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NAWOŻENIE AZOTEM MIESZANEK ŁUBINU ZE ZBOŻAMI 
W UPRAWIE NA NASIONA 

HENRYK BURCZYK 

Zakład Roślin Pastewnych IUNG, Baborówko 

Jednym ze sposobów zwiększenia plonu białka z ha jest uprawa zbóż 
jarych na ziarno w mieszance z łubinem pastewnym. Dotychczasowe 
obserwacje uzyskane zarówno w doświadczeniach polowych jak też 
w przodujących gospodarstwach rolnych wskazują na możliwość podwo- 
jenia tą drogą plonu białka, w porównaniu do zbóż uprawianych w mo- 
nokulturze. Kilkuletnie doświadczenia prowadzone na ten temat wska- 
zują, że najlepsze wyniki daje taka mieszanka, w której wysiewa się 
około 40% zboża i 60% łubinu żółtego. Z uwagi na duży udział zbóż 
jarych w mieszankach, nasuwa się pytanie jaki stosować poziom nawo- 
żenia mineralnego, a szczególnie azotowego. Dla uzyskania na ten temat 
informacji przeprowadzono w latach 1958—1960 doświadczenia polowe 
w Zakładzie Doświadczalnym IUNG Baborówko pod Szamotułami. 

Doświadczenia prowadzono na glebie lekkiej, typu bielicowego, z gliną 
w podłożu, na stanowisku po ziemniakach. Założono je metodą bloków 
losowanych w 6 powtórzeniach. Zasobność gleby wynosiła 8—14 mg 
PO; i 7—16 mg K;O w 100 g gleby (według metody Egnera) przy 
pH w KCI = 6,2—6,9. Przed siewem stosowano trzy poziomy (20, 40, 
60 kg/ha) azotu na tle nawożenia fosforowo-potasowego, w formie 40% 
soli potasowej, 16% superfosfatu i 20,5% saletrzaku. Schemat i wyniki 
doświadczenia przedstawia tabela 1. 

Od początku wegetacji można było zaobserwować dodatnie działanie 
nawozu azotowego na rośliny zbożowe, które wyróżniały się ciemniej- 
szymi i szerszymi blaszkami liściowymi. Nie stwierdzono natomiast 
reakcji łubinu na azot. Na poletkach obsianych samym łubinem i nawo- 
żonych azotem pojawiały się duże ilości dwuliściennych chwastów. Od 
momentu kłoszenia się zbóż, łubin siany w mieszankach był przez nie 
przygłuszany To zjawisko było tym groźniejsze im silniejszy był wzrost 
zbóż, co uwidoczniło się szczególnie w latach suchych, na poletkach 
nawożonych azotem. 

Stan roślin podczas wegetacji znalazł swoje odbicie w plonie nasion. 
Wyniki zestawione w tabeli 1 wskazują zdecydowanie na ujemny wpływ 
nawożenia azotem na plon łubinu żółtego sianego w mieszankach ze
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Tabela 1 

Wpływ nawożenia azotem mieszanek nasiennych łubinu żółtego z owsem 

lub jęczmieniem. Baborówko 1958—1960 
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о пи “55 

O=— 20,4 — — 937 2448 1,18 

Łubin żółty PK=32+60 19,2 — — 883 2304 1,53 

100% = 140 PK+N,=32+60+20 19,9 — — 934 2388 1,86 

PK+N2=3260 +40 20,8 — — 965 2496 2,44 

PK+N3=32+ 60+60 19,7 — — 915 2364 2,78 

O=— 6,0 20,4 26,4 545 2760 2,06 

Łubin żółty 60% PK=32+60 6,9 20.9 27,8 598 2918 2,66 

+owies 40% PK +N,=32+60+20 2,8 27,1 299 506 3046 3,05 

84+72 PK+N2=32+60-- 40 2,7 28,6 313 538 3184 3,55 

PK+N3= 32+60+60 17 30,5 32,2 540 3254 4,02 

О=— 6,8 24,7 31,5 588 3780 1,96 

Łubin żółty 60% PK=32+60 6,4 25,8 32,2 584 3864 2,52 

"jęczmień 40% PK+N,=32+6020 29 318 34,7 528 4164 2,89 

84-64 РК+М.=32+60-+40 22 318 34,0 503 4080 3,41 

PK+N3=32-60--60 16 33,4 35,3 536 4236 3,94 

zbożami jarymi. Niekorzystne działanie azotu na łubin, a dodatnie na 

zboża wpływa na proporcję nasion łubinu do zbóż, która pośrednio de- 

cyduje o wysokości plonu białka. Nawożenie azotem zmniejszało plon 

białka o 20—30% w mieszankach, a przez to wzrosły o 100% koszty 

produkcji tego cennego w żywieniu zwierząt składnika pokarmowego. 

Reasumując powyższe wyniki należy podkreślić, że ujemny wpływ 

nawożenia azotem na plon białka wyraził się silnym wzrostem zbóż 

i przygłuszaniem łubinu. Dlatego drogę powiększenia powierzchni upra- 

wy mieszanek nasiennych można w gospodarstwie rolnym zwiększyć plon 

białka i zmniejszyć koszty jego produkcji oraz zaoszczędzić nawozów 

azotowych, które dadzą lepszy efekt przy nawożeniu pastewnych roślin 

niemotylkowych, lub łąk. Jednak z uwagi na duży udział (40—50%) 

zbóż w mieszankach — mała dawka azotu (20—30 kg/ha) zastosowana 

przed siewem jest uzasadniona. Zmniejsza ona ryzyko ich uprawy na 

wypadek nieudania się łubinu, np. na skutek okresowej suszy glebowej.


