wpływ wyso- 

kiego nawożenia azotowego na pobieranie i zawartość wapnia w roślin- 

ności łąkowej jest szczególnie niepożądanym zjawiskiem z punktu wi- 

dzenia żywienia zwierząt. 

Należy stwierdzić, że wysokość dawki nawadniającej 25 i 50 mm nie 

wpłynęła wyraźnie ani na dynamikę przyrostu masy roślinnej, ani też 

na zawartość w roślinach badanych makroskładników. 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące 

wnioski: 

1. Dynamika przyrostu świeżej i suchej masy roślinności łąkowej 

była największa na obiektach nawadnianych i nawożonych dawką 480 

kg/ha N. Wykazano, że głównymi czynnikami decydującymi o plonowa- 

niu łąki jest nawożenie azotowe i nawadnianie w miarę potrzeby. 

2. Wysokie nawożenie azotowe spowodowało zwiększenie zawartości 

w masie roślinnej: azotu i potasu, a zmniejszenie zawartości wapnia. Za- 

wartość fosforu nie uległa większym zmianom pod wpływem nawożenia 

azotowego. 

3. Stwierdzono, że w miarę starzenia się roślin malała w nich za- 

wartość azotu, potasu i wapnia, bez względu na nawożenie azotowe i de- 

szczowanie. 

4. Wysokość dawki nawadniającej 25 i 50 mm nie wpłynęła w spo- 

sób wyraźny ani na dynamikę przyrostu roślinności łąkowej, ani też na 

zawartość w roślinach badanych makroskładników.
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Владыслав Буняк, Станислав Роек 

ВЛИЯНИЕ ДОЖДЕВАНИЯ И ВЫСОКОГО АЗОТНОГО 

УДОБРЕНИЯ ЛУГА НА УРОЖАЙ И ДИНАМИКУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КОРМОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Резюме 

Полевые исследования произведено в 1965 г. в Сельскохозяйственной Экс- 

периментальной Станции Самотвур около Вроцлава. Полевые олыты с ДоЖ- 

деванием и высоким азотным удобрением были поставлены на легкой алю- 

виальной почве IV бонитационного класса. Во время вегетационного периода 

каждые 7 дней бралось пробы растительной массы с целью определения 

содержимого некоторых макроэлементов как: М, Р›Оз К2О и Са0. В результате 

исследований обнаружено, что прирост зеленой массы был наиболее высоким 

на объектах орошаемых и удобряемых дозой в 480 кг/га М. В сене с этого 

объекта обнаружено наиболее ‘высокое содержимое М. Зато не обнаружено влия- 

ния и азотного удобрения на динамику потребления фосфора. Наибольшее со- 

доржимое калия и кальция было в сене из орошаемых объектов без удобрения 

азотом. По мере дозревания растений уменышалось процентное содержимое М 

и К2О, а возрастало содержимое Сао0.
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THE EFFECT OF SPRAY IRRIGATION AND HIGH NITROGENOUS 

FERTILIZATION ON THE YIELD AND DYNAMICS OF NUTRIENT UPTAKE 

Summary 

Field experiments were carried out in 1965 at Agricultural Experimental Sta- 

tion Samotwór near Wrocław. The experiment with spray irrigation and high ni- 

trogenous fertilization was laid out on light alluvial soil of valuation class IV. 

During the vegatation period samples of vegetable mass were taken every 7 days 

in order to determine the increase dynamics of fresh and dry matter as well as 

the content of some macro-components like: N, P,O;, K,0, CaO. The increase of 

green matter was found to be highest in treatments spray-irrigated and fertilized 

with 480 kg N/ha. The highest content of nitrogen was found in hay coming from 

just this treatment. There was not however stated any influence of irrigation and 

nitrogenous fertilization on the dynamics of phosphorus uptake. The highest con- 

tent of potassium and calcium was found in hay from the treatments irrigated 

without nitrogenous fertilization. As the plants grew older, the per cent content 

of N and K20 was decreasing, while that of CaO — increasing.


