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W warunkach powszechnie wystepujacego deficytu biatka [7] zacho- 

dzi konieczność wykorzystania wszystkich możliwości zwiększenia jego 

produkcji. Duże znaczenie praktyczne ma plastyczność roślin pod wzglę- 

dem gromadzenia związków białkowych w zależności od warunków sie- 

dliska. . 

Jednym z głównych czynników, poprzez który można oddziaływać na 

zawartość i plon białka, jest nawożenie mineralne. W szeregu prac ba- 

dawczych stwierdzono wzrost zawartości białka w roślinach pod wpły- 

wem nawożenia [4, 6], głównie azotowego [2, 8-10], przy czym reakcja 

roślin jest różna i to zarówno w obrębie gatunków jak i odmian [3, 8]. 

Badania, Biskupskiego i in. [1, 3, 5] wskazują na wpływ warunków kli- 

matycznych, a szczególnie niedoboru wody w glebie na gromadzenie 

białka w ziarnie zbóż. Istnieje zatem potrzeba dokładniejszego poznania . 

poszczególnych gatunków i odmian pod względem ich możliwości pro-- 

dukowania białka w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. 

METODA BADAŃ 

Przedmiotem badań była produkcyjność zmianowań o różnym udziale 

zbóż.'w strukturze zasiewów, na trzech poziomach nawożenia mineralne- 

go. W niniejszym opracowaniu jest rozważany jedynie wycinek konty- 

nuowanej pracy, dotyczący wpływu nawożenia ma procentową zawar- 

tość i plon białka ogólnego i właściwego, w kilku gatunkach roślin upra- 

wianych w latach 1973-1976. 

Doświadczenie w układzie statycznym realizowane jest w trzech se- 

riąch założonych w latach 1972, 1973 i 1974 w WOPR Lubań, metodą 

pasów równoważnych, w pięciu powtórzeniach, na glebie lekkiej wy- 
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tworzonej z piasku gliniastego mocnego, okresowo suchej. Pod względem 

przydatności rolniczej glebę zaliczono do kompleksu żytniego dobrego; 

zasobnos¢ w P.O; i K,O średnia, w Mg miska; odczyn lekko kwaśny (pH 

\ КС! 5,5-6,0). 

Nawożenie mineralne pod analizowane rośliny podano w tabeli 1. 

Zawartość białka i azotu niebiałkowego w roślinach określono w opar- 

ciu o średnie próby z obiektów: białko ogólne — metodą Kjeldahla, 

właściwe — metodą Barnsteina, azotany — metodą ksylenową. Syntezę 

statystyczną dla białka ogólnego i właściwego wykonano na średnich plo- 

nach z poszczególnych lat. Plon ziarna zbóż sprowadzono. do wilgotności 

15°/o. | > 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabela 1 

Plon ziarna zbóż i suchej masy roślin pastewnych w zależności od poziomu nawożenia 

Pozen ети Plon w t z ha Średnio 

Roślina — odmiana ыы . zlat 

М Р.О; К.О 1973 1974 1975 1976 

Jęczmień jary — Wisa I 60 60 70 2,96 3,94 2,67 3,38 3,24 

Breuns II 90 80 100 2,80 3,93 2,60 3,28 3,15 

III 120 100 120 2,85 4,00 2,67 3,35 3,23 

NIR — — — — — 

Żyto — Dańkowskie I 60 60 70 — 3,13 3,17 2,25 2,85 

Złote II 90 80 100 — 4,14. 4,72 2,70 3,85 

III 120 100 120 — 4,42 5,18 2,82 4,14 

NIR 0,52 0,79 — 0,38 

Owies — Flamingsweiss I 160 80 70 — 4,94 5,27 4,21 4,81 

(na zielonkę) Il 240 120 105  — 5,00° 5,51 3,84 4,78 

ПТ 320 160 140 — 5,47 5,98 4,11 5,19 

NIR 0,34 — — — 

Buraki — Poly Past I 160 80 140 — 13,05 10,56 8,85 10,82 

(korzenie i liście) II 240 120 210 — 15,26 9,90 10,48 11,88 

III 320 160 280 — 15,99 10,52 10,59 - 12,37 

NIR _ 1,63 — — 0,96 
  

Warunki klimatyczne okresu badawczego były znacznie zróżnicowane 

zarówno w ilości i rozmieszczeniu opadów, jak też w temperaturach po- 

wietrza: 1973 — 640 mm i 7,0°C, 1974 — 701 mm i 7,5°C, 1975 — 424 

mm i 8,5°C, 1976 — 551 mm i 6,4°C. Srednia z wielolecia 1958-1975 dla 

stacji meteorologicznej w Lubaniu — 645 mm i 6,7?C. Pod względem 

ilości opadów w okresie wegetacyjnym IV-IX wystąpiły dwa lata prze- 

ciętne 1973 — 345 mm i 1974 — 367 mm oraz dwa lata suche 1975 — 

223 mm i 1976 — 250 mm.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Uprawiane w doświadczeniu rośliny pod wpływem zwiększonego na- 
wożenia wykazały powszechnie znaną reakcję, objawiającą się intensyw- 
niejszym zabarwieniem, bogatszym ulistnieniem, zwiększoną podatnością 
na wyleganie, przedłużoną wegetacją oraz zmianą innych cech ilościo- 
wych i jakościowych. Zachodzące w roślinach wyżej wspomniane zjawi- 
ska wielu autorów pnzypisuje głównie nawożeniu azotowemu [8-10]. 

Z punktu widzenia produkcji na szczególną uwagę zasługuje podle- 
gająca istotnym zmianom nader ważna cecha, jaką jest zawartość białka 
w suchej masie i jego plon z jednostki powierzchni. 

Jęczmień jary — pod wpływem nawożenia następował wzrost 
zawartości białka; przy niższych przedziałach nawożenia (I-II) przyrosty 
były większe i średnio wynosiły 1,26%/a białka ogólnego i 1,18%/6 właści- 
wego, zaś w przedziałach wyższych (II-III) odpowiednio 0,78 i 0,68°/o 
(rys. 1, tab. 2). Różnice w zawartości białka ogólnego między skrajnymi 

poziomami nawożenia (I-III) wynosiły okolo 2°/o, a właściwego 1,86°/o. 
Wzrastał również plon białka z hektara (tab. 3), co było głównie rezul- 
tatem zwiększenia jego procentowej zawartości w suchej masie, a w 
mniejszym stopniu przyrostu suchej masy, która nie podlegała istotnym 

zmianom ilościowym pod wpływem nawożenia (tab. 1). 

Na wzrost zawartości białka w jęczmieniu oprócz nawożenia miał 
wpływ także niedobór opadów w okresie wegetacji, a szczególnie w fa- 

zie nalewania ziarna. Świadczy o tym zróżnicowanie w poszczególne lata 

(rys. 1). W suchym roku 1975 zawartość białka ogólnego wynosiła 15,7- 

-17,7%/0, zależnie od poziomu nawożenia, podczas gdy w najkorzystniej- . 
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Rys. 1. Wpływ nawożenia na procentową zawartość białka w suchej masie ziarna 

jęczmienia w latach 1973-1976; 1 — białko ogólne, 2 — białko właściwe I, II, III 

poziomy nawożenia NPK 
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szym pod względem ilości i rozkładu opadów 1974 r., kiedy to uzyskano 
najwyższy plon ziarna, procentowa zawartość białka wynosiła 11,8-13,7%/0. 
Uzyskane wyniki potwierdzają wcześnięj poczynione na ten temat ob- 
serwacje [3] i są zbieżne z badaniami Dzieżyca [4] przeprowadzonymi na 
pszenicy ozimej i jarej z zastosowaniem deszczowania. 

Dzięki odwrotnej zależności między wysokością płonów jęczmienia 
w poszczególne lata a procentową zawartością białka w ziarnie, plon biał- 
ka z ha ulegał mniejszym wahaniom w latach niż plon ziarna. 

Żyto ozime — posiadało przeciętnie o 3-40 mniejszą zawar- 
tość białka niż jęczmień i jego przyrosty pod wpływem nawożenia były 

- również mniejsze. Zjawiskiem korzystnym był tu większy przyrost białka 
właściwego niż ogólmego. Występował on głównie między pierwszym a 
drugim poziomem nawożenia i w przypadku białka ogólnego wymosił 
0,89%/0, a białka właściwego 1,24”/o. Dalsze zwiększanie nawożenia dało 
przyrost zaledwie o 0,17*/0 białka ogólnego i 0,08%/0 właściwego (tab. 2, 
rys. 2). | 

Nawożenie wpłynęło istotnie na zróżnicowanie plonów białka z hek- 
tara, głównie poprzez wysoki plon ziarna, a tylko w niewielkim stopniu 

przez zwiększenie zawartości białka w ziarnie. Szczególnie duża różmica 

wystąpiła między pierwszym a pozostałymi poziomami nawożenia (tab. 3). 

Podobnie jak w przypadku jęczmienia najniższą zawartość białka za- 

notowano w roku 1974, lecz różnica na korzyść lat pozóstałych była nie- 

duża. 
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Rys. 2. Wplyw nawozenia na procentowa zawartość białka w suchej masie ziarna 

żyta w latach 1974-1976; 1 — białko ogólne, 2 — białko właściwe, I, II, III — 

poziomy nawożenia NPK 

          
  

Owies — w fazie wysypywania wiech wykazał dużą zawartość 

białka. (rys. 3), lecz wystąpiła tu znaczna dysproporcja między białkiem 

ogólnym a właściwym (tab. 2). Mimo wysokiej dawki nawozowej po-
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ziomu wyjściowego (160 kg N/ha), dalsze jej zwiększanie powodowało 

przyrost białka ogólńego przeciętnie o 4,329/o, natomiast właściwego tyl- 

ko o 1,17%, a wzajemny stosunek obydwu form białka ulegał rozsze- 

rzeniu. Ponadto w miarę zwiększania nawożenia następował wzrost ilości 

azotu niebiałkowego w tym także azotanów (tab. 4), co w sumie wskazy- 
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Rys. 3. Wpływ nawożenia na procentową zawartość białka w suchej masie owsa 

zbieranego w fazie wyrzucania wiech w latach 1974-1976; 1 — białko ogólne, 2 — 

białko właściwe, I, II, III — poziomy nawożenia NPK 

wałoby na pogorszenie wartości biologicznej białka. Podobnie jak w 

przypadku ziarna zbóż większe przyrosty białka notowano przy niższych 

poziomach nawożenia. . | 
Plon białka właściwego wyrażony w t/ha stanowił tylko 54/0 białka 

ogólnego i na najwyższym poziomie nawożenia wynosił 0,58 t. Różnica w 

‘ Tabela 2 

Procentowa zawartosć białka ogólnego i właściwego w suchej masie roślin przy różnych poziomach 

nawożenia (średnie z lat 1974-1976) 
  

  

  

Roślina Białko ogólne Białko właściwe 

I II III I II III 

Jęczmi:ń jary — ziarno 13,38 14,64 15,42 12,83 14,01 14,69 

Żyto ozime — ziarno | 9,99 10,88 11,05 9,03 10,27 10,35 

Owies w fazie wysypywania wiech 16,23 18,93 20,55 10,22 10,98 11,39 

Buraki — liście 18,25 18,78 19,16 15,46 15,75 15,92 

— korzenie . 9,00 ‹ 9,27 9,89 5,75  — 5,96 6,31 
  

I, II, III — poziomy nawożenia.
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Tabela 3 
Plon białka ogólnego i właściwego w kg z ha w zależności od poziomu nawożenia (średnie z lat 

1974—1976) 

Roślina , Białko ogólne Białko właściwe 

= I II III NIR I II III NIR 

Jęczmień jary — ziarno* 365 388 418 14 348 370 396 11 
Zyto ozime — ziarno 239 351 397 120 223 325 366 69 
Owies w fazie wysypywania wiech 782 904 1071 152 484 515 581 64 
Buraki (korzenie +- liście) 1278 1462 1591 — 946 1082 1122 — 
  

* Średnie z lat 1973—1976. 
I, II, III — poziomy nawożenia. 

odniesieniu do pierwszego poziomu nawożenia przy obu formach białka 
była istotna. 

Buraki Poly Past — już przy pierwszym poziomie nawożenia mia- 
ły dużo białka w liściach, a dalsze zwiększanie nawożenia tylko nie- 
znacznie podnosiło jego udział w suchej masie (rys. 4). W przypadku 
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Rys. 4. Wpływ nawożenia na procentową zawartość białka w suchej masie bura- 

ków Poly Past w latach 1974-1976; 1 — białko ogólne w liściach, 2 — białko 

ogólne w korzeniach, 3 — białko właściwe w liściach, 4 — białko właściwe w 

korzeniach, I, II, III — poziomy nawożenia NPK 
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białka ogólnego przyrost wynosił przeciętnie 0,970%/0, a właściwego 0,46%/o 
(tab. 2). Zawartość białka ogólnego w korzeniach była o połowę mniej- 
sza jak 'w liściach, a białka właściwego stanowiła niecałe 40/0 zawarto- 
ści w liściach. Przyrosty białka pod wpływem nawożenia, podobnie jak 
w liściach, były niewielkie. 

Rozpiętość między zawartością białka ogólnego - i właściwego w bura- 
kach była mniejsza niż w owsie, przy czym w liściach mniejsza jak w 
korzeniach. Ilość azotu niebiałkowego, w tym także azotanowego, wzra- 
stała pod wpływem nawożenia, lecz w sumie było go znacznie mniej 
jak w owsie (tab. 4). 

Tabela 4 
Procentowa zawartość azotu niebiałkowego i azotanów w suchej masie owsa i buraków, 

w zależności od poziomu nawożenia (średnie z lat 1974—1976) 
  

  

  

  

Roéli Poziom Azot о 

о5ипа nawożenia  niebiałkowy N-NO; 

I 0,97 0,118 
Owies w fazie wysypywania wiech II 1,27 0,149 

III 1,47 0,263 

I 0,45 0,071 

a) liście "II 0,49 0,089 

Buraki Poly Past | III 0,52 0,097 

I 0,52 0,043 

b) korzenie II 0,53 0,052 

Ш 0,58 0,061 
  

Spośród badanych roślin buraki dały najwyższy plon białka z hek- 

tara. Różnice spowodowane nawożeniem były mieistotne, wystąpił na- 

tomiast wyraźny wpływ warunków klimatycznych. Suchy rok 1975 naj- 

bardziej sprzyjał nagromadzeniu białka zarówno w korzeniach jak i w 

liściach buraków. 

WNIOSKI 

Wzrastające nawożenie mineralne wpływało dodatnio na zawartość 

oraz plon białka ogólnego i właściwego wszystkich badanych roślin; 

większe przyrosty notowano przy niższych poziomach nawożenia. 

W ziarnie zbóż następował równomierny przyrost białka ogólnego i 

właściwego w ślad za wzrastającym nawożeniem aż do 120 kg N/ha. W 

owsie zbieranym w fazie wysypywania wiech i burakach Poly Past przy 

160-320 kg N/ha białko ogólne przyrastało szybciej niż właściwe. Wzra- 

stała też zawartość azotu niebiałkowego. 

Niedobór opadów w okresie wegetacyjnym wpływał korzystnie na 

gromadzenie białka w roślinach.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ И УРОЖАИ 

БЕЛКА ЗЕРНОВЫХ И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В ПОЛЕВОМ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

Резюме i 

Настоящий труд касается влияния удобрения на процентное содаржение 

урожай белка в зерновых и свекле сорта Поли Паст, возделываемых в 1973- 

-1976 гг‘'на легкой почве опытной станции Любань. Учитывали три уровня у- 

добрения МРК, дифференцирсванные в зависимости от вида и способа исполь- 

зования растений. Повышенное удобрение влияло положительно на содержание 

и урожай белка! у всех исследуемых растений. В зерне ячменя приросты были 

вьше, чем в зерне ржи. В овсе, убираемом в фазе образования метелок, 

содержание сырого белка повышалось значительно быстрее, чем чистого белка. 

Одновременно повышалось содержание небелковых форм азота. В свекле из- 

менения содержания белка были наименьшими, причем разрыв между сырым 

и чистым белком был широкий особенно в корнях. Установлено также повы- 

шение содержания небелкового азота.
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| Walenty Czerniawski 
  

MINERAL FERTILIZATION EFFECT ON THE CONTENT AND YIELD 
OF PROTEIN OF CEREALS AND FODDER PLANTS 

IN THE FIELD CULTIVATION 

Summary 

The work concerns the effect of fertilization on the percentual content and 
yield of protein of cereals and beets of the Poly Past variety, cultivated in 1973- 
-1976 on light soil of the Experiment Station Lubań. The NPK fertilization levels” 
depended on the crop kind and its utilization way. An increase of the fertilization 
level affected positively the content and yield of protein of all crops tested. In 
the barley grain the yield increments were higher than in the rye grain. In oats 
harvested at the panicle formation stage, the content of crude protein increased 
faster than the true protein. Increased also the amount of nonprotein nitrogen 
forms. The protein content changes were the least in beets, “the span between 
crude and true protein being wide, particularly in roots. Also a growth of the 
nonprotein nitrogen content has been found.


