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I. PRZEGLĄD LITERATURY I CEL BADAŃ 

Na duże znaczenie warunków wodnych w intensywnej produkcji roślin- 

nej zwracali już od dawna uwagę liczni autorzy. W literaturze krajowej 

podkreślają to szczególnie mocno prace Listowskiego [25], Niewiadom- 

skiego [35], Strebeyki [40], Świętochowskiego i wsp. [41] i innych. Jak 

podaje Laskowski [23, 24], na glebach lekkich niewielka nawet poprawa 

stosunków wodnych za pomocą odpowiedniej agrotechniki może zapewnić 

znaczne zwyżki plonów. Jeszcze wyraźniejszy wpływ czynnika wodnego 

stwierdzono w doświadczeniach z głęboką orką agromelioracyjną gleb 

lekkich, prowadzonych przez Sienkiewicza [37, 38], Fotymę [13], Werkę 

[45, 46] i innych. Tak np. w 12 doświadczeniach produkcyjnych, przepro- 

wadzonych przez Sienkiewicza [37], w ośmiu wypadkach stwierdzono 

duże i bardzo duże zwyżki plonu ziemniaków, a w trzech nieznaczne, lecz 

dodatnie zwyżki. Jak podaje ten sam autor [38], ziemniak należy do roślin 

bardzo silnie reagujących na orkę agromelioracyjną. Trzeba jednak pod- 

kreślić, że na glebach lekkich ani zabiegi agrotechniczne, ani orki agro- 

melioracyjne nie mogą w pełni wyrównać niedoborów wody w okresie 

największego jej zapotrzebowania. Dlatego w ostatnich latach coraz wię- 

cej uwagi poświęca się badaniu wielkości i rozkładu potrzeb niedoborów 

wodnych oraz efektów pełnego pokrycia tych niedoborów za pomocą na- 

wodnień uzupełniających. Dotyczy to także buraka pastewnego i ziem- 

niaka, które stanowią przedmiot badań w niniejszej pracy. 

Potrzeby i zużycie wody przez buraki pastewne były badane w na- 

szym kraju przez niewielu autorów. Szerzej zajmowali się tym zagad- .
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nieniem: Marcilonek [28, 29], Dzieżyc [9], Somorowski i wsp. [39] oraz 

Trybała [44]. Z badań tych wynika, że największe zapotrzebowanie wody 

przez tę roślinę występuje w okresie od trzeciej dekady czerwca do 

pierwszej dekady września lub w okresie nieco krótszym. Niedobory 

wodne i potrzeby nawadniania mogą w latach suchych i na glebach lek- 

kich przekraczać nawet 200 mm opadów. 

Jak wynika z dotychczasowej literatury, burak pastewny był także 

stosunkowo mało badany pod względem reakcji na nawadnianie i inten- 
sywne nawożenie. Z badań zagranicznych wysuwają się na czoło wielo- 
letnie doświadczenia Klatta [21], Vernera i Enzmanna [47] oraz inne pro- 
wadzone w NRD. Klatt stwierdził, że nawadnianie buraka pastewnego 
średnią normą 90 mm w sezonie dało w ciągu 9 lat średni przyrost plonu 
korzeni w ilości 297 q/ha, co stanowiło 1260/0 plonu kontrolnego z poletek 
nie nawadnianych. Wahania plonów w różnych latach na poletkach nie 
deszczowanych osiągnęły 28,8°/0, zaS na deszczowanych zmalały do 13,2%. 
Klatt zaleca nawadnianie buraka pastewnego w okresie od końca czerwca 
do początku lub połowy września, stosując dawki wody po 20-30 mm 
i średnią normę w sezonie 100-120 mm. Z doświadczeń tych trudno jed- 
nak wnioskować o optymalnym poziomie nawożenia buraków nawadnia- 
nych, gdyż nawożenie było mało zróżnicowane. 

W Polsce nawadnianiem buraka pastewnego zajmowali się: Dziezye 
i wsp. [9, 10, 11], Dziezycowa [7, 8], Kuszelewski i Łabętowicz [22], Pie- 
chowiak i wsp. [32, 33], Rojek [36], Werka [46] i inni. 

W doświadczeniach krajowych uwzględniano różny poziom dawek 
NPK. Doświadczenia w Swojcu i Samotworze były prowadzone przy 
zróżnicowaniu poziomów nawożenia od 170 do 800 kg/ha. Z syntezy 
wielu doświadczeń prowadzonych w latach 1962-1973 [11] wynika, że 
nawadnianie na glebach lekkich dawało najlepsze wyniki przy dawkach 
NPK 600-800 kg/ha. Przy poziomie nawożenia 600 kg/ha nawadnianie 
zwiększyło średni plon z 13 doświadczeń o 238 q/ha, zaś przy poziomie 
nawożenia 800 kg/ha średni przyrost plonu z 24 doświadczeń wynosił 
224 q/ha. Maksymalny przyrost plonu buraka pastewnego w omawianych 
doświadczeniach osiągał 515-534 q/ha, a maksymalny plon na poletkach 
nawadnianych przekraczał 1400 q/ha. 

Kuszelewski i Łabętowicz [22] prowadzili swe doświadczenia przy 
dwśŚch. poziomach nawożenia i uwzględniali obiekt kontrolny — bez na- 
wożenia. Na podstawie wyników uzyskanych w ciągu 5 lat stwierdzili, 
że nawadnianie zwiększało plon o 13-17%. 

W doświadczeniach Piechowiaka i wsp. [33] z lat 1972-1975 uwzględ- 
niono 4 poziomy nawożenia: od 260 do 860 kg NPK na ha. Średnio dla 
wszystkich poziomów i lat nawadnianie zwiększyło plon korzeni buraka
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pastewnego o 36,3%. Przeciętny plon na poletkach najintensywniej na- 

wożonych i nawadnianych osiągnął 1162 q/ha. 

Brak w dotychczasowych doświadczeniach, z wyjątkiem doświadczeń 

Kuszelewskiego i Łabętowicza, kombinacji kontrolnej bez nawozów ji brak 

wyraźnego zróżnicowania stosunku dawek N:P: K utrudnia ocenę wpły- 

wu nawadniania na efektywność poszczególnych składników nawozowych 

oraz uniemożliwia ustalenie optymalnego stosunku składników w dawce 

nawozowej. Autorka niniejszej pracy starała się uwzględnić ten aspekt 

zagadnienia w programie badań własnych, rozpoczętych w 1967 r., 

io pierwszych wynikach dotyczących buraka pastewnego sygnalizowała 

już w poprzednich doniesieniach [5, 6, 7, 8]. 

Zagadnieniem ustalenia okresu największego zapotrzebowania lub zu- 

życia wody przez ziemniaki w warunkach naszego kraju zajmowali się: 

Birecki [1], Bruździak [4], Dzieżyc [9, 10], Grabarczyk [35], Marcilonek 

[28, 29, 30], Somorowski i wsp. [39], Trybała [44] i inni. W literaturze 

zagranicznej zagadnieniem tym zajmowali się: Brouwer [3], Klatt [21, 43], 

Vanicek [48] i inni. Z dotychczasowych prac wynika, że dla późnych od- 

mian ziemniaka okres największych potrzeb wodnych przypada na fazę 

kwitnienia oraz zawiązywania i wykształcania bulw, czyli w Polsce — 

od połowy czerwca do końca sierpnia. W tym okresie dostateczna suma 

opadów i korzystny ich rozkład w czasie lub racjonalne nawadnianie 
uzupełniające stwarzają korzystne warunki dla pobierania wody i skład- 

ników pokarmowych, a tym samym zapewniają korzystny przyrost plo- 

nów. | 

"W ostatnich dziesiątkach lat przeprowadzono stosunkowo dużo do- 

świadczeń z nawadnianiem ziemniaków, zarówno za granicą [3, 19, 21, 

27, 31, 43] jak też w kraju. Ograniczę się do przeglądu literatury kra- 

jowej, jako bardziej miarodajnej ze względu na specyfikę klimatu i gleb. 

Doświadczenia z nawadnianiem i różnymi poziomami nawożenia mine- 

ralnego ziemniaków późnych prowadzili: Bruździak [4], Dzieżyc i wsp. 

[9, 10, 11], Gonet i wsp. [17, 18], Hendrysiak [20], Kuszelewski i Ła- 

bętowicz [22], Piechowiak i wsp. [32, 33], Świętochowski i wsp. [41], 

Werka [45] i inni. Wpływ zróżnicowania dawek NPK i nawadniania byt . 

uwzględniony w doniesieniach Dzieżycowej [5, 6, 8]. ° 

Jak wynika z wieloletnich badan Dziezyca [11], średni przyrost plonu 

w 31 doświadczeniach z nawadnianiem ziemniaków późnych przy pozio- 

mie NPK 300 kg/ha wynosił 59 q/ha, a przyrost maksymalny dochodził do 
146 q/ha. Przeciętny plon na obiektach nawadnianych wynosił 371 q/ha. 

Średni przyrost plonu ziemniaków w doświadczeniach Piechowiaka i in- 

nych [33] wynosił 38,2% a plony były najwyższe na dawce NPK 

240 kg/ha. W pięcioletnim doświadczeniu Kuszelewskiego i Łabętowicza 

[22] średni przyrost plonu wskutek nawadniania osiągał 19-257/o, za-
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leżnie od poziomu nawożenia. Przeciętnie można przyjąć, że deszczowanie 

ziemniaków późnych daje zwyżkę plonu w granicach 50-100 q/ha, przy 

czym największe zwyżki można osiągnąć na glebach lekkich, szczególnie 

w latach suchych. 

Z. przeglądu literatury polskiej i z krajów sąsiednich wynika, że na- 

wadnianie buraka pastewnego było mniej badane w porównaniu z na- | 
wadnianiem ziemniaka. W doświadczeniach z nawożeniem tych roślin 
w warunkach nawadniania zbyt mało badano wpływ wysokich dawek 
nawozowych i wpływ wody na efektywność poszczególnych składników 
pokarmowych, a szczególnie azotu, który zgodnie z określeniem Fotymy 
[15] stanowi „klucz do intensywnej produkcji rolnej”. Rzadko też 
uwzględniano wariant kontrolny bez nawozów, umożliwiający ocenę po- 
brania składników z gleby bez nawadniania i w warunkach nawodnień. 
W zasadzie nie analizowano dynamiki przyrostu masy roślinnej, cech 
biometrycznych i struktury plonów, rozwoju powierzchni asymilacyjnej 
liści itp. — wskaźników umożliwiających wyjaśnienie przyczyn tak znacz- 
nego zwiększenia plonów przez nawodnienie. Stosunkowo mało uwagi 
zwracano także na analizę składu chemicznego ziemiopłodów [6, 8, 9, 22, 
36], nie uwzględniano oceny wykorzystania nawozów. | | 

Wychodząc z takich stwierdzeń, podjęto w niniejszej pracy badanie 
wpływu zróżnicowania warunków wodnych i nawozowych na przyrost 
masy oraz wysokość i jakość plonu buraka pastewnego i ziemniaka na 
glebie lekkiej. Podstawę do badań polowych i laboratoryjnych stanowiły 
ścisłe doświadczenia założone w 1967 r. i prowadzone do 1972 r. włącz- 
nie. Ceiem badań własnych było: | 

1. Prześledzenie w okresie kilku kolejnych sezonów wegetacyjnych 
wpływu nawodnień deszczownianych i zróżnicowanego poziomu dawek 
NPK oraz stosunku N:P:K na przyrost świeżej i suchej masy części 
nadziemnych buraka i ziemniaka oraz na wielkość powierzchni asymila- 
cyjnej liści buraka. i 

2. Ocena wpływu badanych czynników na wielkość korzeni i bulw 
oraz wysokość plonu. 

3. Ocena wpływu badanych czynników na skład chemiczny ziemio- 
płodów oraz pobranie i wykorzystanie składników pokarmowych, a także 
próba oceny efektów ekonomicznych nawadniania badanych roślin przy 
różnych poziomach dawek NPK i różnym stosunku N:P:K w nawo- 
zach mineralnych.
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II. WARUNKI DOŚWIADCZEŃ 

1. WARUNKI GLEBOWE 

Doświadczenia polowe wykonano w latach 1967-1972 w Rolniczym 

Zakładzie Doświadczalnym w Swojcu koło Wrocławia na glebie pseudo- 

bielicowej, wytworzonej z piasku gliniastego mocnego na piasku słabo 

gliniastym. Jest to kompleks żytni dobry, zaliczany do IVa i IVb 

klasy bonitacyjnej. Zwierciadło wody gruntowej na polu doświadczalnym 

wahało się w ciągu okresu wegetacyjnego przeważnie na głębokości 1,2- 

-1,5 m. Zawartość P»Os w ornej warstwie gleby wynosiła 16,1 i KO 

16,9 mg/100 g s.m. gleby, zaś pH w 1n KCI — około 5,4.. 

2. OPADY I TEMPERATURA 

Opady okresu wegetacyjnego (IV-IX) w latach badań były średnio 

o 11,2 mm większe od opadów średnich wieloletnich (tab. 1). W ciągu 

6 lat doświadczeń wystąpił jeden rok posuszy (1969), 2 lata przeciętne 

(1967, 1972) i 3 lata wilgotne (1968, 1970, 1971). W okresie siewów (kwie- 

cień) notowano wyraźny niedobór opadów tylko w 1969 r. W maju opady 

w 2 latach (1969 i 1970) były nieco mniejsze od normy, zaś w pozosta- 

łych latach kształtowały się powyżej normy. Opady w czerwcu były 

Tabela 1 

Miesięczne sumy opadów i średnie miesięczne temperatury w Swojcu w latach 1967-1972 

  — 

  

Lata IV У УТ УП VIII IX IV-IX I-XII 

Opady mm 

1891—1930 40,0 59,0 69,0 83,0 67,0 45,0 363,0 572,0 

1947—1970 37,1 59,1 60,1 83,4 72,4 38,4 350,5 538,8 

1967 46,3 64,2 57,8 63,2 49,2 79,1 359,8 647,3 

1968 60,1 79,2 79,7 82,2 78,5 62,7 442,4 647,3 

1969 21,9 51,3 64,5 16,9 84,6 4,2 243,4 380,4 

1970 48,6 51,6 44,8 74,6 150,9 30,3 400,8 689,7 

1971 53,4 81,5 135,9 40,9 41,0 46,1 398,8 611,1 у 

1972 71,4 66,3 99,2 91,5 16,7 55,0 400,1 523,6 

1967—1972 50,2 65,7 80,3 61,7 70,1 46,2 374,3 583,2 

Temperatury C 

1967 > 7,6 13,9 * 16,5 19,5 17,3 15,5 15,1 9,5 
1968 9,4 11,9 ` 17,8 17,4 17,3 14,1 14,6 8,1 
1969 7,5 15,0 16,5 19,4 16,8 13,9 14,8 7,3 
1970 7,2 12,3 17,4 18,2 17,2 127 142 7,8 
1971 8,6 15,5 15,5 18,4 19,4 11,7 14,8 7,3 
1972 8,2 13,3 16,6 19,5 16,7 11,4 14,3 8,3 
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mniejsze od średnich wieloletnich tylko w 1970 r. i zbliżone do średnich 

wieloletnich w latach 1967, 1968 i 1969; znacznie wyższe w latach 1971 

i 1972. , | 
Buraki pastewne i ziemniaki mają okres największego zapotrzebowania 

opadów, czyli okres krytyczny względem wody w miesiącach lipiec i sier- 
pień. W tym okresie duże niedobory w stosunku do opadów średnich 
wieloletnich notowano w lipcu 1969 i 1971 r. oraz w sierpniu 1967, 1971 
i 1972 r. Wyjątkowo duży opad wystąpił tylko w sierpniu 1970 r. 
(150,9 mm). Wrzesień był bardzo suchy w 1969 r. i średnio suchy w 1970r. 
W pozostałych latach opady w tym miesiącu były większe od średnich 
wieloletnich. 

Na podstawie przytoczonych danych można stwierdzić, że przebieg 
opadów dla badanych roślin okopowych był bardzo niekorzystny w 1969 r. 
mało korzystny w 1971 r., a dość korzystny w latach 1967, 1970 i 1972 
i bardzo korzystny w 1968 r. W tabeli 1 przytoczone są także średnie 
miesięczne sumy temperatur w latach prowadzenia doświadczeń. Bardziej 
szczegółowe dane o przebiegu opadów dobowych w poszczególnych latach 
podane są na rysunku 1. 

III. METODYKA BADAŃ 

, 

1. SCHEMAT DOŚWIADCZEŃ 

Ścisłe doświadczenia polowe były prowadzone w trójpolowym ogni- 
wie zmianowania, obejmującym co roku 3 następujące gatunki roślin: 

1) kapusta głowiasta biała, 
2) ziemniaki, 

3) buraki pastewne. 
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki zebrane dla dwóch roślin 

w ciągu dwóch rotacji zmianowania. Dotyczą one buraków pastewnych 
odmiany Żółte Walcowate Goliat z lat 1967-1972 oraz ziemniaków odmia- 
ny Flisąk z lat 1967-1969 i odmiany Lenino z lat 1970-1972. Wyniki do- 
świadczeń z kapustą były przedmiotem oddzielnej publikacji. 

W doświadczeniach zastosowano układ losowanych podbloków w czte- 
rech powtórzeniach i badano działanie dwóch czynników zmiennych: na- 
wadniania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Odpowiednie obiek- 
ty wodne i nawozowe trafiały co roku na te same poletka ustalone, zaś 
badane rośliny zmieniały się w rotacji trzyletniej zgodnie z przyjętym 
zmianowaniem. Pod kapustę stosowano dawkę obornika 300 q/ha i po- 
dane niżej dawki nawozów mineralnych, zaś pod ziemniaki i buraki tyl- 
ko podane niżej dawki nawozów mineralnych. Schemat doświadczeń dla 
badanych roślin był następujący:
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I. Nawadnianie 

O — nie nawadniane, 

W — nawadniane w okresie krytycznym, gdy wilgotność gleby spada- 

ła do 75/0 polowej pojemności wodnej (ppw). 
II. Nawożenie (w kg/ha) 

O — bęz nawozów mineralneych, 

NPK — 120 N, 60 P,;O5 i 120 kg KO, 

2NPK — 240 N, 120 P.O; i 240 K,O, 

3NPK — 360 N, 180 P,O; i 360 K;»O, 

NPK + 2N — 360 N, 60 P.O; i 120 K,O, 

МРК + 2Р — 120 М, 180Р.О; 1 120 К.О, 

NPK + 2К — 120 М, 60Р.О; 1 360 К.О. 

Jak wynika ze schematu, stosunek N:P:K w wariantach nawozo- 

wych NPK, 2NPK i 3NPK był stały i wynosił 1:0,5:1. W pozostałych 

wariantach był on znacznie zróżnicowany. 

Nawadnianie wykonywano w okresie największego zapotrzebowania 
wody przez roślinę, utrzymując siłę ssącą gleby na głębokości 20 cm 
w granicach 0,3-0,4 at., co odpowiada około 75%/0 ppw. Do ustalenia ter- 
minów nawadniania wykorzystywano tensjometry produkcji RZD Bie- 
brza. Do nawadniania stosowano deszczownię półstałą produkcji czeskiej, 
ze zraszączami obrotowymi PUK o nastężeniu opadu około 10 mm/godzi- 
nę. Wodę do nawodnień brano z rowu lub małego zbiornika przy rowie 
melioracyjnym. Wielkość pojedynczej dawki wody wynosiła 25-30 mm, 
a ilość dawek w sezonie od 2 do 7, zależnie od przebiegu opadów. Prze- 
bieg nawadniania w całym okresie badań podany jest w tabeli 2. 

` 

Tabela 2 

Miesięczne i sezonowe dawki nawadniania buraka pastewnego i ziemniaka (mm) w latach 1967-1972 
  

  

  

  

Burak pastewny Ziemniak 
Rok 

razem razem 
VI VII VIII IX VI-IX VI VII VIII IX VI-IX 

1967 30 30 60 120 60 60 60 180 
1968 30 30 60 30 30 60 
1969 30 60 65 155 60 45* 45* 150 
1970 60 30 30 120 30 30 — 30 90 
1971 — 90 60 150 — 90 60 150 
1972 — 30 30 60 30 30 30 90 

Średnio 25 40 41 5 111 35 42 38 5 120 
  

15 Wielkość jednorazowych dawek wody 30 mm; z powodu niedoboru wody w lipcu i sierpniu 1969 r. druga dawka 
po mm.
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Nawożenie azotowe dawano w postaci saletrzaku i saletry amonowej, 
fosforowe — w postaci superfosfatu i potasowe — w postaci soli pota- 
sowej. Trzecią część dawki azotu wnoszono przed siewem, a resztę po- 
głównie w dwóch terminach przyjętych w praktyce. Nawozy fosforowe 
i potasowe dawano w całości przed siewem i głęboko przykrywano kul- 
tywatorem. Odpowiednie warianty nawożenia trafiały co roku na te 
same poletka, co powodowało w okresie trwania doświadczenia kumulację 
różnej ilości nawozów. Tak np. w ciągu 6 lat poletka oznaczone sym- 
bolem 0 nie otrzymały wcale nawozów mineralnych, oznaczone symbolem 
NPK otrzymały 6X300 kg NPK na 1 ha, zaś oznaczone symbolem 
3NPK — 6X900 kg NPK na ha. 

Powierzchnia podbloków do nawadniania wynosiła 36X36 m. Po- 
wierzchnia poletek do nawożenia wynosiła 5X10 m, powierzchnia pole- 
tek do zbioru 20-50 m?. Między podblokami wodnymi stosowano pasy 
ochronne o szerokości 6 m, a między obiektami nawozowymi — o szero- 
kości 1 do 2,5 m. Wszelkie uprawki i zabiegi pielęgnacyjne wykonywano 
jednakowo na całym polu doświadczalnym, stosując maszyny i narzędzia 
używane w produkcji. 

2. ZAKRES I METODYKA BADAŃ 

Zakres badań polowych, laboratoryjnych i kameralnych był następu- 

jący: 
1. Prowadzenie ścisłych doświadczeń polowych i obserwacji. | 
2. Badanie w odstępach miesięcznych dynamiki przyrostu świeżej 

i suchej masy oraz zapasów wody w próbnych plonach części nadziemnych 
i podziemnych roślin. Próbki roślinne do oznaczenia dynamiki przyrostu 

świeżej i suchej masy pobierano 4-5 razy w okresie wegetacji w 3-4 po- 

wtórzeniach poletkowych po 5 roślin z poletka. Po zważeniu na polu 

świeżej masy rozdrabniano ją i suszono w suszarce promiennikowej 

w temperaturze około 65C. W drugiej połowie okresu wegetacji, gdy 

rośliny były duże, brano do suszenia 5 razy po 1/2 lub po !/4 części każ- 

dego korzenia lub bulwy. 

3. Pomiary w odstępach miesięcznych (w końcu miesiąca) przyrostu 

powierzchni liści buraków pastewnych. Wykonywano je na wybranych 

poletkach w czerwcu, lipcu i sierpniu na tych samych 10 roślinach. Mie- 

rzono długość (a) i szerokość (b) blaszki każdego liścia oraz obliczano 
jego powierzchnię według wzoru p = 0,76 ab, wzorując się na metodzie 

bułgarskiej, stosowanej dla buraków cukrowych [26]. Na tej podstawie 

obliczono średnią powierzchnię asymilacyjną liści buraków na_ różnych 

obiektach wodno-nawozowych. | 

4. Oznaczanie wysokości plonów. 

5. Pomiary na 10 roślinach z każdego poletka długości i średnicy ko- 

7 — ZPPNR z. 199
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rzeni buraka oraz oznaczanie struktury plonu ziemniaka i oznaczanie 

zawartości skrobi na wadze Reimanna. 

6. Oznaczanie zawartości suchej masy i składu chemicznego. Próbki 

pobierano jako średnie z 20 roślin dla każdego obiektu wodno-nawozo- 

wego (próbne wycinki wzdłuż osi korzeni lub bulw). Materiał roślinny 

suszono w temperaturze 65C do ustalenia ciężaru suchej masy. 

Przed analizą chemiczną oznaczono zawartość absolutnie suchej masy, 

susząc próbki w temperaturze 105%C. Analizy chemiczne wykonano we- 

dług następujących metod: N-og. — metodą К]е]Ча а, Р.О; — па Ко- 

lorymetrze metodą metawanadynianową, K;O i CaO — na fotometrze 

płomieniowym. Podane w tabelach wyniki są średnimi z 6 lat i 2 powtó- 
rzeń analitycznych dla każdego obiektu. W oparciu o wyniki analiz obli- 
czono pobranie składników w plonie z 1 ha. 

7. Wskaźniki efektów pieniężnych nawadniania przy różnym nawo- 
żeniu obliczono jako różnicę wartości przyrostu plonów i kosztów nawad- 
niania, zaś wskaźniki efektywności nawadniania jako iloraz tych war- 
tości. Do obliczeń przyjęto średnie z 6 lat zwyżki plonów z własnych 
doświadczeń i ceny hurtowe w ostatnim roku doświadczeń oraz koszty 
stałe deszczowni w wysokości 2,4 tys. zł rocznie i koszty zmienne w wy- 
sokości 600 zł/100 mm wody [11], uwzględniając wielkość norm nawad- 
niania stosowanych w doświadczeniach własnych. 

8. Opracowanie statystyczne wyników wykonano w Centrum oblicze- 
niowym Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako 
kryterium oceny istotności różnie między badanymi obiektami przyjęto 
NIR (najmniejszą istotną różnicę) przy współczynniku ufności P = 0,95. 

IV. WYNIKI BADAŃ 

A. BURAK PASTEWNY 

1. PRZYROST ŚWIEŻEJ I SUCHEJ MASY 

Na podstawie obserwacji fenologicznych, prowadzonych od terminu 
siewów do połowy czerwca, można było stwierdzić najlepszy rozwój 
roślin na poletkach nawożonych wysokimi dawkami azotu, a najsłabszy 
na poletkach bez nawożenia. Różnice między pozostałymi wariantami na- 
wozowymi były niewyraźne. Niewidoczny też był wpływ następczy 
nawadniania z roku poprzedniego. 

Po pierwszym nawadnianiu (w drugiej połowie czerwca) wystąpiło 
zróżnicowanie rozwoju buraków na rozmaitych obiektach wodno-nawo- 
zowych, które stopniowo się zwiększało, a po następnych terminach na- 
wadniania było wyraźnie widoczne i wymierne. Potwierdziły to okre- 
sowe pomiary dynamiki przyrostu świeżej i suchej masy liści i korzeni
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w oparciu o pobieranie próbnych plonów w końcu czerwca, lipca, sierpnia 

i września. Wyniki tych pomiarów są przedstawione na rysunkach 2 i 3. 

Kolumna lewa wykresów przedstawia dane dla poletek nie nawad- 

nianych, a kolumna prawa — dla poletek nawadnianych. Na osi pozio- 

mej podano terminy pobierania próbnych plonów, a na osi pionowej plon 

świeżej lub suchej masy wyrażony w dkg/1l roślinę i w q/ha. Wykresy 

zamieszczóne nad linią poziomą ilustrują dynamikę przyrostu masy liści, 

"zaś wykresy zamieszczone poniżej — dynamikę przyrostu masy korzeni. 

Poszczególne linie wykresów reprezentują różne warianty nawożenia. 

Wspólną cechą większości wykresów dla liści są maksima przypada- 

jące w lipcu i sierpniu, kiedy rozwój masy liściowej był najintensywniej- 

szy. W okresie późniejszym wystąpił wyraźny spadek plonu świeżej i su- 

chej masy, spowodowany usychaniem i opadaniem dolnych liści. Podobnie 

charakterystyczny jest przebieg wykresów dla korzeni, gdzie przyrost 

masy był początkowo wyraźnie opóźniony w stosunku do przyrostu masy 

liści, a potem przebiegał bardzo intensywnie szczególnie w sierpniu, 

i osiągnął maksimum w czasie zbioru. Z porównania wykresów dla po- 
letek nie nawadnianych i nawadnianych widać, że buraki nawadniane 
rozwijały się szybciej i osiągały wcześniej większą masę korzeni niż bu- 

raki nie nawadniane. | 
Bardzo charakterystyczny jest również wzajemny układ wykresów 

dla różnych wariantów nawozowych. Najsłabiej rozwijały się rośliny na 
poletkach bez nawozów mineralnych, silniej na dawce NPK i 2NPK, 

a najsilniej na dawce 3NPK oraz NPK + 2N. Dotyczyło to liści i ko- 
rzeni, zarówno roślin nie nawadnianych jak i nawadnianych we wszyst- 
kich latach doświadczeń. Interesujące jest także porównanie kształtu 
wszystkich wykresów w poszczególnych latach. Wykresy dla najsuch- 
szego 1 najmniej urodzajnego roku 1969 są najbardziej spłaszczone, a róż- 
nice między kombinacjami nawozowymi są najmniejsze. 

Jak wynika z obliczeń, zapasy wody w masie roślinnej wyrażone 
w m>3/ha układały się podobnie, jak wysokość próbnych plonów na po- 
równywanych obiektach doświadczenia. Im wyższy był plon, tym wyż- 
sze były zapasy wody w masie roślinnej z 1 ha. Ta zależność występo- 
wała w różnych fazach rozwoju. Największe zapasy wody stwierdzono 
przy dawkach 2NPK i 3NPK z nawadnianiem. Zapasy w masie liściowej 
były największe w sierpniu, zaś w korzeniach — w sierpniu i wrześniu. 

Maksymalne zapasy wody w liściach dochodziły do 30-40, a w korze- 

niach nawet do 120 m3/ha. 

Z powyższego wynika, że poprawa stosunków wodnych w glebie pod 

burakami zapewniła poprawę zaopatrzenia roślin w wodę, co z kolei spo- 

wodowało zwiększenie efektywności nawożenia mineralnego i intensyw- 

7*
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ności przyrostu masy liści i korzeni. Największy rozwój roślin i naj- 

większy przyrost masy roślinnej uzyskiwano w warunkach nawadniania 

i wysokiego nawożenia azotowego (obiekty 3NPK i NPK + 2N). 

2. WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ LIŚCI 

Wychodząc z założenia, że jedną z głównych bezpośrednich przyczyn 

zwiększenia przyrostu masy roślinnej może być zwiększenie asymilacji, 

wskutek zwiększenia powierzchni asymilacyjnej liści, wykonano pomiary 

wielkości sumarycznej powierzchni liści buraków nie nawadnianych 

i nawadnianych, z uwzględnieniem rozmaitych wariantów nawożenia. 

Nasuwało się przede wszystkim pytanie, czy zachodzi zależność między 

wielkością powierzchni asymilacyjnej liści a wysokością plonów korzeni 

oraz jak wpływa nawadnianie i różne nawożenie na tę zależność [2]. Po- 

miary prowadzono w ciągu pierwszych trzech lat doświadczenia. Później 

przerwano je ze względu na bardzo dużą pracochłonność i stosun- 

kowo dużą rozbieżność wyników, wywołaną wtórnym odrastaniem liści 

pod wpływem opadów, występujących po długich okresach posuchy. Uzy- 

skane wyniki zestawiono w tabeli 3. Jak wynika z danych przytoczonych 

w tabeli 3, we wszystkich trzech terminach pomiarów w podblokach nie 

nawadnianych stwierdzono najmniejszą powierzchnię liści na poletkach 

nie nawożonych, większą na poletkach nawożonych dawką NPK, jeszcze 

większą na dawce 2NPK, zaś największą na dawce 3NPK. W podblokach 

nawadnianych ta zależność uległa w dwóch pierwszych terminach pomia- 
ru nieznacznemu zaburzeniu. Wpływ poziomu nawożenia okazał się bar- 

dzo duży. Całkowita powierzchnia asymilacyjna wszystkich liści na rośli- 

  

  

  

Tabela 3 

Powierzchnia liści buraka pastewnego w dcm*?/roślinę 

(średnie dla 10 roślin z lat 1967-1969) 

Nie nawadniane Nawadniane 

Nawożenie 3 dekada |, , 3 dekada ‚ Adekada ,, , 3 dekada dekada , : Srednio dekada , , średnio 
czerwca inz sierpnia czerwca lipca sierpnia 

0 5,8 19,4 18,0 14,4 4,0 12,2 11,5 9,2 
NPK 10,0 23,4 26,8 20,1 11,1 27,8 25,6. 21,5 
2NPK 12,5 28,4 33,7 24,9 10,2 28,1 27,4 21,9 
3NPK 13,8 33,4 42,7 30,0 11,5 25,5 ‘31,8 22,9 
NPK + 2N 9,6 25,0 42,1 25,6 10,9 28,6 30,0 23,2 
NPK + 2P 9,7 23,6 26,0 19,6 9,0 26,0 20,4 18,5 
NPK + 2K 9,7 30,4 29,8 23,3 12,4 26,7 26,3 21,8 
  

Srednio 10,1 26,2 31,3 22,6 9,9 25,0 24,7 19,9 
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nie była na obiektach najintensywniej nawożonych blisko trzy razy 

większa niż na obiektach nie nawożonych. Z porównania trzech ostatnich 

wariantów nawozowych widać, że najkorzystniejszy wpływ na przyrost 

liści miał azot, znacznie mniejszy był wpływ potasu, a fosfor w dużych 

dawkach nawet hamował rozwój liści. 

Buraki nawadniane miały w czerwcu podobną powierzchnię liści jak 

nie nawadniane, zaś w sierpniu nawet nieco mniejszą. Przyczyną tego 

zjawiska było dodatkowe jesienne odrastanie liści na poletkach nie na- 

wadnianych, wywołane przez późne deszcze. W końcowym rezultacie 

nawadnianie, mimo że zwiększyło ogólną masę liści, spowodowało zmniej- 

szenie ich powierzchni. Zauważono, że liście roślin nawadnianych miały 

większą miąższość, w porównaniu z roślinami nie nawadnianymi. 

Porównanie omówionych poprzednio próbnych plonów korzeni z wy- 

nikami pomiarów wielkości powierzchni asymilacyjnej liści prowadzi do 

wniosku, że istnieje stosunkowo ścisła zależność między tymi parame- 

trami pod wpływem nawożenia, natomiast nie uwidacznia się ona pod 

wpływem nawadniania i przebiegu opadów naturalnych. 

Wystąpienie na glebie lekkiej kilkutygodniowego okresu posusznego 

może powodować prawie całkowite opadnięcie liści z buraków nie na- 

wadnianych. W okresie opadów letnich i wczesnojesiennych przyrasta 

bardzo duża ilość nowych liści, których powierzchnia może dorównywać 

powierzchni liści poprzednio opadłych lub powierzchni liści zachowanych 

na burakach nawadnianych. W wypadku wystąpienia dwóch okresów po- 

suchy i wtórnego odrastania liści omawiane zjawisko komplikuje się jesz- 

cze bardziej. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w wypadku 

niewłaściwych terminów nawadniania. W końcowym efekcie na roślinach 

nie nawadnianych może wystąpić większa lub mniejsza powierzchnia liści 

niż na roślinach nawadnianych. Zachowanie liści w ciągu całego okresu 

wegetacyjnego sprzyja osiąganiu wysokiego plonu korzeni, natomiast 

"wtórne ulistnienie jest przyczyną zahamowania przyrostu masy korze- 

niowej. Tym należy tłumaczyć brak ścisłej zależności między wielkością 

powierzchni liści i wielkością plonu korzeni, na co zwrócili uwagę także 

Erbas i Fischbach [12]. 

3. WIELKOŚĆ KORZENI 

W literaturze można spotkać wzmianki o wpływie nawadniania i wy* 

sokiego poziomu nawożenia mineralnego na skrócenie systemu korzenio- 

wego niektórych roślin [9]. W celu sprawdzenia słuszności tej hipotezy 

na burakach pastewnych, dla których brak dotychczas w Polsce takich 

danych, przeprowadzono w latach 1969-1972 pomiary długości i średnicy 

korzeni bezpośrednio przed zbiorem. Wyniki tych pomiarów przedsta- 

wiają tabele 4i5.
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Tabela 4 

Długość korzeni buraka pastewnego w cm 

(średnie dla 40 roślin) 

Nawad- Rok 
0. żeni Średni 

nianie Nawożenie 1969 1970 1971 1972 ° 

0 19,3 17,9 14,1 15,6 16,7 

NPK 20,0 19,9 16,9 17,3 18,5 

2NPK 19,8 19,6 19,1 18,5 19,3 

0 3NPK 21,3 19,2 20,3 18,5 19,8 

NPK + 2N 19,8 20,7 19,0 17,6 19,3 

NPK + 2P 20,1 19,3 17,9 16,4 18,4 

NPK + 2K 20,0 18,5 18,2 17,7 18,6 

0 17,8 16,6 13,8 15,6 15,9 

NPK 19,3 17,5 17,3 16,5 17,7 

2NPK 19,4 18,9 18,9 17,5 18,7 

W 3NPK 21,4 18,6 19,0 18,3 19,3 

NPK + 2N 19,4 19,2 18,8 17,2 18,6 

NPK + 2P 17,9 19,3 16,7 17,6 17,9 

NPK + 2K 19,9 18,0 17,7 18,5 18,5 

Istotność interakcji — — — — — 
NIR dla nawożenia i na- 

wadniania 2,2 2,0 1,6 1,9 1,1 

Średnio 0 20,1 19,3 17,9 17,4 18,7 
W 19,3 18,3 17,5 17,3 18,1 

Istotność wpływu nawad- 

niania — + _ — == 

0 18,6 17,2 14,0 15,6 16,3 
МРК 19,6 18,7 17,1 16,9 18,1 
2NPK 19,6 19,2 19,0 18,0 19,0 

Średnio 3NPK 21,3 18,9 19,6 18,4 19,5 
NPK + 2N 19,6 20,0 18,9 17,4 18,9 
NPK + 2P 19,0 19,3 17,3 17,0 18,1 
NPK + 2K 20,0 18,2 17,9 18,1 18,5 

Istotność wpływu nawoże- 

nia + + +++ + +++ 
NIR dla nawożenia 1,8 1,6 1,8 1,6 0,9 
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Tabela 5 

Średnica korzeni buraka pastewnego w cm 
(średnie dla 40 roślin) 

Nawad- kj O. Rok Średni я awożenie rednio nianie г 1969 1970 1971 1972 

0 9,1 9,1 7,7 8,9 8,7 
NPK 10,2 9,9 8,4 9,9 9,6 
2NPK 10,5 11,3 9,3 9,7 10,2 

0 3NPK 11,2 10,7 10,5 10,0 10,6 
NPK + 2N 10,3 10,4 9,2 9,6 9,9 

NPK + 2P 9,8 10,0 9,3 9,1 9,5 
NPK + 2K 9,7 10,2 9,5 9,8 9,8 

0 9,0 8,6 7,5 9,2 8,6 
NPK 10,6 10,1 9,2 9,5 9,8 
"2NPK 10,6 11,2 9,7 9,7 10,3 

W 3NPK 11,5 11,3 9,9 10,6 10,8 
NPK + 2N 10,7 11,0 9,7 10,1 10,4 
NPK + 2P 9,5 10,7 9,0 10,6 10,0 
NPK + 2K 10,7 11,0 8,9 10,8 10,3 

Istotność interakcji — — — — — 
NIR dla nawożenia i na- 

wadniania 0,9 1,0 0,9 0,8 0,5 

Średnio 0 10,1 10,2 9,1 0,6 9,8 
W 10,4 10,6 9,1 10,1 10,0 

Istotność wpływu nawad- 

niania — — — — — 

0 9,0 8,8 7,6 9,0 8,6 
NPK 10,4 10,0 8,8 9,7 9,7 
2NPK 10,5 11,2 9,5 9,7 10,2 

Średnio 3NPK 11,4 11,0 10,2 10,3 10,7 
NPK + 2N 10,5 10,7 9,4 9,8 9,2 
NPK + 2P 9,7 10,3 9,1 ‘9,8 9,7 

NPK + 2K 10,2 10,6 9,2 9,8 10,0 

Istotność wpływu nawoże- С 
nia +++ sf =f | + ++ + >+ 

NIR dla nawożenia 0,9 0,9 0,8 0,7 0,4 
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Przytoczone dane wykazują większy wpływ nawożenia, a mniejszy 

wpływ nawadniania na badane cechy biometryczne. Im większa była 

dawka NPK, tym większa była długość i średnica korzeni. Najdłuższe 

i najgrubsze korzenie były na obiektach 2NPK i NPK + 2N (różnice 

między tymi obiektami były. nieistotne), a najmniejsze na obiekcie bez 

nawozów mineralnych (różnice w stosunku do poprzednio wymienionych 

obiektów statystycznie udowodnione). Na poletkach nawadnianych wy- 

stąpiła tendencja do nieznacznego zmniejszenia długości i zwiększenia 

grubości korzeni, zwłaszcza na poletkach nawożonych wysokimi dawkami 

azotu. | 

Średnie wieloletnie wyniki pomiarów długości korzeni ułożyły się po- 

dobnie, jak średnie wyniki pomiarów wielkości powierzchni aysmilacyj- 

nej liści. Wykazują one bowiem stosunkowo silny dodatni wpływ pozio- 

mu dawek NPK, w tym szczególnie dawek N, oraz słaby i ujemny wpływ 

nawadniania na badane parametry. Natomiast wyniki pomiarów średnicy 

korzeni uszeregowały się podobnie jak próbne plony, gdyż tu i tam 

stwierdzono wyraźnie dodatni wpływ nawożenia i mniej wyraźny, ale 

również dodatni wpływ nawadniania. 

Pewne wątpliwości co do reprezentatywności podanych wyników może 

budzić porównanie liczb uzyskanych w różnych latach. Mimo że posusz- 

ny rok 1969 był dla buraków mało urodzajny, korzenie w tym roku miały 

większą długość i średnicę niż w latach następnych. Przyczyną dorodniej- 

szych korzeni w 1969 r. była rzadsza obsada roślin, spowodowana wa- 

runkami posusznymi. Niestety nie można tego stwierdzenia udokumento- 

wać liczbami, gdyż nie liczono obsady roślin na 1 ha. 

4. WYSOKOŚĆ PLONU KORZENI I LIŚCI 

Uzyskane plony w omawianych doświadczeniach zestawiono w tabe- 

lach 6 i 7. Wpływ nawożenia okazał się istotny we wszystkich latach nie- 

zależnie od nawadniania, ale różnice między poszczególnymi wariantami 

kształtowały się rozmaicie w różnych latach. Nawadnianie na poletkach 

bez nawożenia obniżało plony, a przy wyższych poziomach nawożenia po- 

wodowało zawsze wyraźne zwyżki. Z porównania wielkości plonów na 

poszczególnych obiektach wodno-nawozowych i wielkości NIR (najmniej- 

sza istotna różnica) nasuwają się następujące stwierdzenia. 

— W ciągu sześciu lat wszystkie warianty nawożenia mineralnego za- 
równo nie nawadniane jak i nawadniane spowodowały istotne zwyżki 

plonów korzeni i liści w stosunku do plonów z poletek bez nawozów mi- 

neralnych. We wszystkich latach ze wzrostem dawki NPK od 300 do 

900 kg/ha wzrastały plony korzeni i liści. 

— Poziom plonów na obiektach nie nawadnianych był w poszczegól- 

nych latach w dużym stopniu zależny od wielkości i rozkładu opadów na-
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Tabela 6 

Plon korzeni buraka pastewnego w q/ha 

Nawad- | Вок 
Lo. Nawozenie Srednio 

nianie 1967 1968 1069 1970 1971 1972 

0 760 800 375 599 394 696 604 

NPK 922 1163 452 961 670 888 843 

2NPK 1025 1368 572 1025 744 887 937 

0 3NPK 1227 1439 - 587 1060 1007 1005 1054 

NPK + 2N 1119 1213 521 987 770 910 920 

NPK + 2P 984 1145 446 864 717 818 829 

NPK — 2K 1030 1237 507 965 661 953 892 

0 815 612 417 662 272 642 570 

NPK 1127 1222 715 1166 897 905 1005 

2NPK 1284 1381 192 1285 1209 1020 1162 

W 3NPK 1303 1468 889 1386 1377 1165 1265 

NPK + 2N 1260 1388 311 1297 1250 1025 1172 

NPK + 2P 1058 1215 671 1136 947 944 995 

NPK + 2K 1159 1280 719 1164 956 1023 1050 

Istotność interakcji — + + + ++ — ++ — не = 

NIR dla nawożenia i na- 

wadniania 126 46 52 71 181 121 135 

Średnio 0 1010 1195 495 923 709 880 888 

W 1144 1223 716 1150 987 960 1031 

Istotność wpływu na- 

wadniaaia -- + — -L — -- -- — ++ 

0 787 706 396 630 332 668 587 

NPK 1024 1192 583 1063 183 896 924 

2NPK 1154 1374 682 1155 976 953 1049 

Średnio 3NPK 1265 1453 738 1208 1192 1085 1159 

NPK — 2N 1189 1300 666 1132 1010 967 1044 

NPK + 2P 1021 1180 558 1000 832 880 912 

NPK + 2K 1094 1258 613 1064 808 988 971 

  

Istotność wpływu nawo- 

żenia ++ +++ +++ +++ +++ Оо 

NIR dla nawożenia 99,2 44,3 59,3 78,0 146,6 107,5 68,6 
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Tabela 7 

Plon liści buraka pastewnego w q/ha 

Nawad- 
2 żeni Średnio 

nianie Nawożenie | 1067 _ 1968 _ 1969 _ 1970 _ 1971 _ 1972 

0 138 191 164 164 77 181 152 

NPK 167 259 242 306 146 219 223 

2NPK 202 336 357 409 159 229 282 

0 3NPK 258 407 425 439 201 295 337 

NPK + 2N 260 338 371 392 184 274 303 

NPK + 2P 164 241 255 250 135 203 208 

NPK + 2K 196 284 276 316 122 223 236 

0 136 112 127 159 44 152 122 

NPK 211 204 232 282 149 223 217 

2NPK 254 332 330 434 212 271 305 

W 3NPK 245 434 472 477 272 313 469 

NPK + 2N 267 416 384 446 242 282 339 

NPK + 2P 206 245 230 276 159 229 224 

NPK + 2K 219 265 275 319 141 236 242 

Istotność interakcji — + — — — — — 

NIR dla nawożenia i na- 

wadniania 27 21 59 40 70 32 41 

Średnio 0 198 294 299 325 146 232 249 

w 220 287 293 342 174 244 260 

Istotność wpływu na- 

wadniania — — — — + — — 

/ 

0 137 151 145 161 60 166 137 

МРК 189 231 237 294 147 221 220 

2NPK 228 334 343 421 185 250 293 

3NPK 251 420 448 458 236 303 353 

Średnio NPK + 2N 264 377 377 419 213 278 321 

NPK + 2P 185 243 242 263 146 216 216 

NPK + 2K 207 274 275 317 131 229 239 

Istotność wpływu nawo- 

żenia ee abe EE 
NIR dla nawozenia 28 21 62 

+++ +++ +++ +++ 
40 54 37 29 
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turalnych. Najwyższe plony uzyskano w roku wilgotnym 1968, niższe 

w roku normalnym 1972, a najniższe w roku posusznym 1969. Natomiast 

zwyżki plonów pod wpływem nawadniania (średnie dla wszystkich wa- 

riantów nawozowych) układały się odwrotnie i były małe w 1968 r. — 

25 q, większe w 1972 r. — 180 q, a największe w 1969 r. — 221 q z1 ha. 

— Szczególnie interesujące jest porównanie wysokości plonów i wiel- 

kości przyrostu plonów wskutek nawadniania i nawożenia w wilgotnym 

1968 i w posusznym 1969 roku. Na obiekcie bez nawadniania i nawożenia 

plon korzeni w roku wilgotnym był wysoki i wynosił 800 q, podczas gdy 

w roku posusznym spadł do 375 q. Na obiekcie 3 NPK bez nawadniania 

uzyskano w 1968 r. 1439 q, zaś w 1969 r. tylko 587 q korzeni. Nawadnia- 

nie poletek nawożonych dawką 3NPK zwiększyło plon w roku wilgotnym 

tylko o 29 q, zaś w roku posusznym aż o 302 q/ha. Warto również zazna- 

czyć, że plon liści wykazywał małą zależność od wielkości opadów w da- 

nym roku i od nawadniania, natomiast zawsze reagował silnie na wyso- 

kie dawki nawozów mineralnych, a szczególnie nawozów azotowych. 

— Na uwagę zasługuje zestawienie plonów średnich z 6 lat. Na po- 

letkach nie nawadnianych średni z 6 lat plon korzeni wahał się od 604 do 

1054, zaś na poletkach nawadnianych — od 570 do 1265 q/ha. Plony ko- 

rzeni i liści buraków nawadnianych były najwyższe przy największej 

dawce nawozów 3NPK oraz przy dawce NPK + 2N. Potrojenie dawki 

NPK dało średni przyrost plonu na obiektach nie nawadnianych 211 q 

korzeni i 114 q liści, a na nawadnianych 260 q korzeni i 150 q liści. Po- 

trojenie dawki N na tle PK zapewniało co roku na poletkach nawadnia- 

nych podobne plony, jak podwojenie dawki NPK i tylko niewiele mniejsze 

niż potrojenie dawki NPK. Nieco niższe plony dało podwojenie dawki 

KO. Potrójna dawka PO; obniżyła plony. | 

— Nawadnianie bez nawożenia mineralnego obniżyło średni z 6 lat 

plon korzeni i liści, co można tłumaczyć dodatkowym wypłukaniem skład- 

ników pokarmowych, natomiast przy dawec NPK 300 kg/ha spowodowało 

zwyżkę plonu o 162 q korzeni i 6 q liści, przy dawce 600 kg — o 225 q 

korzeni i 23 q liści, zaś przy dawce 900 kg NPK/ha — 211 q korzeni 

i 32 q liści. Nawadnianie przy nawożeniu NPK + 2N podniosło plon 

o 252 q korzeni i 36 q liści, przy nawożeniu NPK - 2P — o 166 q korze- 

ni i 16 q liści, natomiast przy nawożeniu NPK + 2K — o 158 q korzeni 
i 6 q liści z 1 ha. 

Jak z podanych liczb wynika, zwiększeniu produkcyjności nawadnia- 

nia najsilniej sprzyjała wysoka dawka nawozów azotowych, słabiej — 
fosforowych, a najsłabiej — potasowych.
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5 PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ I PLON SUCHEJ MASY 

W związku z osiąganymi zwyżkami plonu nasuwa się pytanie, czy są 

to rzeczywiste zwyżki plonu suchej masy, czy tylko pozorne, spowodowa- 

ne zwiększeniem zawartości wody w zebranych ziemiopłodach, co zby- 

tecznie podnosiłoby koszty zbioru i transportu. Aby dać odpowiedź na to 

pytanie, oznaczano zawartość suchej masy w korzeniach i liściach buraka 
i na tej podstawie obliczano średnie wskaźniki dla wielolecia. Oznaczenia 
procentowej zawartości suchej masy wykonywano w ciągu 4 lat. Średnie 
wyniki oznaczeń w okresie zbioru są przedstawione na rysunku 4. 

% sm Q 
15- Liście 

I
=
 

14 r" 

                                

0 NPK 2NPK 3NPK NPK2N NPK+2P NPIGZK 

                      

% sm 

! 
] Г] Korzenie 

13+ — 
-— = | 

121 

11- a Г 

4 

104 

} 

9- 

8- []             

O NPK 2NPK 3NPK NPK2N NPK2P NPKI2K 

Rys. 4. Procentowa zawartość suchej masy w liściach i korzeniach buraka pastew- 
nego: 0 — nie nawadniane, W — nawadniane (średnie z lat 1967-1972)
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Jak wynika z tych oznaczeń, zawartość suchej masy w korzeniach 

buraków nawadnianych była we wrześniu największa na poletkach bez 

nawozów i stopniowo malała ze wzrostem dawki NPK. Spadek zawartości 

suchej masy był spowodowany głównie wysoką dawką nawozów azoto- 

wych, o czym świadczą wyniki oznaczeń dla poletek nawożonych dawką 

NPK + 2N. Średnio dla wszystkich obiektów nawozowych nawadnianie 

zwiększyło zawartość suchej masy o 0,6"”/0. Mimo że na obiekcie NPK wy- 

stąpił spadek o 0,8%/0 i na obiekcie 2NPK o 2,1%, to na obiekcie 3 NPK, 

gdzie plony korzeni były największe, spadku zawartości suchej masy nie 

stwierdzono. , 

Wyniki oznaczeń zawartości suchej masy w liściach ułożyły się w za- 

sadzie podobnie, jak w korzeniach. Przeciętnie dla wszystkich obiektów 

nawozowych nawadnianie zwiększyło zawartość suchej masy o 0,2%, ale 

na obiekcie 2NPK obniżyło o 19/0 i na obiekcie 3 NPK o 1,7%. Na polet- 

kach nie nawadnianych, podobnie jak na nawadnianych, procentowa za- 

wartość suchej masy w liściach wyraźnie malałą ze wzrostem dawki na- 

wozowej. Bez nawadniania spadła z 15,3 do 12,8°/o, a w warunkach na- 

wadniania — z 14,4 do 11,1%/0. Trzeba tu podkreślić, że przyczyną spadku 

były głównie wysokie dawki azotu, bowiem na obiekcie z dużą dawką 

potasu (NPK + 2K) nawadnianie zwiększyło zawartość suchej masy w liś- 

ciach o 2,3%/0, a w korzeniach o 2,9%/0 w stosunku do zawartości w bura- 

kach nie nawadnianych. 

6. PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ I POBRANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH 

Wartość użytkowa plonu buraka zależy nie tylko od płonu suchej 

masy z 1 ha, lecz także od jej składu chemicznego. W celu oceny wpły- 

wu nawadniania oraz różnych dawek NPK i różnego stosunku N:P:K na 

skład chemiczny korzeni i liści wykonywano w ciągu sześciu lat analizy 

chemiczne, oznaczając procentową zawartość N-og., P;Os, K„O 1 CaO. 

Jak wykazują dane dotyczące składu chemicznego korzeni (tab. 8 i 9), 

procentowa zawartość N-og. zwiększała się systematycznie ze wzrostem 

dawki nawozów azotowych, a zmniejszała się pod wpływem nawadniania. 

Duże dawki nawozów potasowych powodowały wyraźny spadek ogólnej 

zawartości azotu. Procentowa zawartość fosforu w korzeniach buraków 

pastewnych okazała się prawie niezależna od nawożenia i nawadniania, 

zaś procentowa zawartość potasu zwiększała się wyraźnie ze wzrostem 

dawek NPK i z reguły malała po zastosowaniu nawodnień deszczownia- 

nych. Przy wysokich dawkach azotu występowała tendencja do zwięk- 

szenia, zaś przy wysokich dawkach fosforu i potasu tendencja do zmniej- 

szenia zawartości fosforu i potasu w korzeniach buraków pastewnych. 

Na podstawie analizy chemicznej liści stwierdzono, że ze zwiększeniem 

dawki NPK, a szczególnie N, rosła procentowa zawartość N-og. Nawad-
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Tabela 8 

Skład chemiczny korzeni buraków pastewnych w % s.m. 

(średnie z lat 1967-1972) 

N-og. Р.О; KO CaO 
Nawożenie 0 w в Ww 6 W 9 W 

0 1,04 0,70 0,63 0,61 2,26 2,04 0,35 0,28 
NPK 1,14 1,02 0,50 0,60 2,51 2,69 0,41 0,29 
2NPK 1,18 1,27 0,62 0,58 2,69 2,41 0,43 0,34 

3NPK 1,78 1,47 0,64 0,65 3,52 3,16 0,46 0,38 
NPK — 2N 1,81 1,36 0,61 0,60 3,40 2,71 0,47 0,32 
NPK + 2P 1,11 0,83 0,63 0,65 2,36 1,91 0,35 0,25 
NPK + 2K 1,04 0,91 0,58 0,57 2,94 2,63 0,34 0,29 

Srednio 1,30 1,08 0,61 0,61 2,81 2,51 0,40 0,31 

Tabela 9 

Skład chemiczny liści buraków pastewnych w °% s.m. 

(średnie z lat 1967-1972) 

N-og. Р.О; KO CaO 
Nawozenie 

0 w 0 W 0 W 0 W 

0 1,93 2,10 0,44 0,46 4,11 3,53 3,78 3,88 
NPK 2,20 2,24 0,60 0,60 3,85 4,62 2,92 2,99 
2NPK 2,51 2,52 0,64 0,54 3,99 3,27 3,06 3,73 
3NPK 3,21 3,05 0,79 0,79 3,45 4,18 2,60 2,19 
NPK — 2N 3,09 3,01 0,79 0,72 3,46 3,44 3,02 2,80 
NPK + 2P 2,18 2,18 0,52 0,72 3,33 3,69 3,32 2,74 
NPK + 2K 2,40 2,30 0,62 0,63 4,67 4,60 2,92 2,48 

Średnio 2,50 2,49 0,63 0,64 3,84 3,90 3,09 2,97 

nianie nie wywołało wyraźnych zmian w zawartości tego składnika, z wy- 
jątkiem poletek bez nawozów, na których liście buraków pastewnych za- 
wierały nieco więcej azotu w warunkach nawodnień. Z oznaczeń fosforu 
wynika nieznaczne zwiększenie zawartości tego składnika ze wzrostem 
dawki NPK i brak wpływu nawadniania. Zawartość potasu nie wykazy- 
wała regularnej zależności od nawożenia, a wskutek nawadniania malała 
tylko na poletkach bez nawozów. Najwięcej potasu stwierdzono jednak 
w liściach z poletek nawożonych wysoką dawką potasu. Zawartość wap- 
nia okazała się najmniejsza na poletkach nawożonych dawką 3NPK oraz 
dawką NPK + 2K. 

Na podstawie przytoczonych wyników analizy chemicznej buraków 
pastewnych można stwierdzić, że skład chemiczny korzeni był wyraźnie 
zależny od poziomu i stosunku dawek nawozów mineralnych, w tym
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szczególnie od dawek nawozów azotowych i potasowych oraz mniej wy- 
raźnie od nawadniania. Skład chemiczny liści okazał się mniej zależny od 
nawożenia i prawie niezależny od nawadniania. 

W świetle uzyskanych danych można przyjąć, że nawadnianie nie po- 
garsza w zasadzie jakości buraków pastewnych, a jednocześnie zwiększa- 
jąc znacznie plony przyczynia się do zwiększenia produkcji paszy z 1 ha. 
Potwierdzeniem tego są plony absolutnie suchej masy w q/ha, jak też 
pobranie podstawowych składników pokarmowych w kg/ha, co ilustruje 
rysunek 5. 

as.m 
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Rys. 5. Plon suchej masy i pobranie składników pokarmowych przez burak pastew- 

ny 0 — nie nawadniane, W — nawadniane (średnie z lat 1967-1972) 

8 — ZPPNR z. 199
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Jak widać na wykresie podanym na rysunku 5 u góry, najmniejszy 

sumaryczny plon absolutnie suchej masy korzeni i liści zebrano z poletek 

nie nawożonych, a największy z nawożonych dawkami 3NPK i NPK + 
+ 2K 1 nawadnianych. Na obu wariantach wodnych ze wzrostem pozio- 
mu nawożenia od 0 do 3NPK plon suchej masy korzeni zwiększył się 
około 1,5 razy, a plon suchej masy liści około 2 razy, przy czym na obiek- 
tach nawadnianych, w porównaniu z nie nawadnianymi, plony suchej 
masy korzeni oraz korzeni i liści razem były większe, natomiast plony 
suchej masy samych liści mniejsze. Z porównania efektów zastosowania 
potrójnej dawki jednego ze składników widać różnice na korzyść zwięk- 
szonej dawki nawozów potasowych, przy czym w warunkach nawadnia- 
nia różnice między plonami na ostatnich trzech kombinacjach nawozo- 
wych były znacznie mniejsze niż bez nawadniania. Przemawia to za ce- 
lowością zwiększania pod rośliny nawadniane stosunku azotu do potasu 
w porównaniu ze stosunkiem zalecanym bez nawodnień. 

Do intersujących wniosków prowadzą także dane dolnej części rysun- 
ku 5, dotyczące pobrania poszczególnych składników w plonach. Roz- 
patrzmy wielkość sumarycznego pobrania danego składnika w korzeniach 
i liściach razem (wysokość słupka kreskowanego dla korzeni, wysokość 
słupka nie kreskowanego dla liści). Ze zwiększeniem dawki nawozów od 
0 do 3NPK zwiększało się bardzo znacznie pobranie azotu i potasu, a tyl- 
ko nieznacznie pobranie fosforu i wapnia. Na dawce nawozowej NPK + 
© 2N pobranie azotu było podobnie duże, jak na dawce 3NPK, zaś na 
dawce nawozowej NPK + 2K pobranie potasu było podobnie duże, jak na 
dawce 3NPK. Wysoka dawka fosforu w kombinacji nawozowej NPK + 
2P nie spowodowała zwiększonego pobrania fosforu, a pobranie wapnia | 
na tym obiekcie było mniejsze niż na innych obiektach nawozowych. 

Z porównania obiektów nie nawadnianych (słupki 0 z lewej strony) 
i nawadnianych (słupki W z prawej strony) widać brak istotnego wpły- 
wu nawadniania na pobraną w plonie ogólną ilość azotu, nieznaczną ten- 
dencję do zwiększenia pobrania fosforu oraz w przeważającej większości 
kombinacji nawozowych (z wyjątkiem 0 i 2NPK) wyraźne zwiększenie 
pobrania potasu, szczególnie w korzeniach. 

Jest również interesujące, że stosunek pobranej ilości potasu do azotu 
w całkowitych plonach znacznie odbiegał od stosunku tych składników 
w nawozach. Był on silnie uzależniony od poziomu dawek NPK i stosun- 
ku N:P:K w nawozach i tylko nieznacznie się zmieniał pod wpływem na- 
wadniania (tab. 10). 

Ze wzrostem daweki NPK od 0 do 900 kg/ha (przy zachowaniu tego 
samego stosunku potasu do azotu 1:1) ilość kg K+O na 1 kg N w plonie 
buraków nie nawadnianych spadła z 2,2 do 1,6, a w plonie buraków na- 
wadnianych z 2,4 do 1,8. Stosunek fosforu do azotu wykazywał tylko nie-
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Tabela 10 

Stosunek N:P:K w nawozach i w plonach buraka pastewnego 

(średnie z lat 1967-1972) 

N:P:K w plonach 
Nawożenie N:P:K w nawozach - - - 

nie nawadniane nawadniane 

0 — 1:0,5:2,2 | 1:0,6:2,4 

NPK 1:0,5:1 1:0,4:2,0 1:0,5:2,4 
2NPK 1:0,5:1 1 :0,4:2,0 1:0,4:1,7 
3NPK 1:0,5:1 1:0,3:1,6 1:0,4:1,8 
NPK + 2N 1:0,2:0,3 1:0,3:1,5 1:0,3:1,6 
NPK + 2P 1:1,5:1 1:0,5:1,9 1:0,6:2,0 
NPK + 2K 1:0,5:3 1 :0,4:2,4 1:0,5:2,5 
  

znaczne tendencje malejące ze wzrostem dawek nawozowych. Zmiana 
stosunku N:P:K w nawozach powodowała zmiany stosunku składników 
pobranych z plonem. Dodatkowe podwójne dawki azotu i fosforu w na- 
wozach zwiększyły wyraźnie stosunek potasu do pozostałych składników 
w plonie. Dodatkowa podwójna dawka potasu w nawozach spowodowała 
nieznaczne zmniejszenie jego udziału w plonie. 

B. ZIEMNIAK 

1. PRZYROST ŚWIEŻEJ I SUCHEJ MASY 

Dynamikę przyrostu świeżej i suchej masy części nadziemnych i pod- 
ziemnych ziemniaka w przeliczeniu na 1 roślinę i na 1 ha ilustrują ry- 
sunki 6 i 7. Kolumna lewa wykresów dotyczy roślin nie nawadnianych, 
kolumna prawa — nawadnianych. Wykresy zamieszczone nad osią pozio- 
mą dotyczą przyrostu części nadziemnych, natomiast wykresy pod osią 

poziomą charakteryzują przyrost masy bulw. Oś pozioma reprezentuje 

czas pobierania próbnych plonów w kolejnych miesiącach. Poszczególne 

krzywe wykresów przedstawiają wyniki uzyskane dla różnych obiektów 

wodno-nawozowych. 

Jak widać z wykresów na rysunkach 6 i 7, wysokość próbnych plonów 

świeżej i suchej masy układa się w sposób charakterystyczny dla dyna- 

miki rozwoju części nadziemnych i podziemnych ziemniaka. Wspólną 

cechą wykresów dla wszystkich wariantów wodnych i nawozowych jest 

to, że świeża i sucha masa części nadziemnych osiągała we wszystkich 

latach maksimum w sierpniu, a potem stopniowo malała (usychanie i opa- 

danie liści), podczas gdy masa bulw rosła jeszcze we wrześniu, a nawet 
w październiku. Kształt krzywych przyrostu części nadziemnych dla od- 

ge
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Rys. 6. Dynamika przyrostu świeżej masy łętów i bulw ziemniaka: I — nie na- 
wadniane, II — nawadniane (średnie dla 20 roślin)
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miany Flisak w latach 1967—1969 był nieco odmienny niż dla odmiany 
Lenino w 1970 r. 

Nawadnianie i nawożenie mało wpływały na zasadniczy kształt krzy- 
wych przyrostu masy, natomiast wyraźnie zmieniały wielkość osiąganego 
maksimum masy części nadziemnych lub bulw na danym obiekcie. Na- 
wadnianie powodowało z reguły przyśpieszenie wzrostu i zwiększenie 
masy części nadziemnych i bulw. Natomiast podwojenie lub potrojenie 
dawek nawozowych zwiększało wyraźnie przyrost części nadziemnych, 
a przeważnie powodowało zmniejszenie masy kłębów. 

2. WYSOKOŚĆ I STRUKTURA PLONÓW 

Plony całkowite ziemniaka (bulwy duże i małe) uzyskane w poszcze- 
gólnych latach doświadczeń i średnio dla 6 lat są zestawione w tabeli 11. 
Poziom plonów oraz reakcja na nawadnianie i nawożenie były w kolej- 
nych latach różne. Najmniejsze plony i największe wahania plonów w la- 
tach wystąpiły na obiektach nie nawożonych, gdzie na poletkach nie na- 
wadnianych plon wahał się od 90 q/ha w 1971 r. do 232 q/ha w 1967 r., 
zaś na poletkach nawadnianych — odpowiednio od 99 q/ha do 257 q/ha. 
Maksymalne plony osiągnięto w 1971 r. na obiektach nawadnianych i na- 
wożonych dawką 2NPK i NPK + 2N, gdzie zebrano 459 i 450 q/ha. Wy- 
sokie plony byly takze na obiektach 3NPK i NPK + 2P (410 i 416 q/ha). 

Średnie z 6 lat plony dla wszystkich wariantów nawozowych były 
w warunkach nawadniania o 65 q/ha większe niż bez nawadniania, ale 
istotność różnicy nie została udowodniona statystycznie. Na wszystkich 
obiektach nawozowych wystąpiły istotne zwyżki plonów w stosunku do 
obiektu bez nawożenia. Natomiast porównywane warianty nawożenia nie 
spowodowały istotnych różnie w plonach. W warunkach bez nawadniania 
uzyskano najwyższe plony na dawkach nawozowych NPK i NPK + 2P, 
zaś w warunkach nawadniania — na dawkach 2NPK i NPK + 2P. Mak- 
symalny plon zebrany na obiekcie nawadnianym i nawożonym dawką 
NPK - 2P wynosił 339 q/ha. Był on o 152 q wyższy niż na obiekcie na- 
wadnianym, ale nie nawożonym. 

Zróżnicowanie plonu towarowego ziemniaków (tab. 12) miało podobny 
kierunek, jak zróżnicowanie plonu całkowitego. Natomiast przyrost 
względny plonu towarowego pod wpływem nawadniania i optymalnych 
dawek nawozowych był większy, w porównaniu z przyrostem plonu cał- 
kowitego. Średnio dla 6 lat najniższy plon towarowy w wysokości 121 q/ha 
zebrano z poletek nie nawadnianych i nie nawożonych, a najwyższy 
w wysokości 266 q/ha — z poletek nawadnianych i nawożonych dawką 
NPK + 2P. 

Zwiększenie plonu wskutek nawadniania należy tłumaczyć przede 
wszystkim zwiększeniem wielkości i średniego ciężaru bulw, gdyż ilość
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Tabela 11 

Plon ogólny ziemniaka w q/ha 

Nawad- N 4 Sredni 
s ‘ a zenie r 

nianie wozen 1967 1968 1969 1970 1971 1972 вето 

0 232 | 182 196 222 90 135 176 
NPK 303 275 217 304 214 265 263 
2NPK 312 230 190 255 199 257 240 

0 3NPK 293 220 152 209 211 265 225 
NPK + 2N 257 211 186 238 206 236 222 
NPK + 2P 309 245 195 340 214 263 261 
NPK + 2K 281 222 185 305 232 262 248 

0 257 174 227 239 99 129 187 
МРК 363 257 313 369 354 227 314 
2МРК 336 245 315 349 459 291 332 

W 3NPK 299 230 295 274 410 286 299 
NPK +2N 349 248 304 282 450 260 315 
NPK + 2P 397 243 327 392 416 261 339 
NPK + 2K 323 224 338 405 320 243 309 

Istotność interakcji — — + + — -- — — 

NIR dla nawożenia i na- 

wadniania 48,4 21,0 34,8 36,6 68,7 46,3 77,7 

Średnio 0 284 226 189 268 195 240 234 
W 332 232 303 330 358 242 299 

Istotność wpływu na- 

wadniania +++ — ++ + +++ — — 

0 244 178 212 231 94 132 182 
МРК 333 266 265 337 284 246 288 
2NPK 324 238 252 302 329 274 286 
3NPK 296 225 223 241 311 276 262 

Średnio NPK + 2N 303 229 245 260 328 248 269 

NPK + 2P  '353 244 261 366° 315 262 300 
NPK + 2K 302 223 262 355 276 ‚ 253 278 

Istotność wpływu nawo- _ 
żenia +++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ 

NIR dla nawożenia 37,1 26,4 29,8 32,0 55,1 39,1 34,6 
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Tabela 12 

Plon towarowy ziemniaka w q/ha 

- Rok 
Pad Nawożenie Średnio 
nianie 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

0 165 155 152 144 31 77 121 
NPK 219 239 164 208 122 164 186 
2NPK 204 203 137 167 134 162 168 

0 3NPK 170 187 111 116 126 162 145 

NPK + 2N 156 178 137 140 121 134 144 
NPK + 2P 242 211 147 229 118 168 186 
NPK -- 2K 205 186 135 205 131 169 172 

0 193 147 181 177 41 71 135 
NPK 287 228 255 307 251 141 245 
2NPK 261 219 245 271 340 199 256 

W 3NPK 207 193 230 190 291 187 216 
NPK + 2N 269 214 241 189 356 162 238 
NPK + 2P 319 217 292 315 295 157 266 
NPK + 2K 255 193 282 341 232 162 244 

Istotność interakcji — — ++ ++ Ape ae of — — 
NIR dla aawożenia i na- 

wadniania 39,8 - 21,4 34,5 37,0 58,3 37,9 70,5 

Średnio 0 194 194 140 173 112 148 160 
W 256 202 247 256 258 154 229 

Istotność wpływu na- 

wadniania <> =] = +++ ++ of SF — + 

0 179 151 167 161 36 74 128 
NPK 253 234 209 257 187 153 215 
2NPK 233 211 191 219 237 180 212 
3NPK 188 190 171 153 209 174 181 
NPK + 2N 213 196 189 165 239 148 192 
NPK + 2P 281 214 220 272 207 163 226 
NPK + 2K 230 189 209 273 182 166 208 
  

Istotność wpływu nawo- 

żenia +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ 
NIR dla nawożenia 33,6 26,0 28,5 31,0 47,6 32,7 30,7 
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bulw przypadających na 1 roślinę nie ulegała wyraźnej zmianie. Potwier- 
dzają to liczby zawarte w tabelach 13 i 14. Z tego wynika, że przyrost 
plonu ziemniaków wskutek nawożenia był spowodowany zwiększeniem 
średniego ciężaru, jak też zwiększeniem ilości bulw dużych z 1 rośliny. 

3. PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY I SKROBI 

Wyniki oznaczeń procentowej zawartości suchej masy i skrobi w ziem- 
niakach (średnie z 6 lat doświadczeń) są podane na rysunku 8. Jak widać 
z wykresu, procentowa zawartość suchej masy w bulwach ziemniaka na 
obiektach nie nawadnianych malała ze wzrostem dawki nawozów mine- 
ralnych od poziomu zerowego do poziomu 3NPK. Było to spowodowane 
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Rys. 8. Procentowa zawartość suchej masy i skrobi w ziemniakach: 0 — nie na- 
wadniane, W — nawadniane (średnie z lat 1967-—1972)
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Tabela 13 

Ilość bulw z 1 rośliny 

(średnia dla 40 roślin) 

Nawad- 
Rok 

Ra żeni Średnio 

nianie NAwozenie 1967 1969 1970 1971 1972 

0 10,7 11,5 12,7 10,8 12,8 11,7 

NPK 13,6 11,2 13,5 12,3 14,3 13,0 

2NPK 15,1 12,2 11,6 11,5 14,6 13,0 

0 3NPK 19,6 12,9 13,4 15,2 16,0 15,4 

NPK — 2N 15,9 13,9 12,6 12,5 16,2 14,2 

NPK — 2P 13,3 12,6 12,5 12,9 14,8 13,2 

NPK — 2K 12,6 11,0 12,6 15,4 15,3 13,4 

0 11,2 9,8 9,9 12,4 10,5 10,8 

NPK 12,8 11,8 10,6 11,3 15,1 123 

2NPK 15,9 13,2 12,3 11,8 13,8 13,4 

W 3NPK 13,6 14,5 11,5 14,1 15,9 13,9 

NPK + 2N 12,7 14,3 13,6 12,8 14,7 13,6 

NPK + 2P 12,6 12,6 12,2 13,9 15,1 13,3 

NPK + 2K 12,7 12,4 10,8 13,4 13,8 12,6 

Istotność interakcji — — — — — — 

NIR dla nawożenia 1 

nawadniania 1,86 1,90 2,23 2,91 3,08 1,30 

Średnio 0 14,4 12,2 12,7 12,9 14,9 13,4 

W 13,1 12,7 11,5 12,8 14,1 12,8 

Istotność wpływu na- 

wadniania e — se ees a —e 

0 ‚ 11,0 10,7 11,3 11,6 11,6 11,2 

МРК 13,2 11,5 12,1 11,8 14,7 12,6 

2NPK 15,5 12,7 12,0 11,6 14,2 13,2 

Srednio 3NPK 16,6 13,7 12,4 14,7 16,0 14,7 

NPK + 2N 14,3 14,1 13,1 12,7 15,4 13,9 

NPK + 2P 13,0 12,6 12,4 13,4 15,0 13,3 

NPK + 2K 12,7 11,7 11,7 14,4 14,5 13,0 

Istotność wpływu na- 

wożenia z — — + = PET 

NIR dla nawożenia 1,53 1,56 1,84 2,45 2,48 1,10 
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Tabela 14 

Ilość bulw dużych z 1 rośliny 

(Średnie dla 40 roślin) 

Nawad- | awożeni Rok Średni 2. awożenie 
manie 1967 1069 1970 1971 1972 тесто 

0 6,5 6,1 5,6 2,7 4,5 5,1 

NPK 7,4 6,9 7,0 4,7 5,5 6,3 

2NPK 7,6 5,8 5,9 3,9 4,4 5,5 

0 3NPK 6,7 5,1 4,4 4,9 4,8 5,2 

NPK + 2N 7,9 6,4 4,4 4,1 5,0 5,6 

NPK + 2P 8,0 6,9 6,5 4,7 6,6 6,5 
NPK + 2K 5,9 6,4 6,4 5,0 5,2 5,8 

0 6,7 5,3 5,0 5,5 _ 3,2 5,2 
NPK 8,1 6,5 6,6 5,0 4,7 6,2 

2NPK 8,9 6,8 6,7 6,3 4,7 6,7 

W 3NPK 7,9 6,8 5,4 6,9 6,1 6,6 

NPK +2N 6,4 6,6 6,5 6,5 6,1 6,4 
NPK + 2P 8,0 6,4 6,9 71 4,9 6,7 
NPK + 2K 5,9 6,4 6,4 | 5,0 5,2 5,8 

Istotność interakcji — — — — — — 

NIR dla nawożenia i 

nawadniania 2,17 1,49 1,43 2,07 1,82 0,56 

Średnio 0 7,1 6,2 5,7 4,3 5,1 5,7 
w 7,8 6,4 6,2 6,2 5,0 6,3 

Istotność wpływu na- 

wadniania + — — a. — — 

0 6,6 5,0 5,3 4,1 3,9 5,1 

NPK 7,8 6,7 6,8 4,8 5,1 6,2 

2NPK 8,2 6,3 6,3 5,1 4,6 6,1 

3NPK 7,3 6,0 4,9 5,9 5,5 5,9 

NPK + 2N 7,2 6,5 5,4 5,3 5,6 6,0 

NPK + 2P 8,0 6,7 6,7 5,9 5,8 6,6 

NPK + 2K 5,9 6,4 6,4 5,0 52 5,8 

  

Istotność wpływu na- 

wożenia — — +E == — + + + 

NIR dla nawożenia 1,66 1,23 1,16 1471 1,47 0,59 
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głównie zwiększeniem dawki nawozów azotowych, co potwierdzają wy- 

niki dla kombinacji nawozowej NPK + 2N. Ziemniaki nawadniane na po- 

letkach bez nawozów miały wyraźnie mniej suchej masy, a na poletkach 

z dawką NPK, 2NPK i NPK + 2K więcej, w porównaniu z ziemniakami 

nie nawadnianymi. Wskaźnik procentowej zawartości suchej masy w plo- 

nach zmieniał się silniej w zależności od lat niż na różnych obiektach 

wodnych lub nawozowych. 

Zróżnicowanie procentowej zawartości skrobi w ziemniakach było sil- 

nie uzależnione od przebiegu pogody w różnych latach oraz od nawożenia 

i nawadniania. Różnice między latami były większe, a różnice między 

obiektami wodno-nawozowymi mniejsze. Na podstawie przytoczonych na 

rysunku 8 danych można stwierdzić, że nawadnianie nie tylko nie obni- 

żyło, ale nawet zwiększyło skrobiowość ziemniaków (średnio dla wszyst- 

kich kombinacji nawozowych o 0,8'/0). Wzrost dawki nawozowej od 0 do 

3NPK powodował prawie we wszystkich latach zmniejszenie procentowej 

zawartości skrobi. Średnia wielkość tego wskaźnika obliczona na pod- 

stawie oznaczeń w ciągu 6 lat zmalała wskutek intensyfikacji nawożenia 

następująco: na obiektach nie nawadnianych z 15,0 do 12,7%/o, a na obiek- 

tach nawadnianych — z 15,8 do 13,9%. Z układu wszystkich wyników 

można wnioskować, że przyczyną spadku skrobiowości było przede 

wszystkim zbyt intensywne nawożenie azotowe. Przemawia za tym fakt, 

że zawartość skrobi w ziemniakach z poletek nawożonych dawką 

NPK + 2N była mniejsza niż w ziemniakach z poletek kombinacji nawo- 

żonych NPK + 2P i NPK + 2K. Warto też nadmienić, że ziemniaki od- 

miany Lenino miały więcej skrobi od uprawianych w pierwszym cyklu 

zmianowania ziemniaków odmiany Flisak. 

4, PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ I POBRANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH 

W PLONIE BULW 

Średnie wieloletnie wyniki analizy składu chemicznego ziemniaków 

podane w tabeli 15 i na rysunku 9 prowadzą do wniosku, że nawadnianie 

zmniejszało wyraźnie procentową zawartość azotu ogólnego i w większości 

kombinacji nawozowych powodowało nieznaczny spadek procentowej za- 

wartości potasu w absolutnie suchej masie bulw. Ze zwiększeniem dawek 

nawozowych zwiększała się zawartość odpowiednich składników pokar- 

mowych w ziemniakach. Najsilniej rosła zawartość azotu ogólnego, sła- 

biej — zawartość potasu, a tylko bardzo nieznacznie — zawartość fosforu. 

Różnice w pobraniu fosforu i wapnia na różnych obiektach wodno- 

-nawozowych były niewielkie. 

Pobranie azotu rosło ze wzrostem dawki nawozowej do poziomu 2NPK, 

a na obiektach 3NPK i NPK + 2N było mniejsze niż na obiekcie 2NPK. 

Pobranie potasu było wyraźnie większe na wszystkich obiektach nawożo-
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Tabela 15 

Skład chemiczny ziemniaków w % a.s.m. 

(średnie z lat 1967-1972) 

N-og. KO 
Nawożenie 

W 0 W 0 W 0 W 

0 1,32 1,09 0,54 0,43 2,18 2,03 0,09 0,11 
NPK 1,51 1,45 0,47 0,47 2,20 2,36 0,11 0,10 
2NPK 1,69 1,55 0,62 0,47 2,44 2,22 0,10 0,06 
3NPK 1,89 1,70 0,66 0,61 2,74 2,63 0,12 0,08 
NPK + 2N 2,02 1,73 0,52 0,57 2,30 2.47 0,11 0,08 
NPK + 2P 1,52 1,43 0,57 0,54 2,31 2,05 0,11 0,10 
NPK + 2K 1,63 1,50 0,54 0,55 2,64 2,64 0,11 0,09 

Srednio 1,65 1,49 0,56 0,52 2,40 2,30 0,11 0,09 
  

          

a
 

         

  

      

  

            1234 
3NPK 

"2 
NPK*2N 

  

fit 

in 

4   rt 1234. 

NPK2P  NPK*2K 

Rys. 9. Plon suchej masy oraz pobranie składników pokarmowych przez ziemniaki: 
0 — nie nawadniane, W — nawadniane (średnie z lat 1967-1972) 

nych i nawadnianych. Wysokie dawki nawozów azotowych ograniczały 
pobranie potasu, zaś wysokie dawki fosforu zwiększały pobranie tego 
składnika. Nawadnianie wyraźnie zwiększyło pobranie ilości azotu i fosfo- 
ru w plonach z wszystkich obiektów z nawożeniem mineralnym, a zmniej- 
szyło pobranie tych składników z obiektów nie nawożonych. 

Stosunek N:P:K w plonach (tab. 16) był inny niż w dawkach na- 
wozów, przy czym stosunek potasu do azotu w plonach malał ze wzro- 
stem dawki nawozów i zwiększał się pod wpływem nawadniania.
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Tabela 16 

Stosunek N:P:K w nawozach i plonach ziemniaka 

(średnie z lat 1967-1972) 

N:P:K N:P:K w plonach 

Nawożenie w nawozach nie nawadniane nawadniane 

0 — 1:0,4:1,7 1:0,4:1,8 

NPK 1:0,5:1 1:0,3:1,4 1:0,3:1,6 

2NPK 1:0,5:1 1:0,4:1,4 1:0,3:1,4 

3NPK 1:0,5:1 1:0,3:1,4 1:0,4:2,0 

NPK — 2N 1:0,2:0,3 1:0,3:1,1 1:0,3:1,2 

NPK + 2P 1:1,5:1 1:0,4:1,8 1:0,4:1,4 

NPK + 2K 1:0,5:3 1:0,3:1,6 1:0,4:1,8 
  

C. PRÓBA OCENY WPŁYWU NAWADNIANIA 

NA WYKORZYSTANIE NAWOZÓW PRZEZ BURAK PASTEWNY I ZIEMNIAK 

Zróżnicowanie warunków wodnych i nawozowych spowodowało nie 

tylko zmiany w dynamice przyrostu oraz w wysokości i jakości plonu 

buraka pastewnego i ziemniaka, lecz wpłynęło bardzo silnie na efektyw- 

ność i wykorzystanie nawozów mineralnych. Można to przedstawić za 

pomocą procentowego wskaźnika stosunku ilości składników pobranych 

w plonie do ilości tych samych składników danych do gleby w postaci 

nawozów mineralnych. Wartości tego wskaźnika dla azotu, fosforu i po- 

tasu obliczono jako średnie dla całego sześcioletniego okresu trwania do- 

świadczeń. Wyniki obliczeń zestawiono w tabelach 17 i 18. 

Największe wskaźniki pobrania stwierdzono dla potasu, gdzie zależnie 

od kombinacji wodno-nawozowej ilość K;O pobrana w plonie wahała się 

od 138 do 382"/0 w stosunku do ilości dostarczonej w nawozach mineral- 

nych. Odpowiednie dane dla azotu były mniejsze i mieściły się w gra- 

nicach 68—170°/o, a dla fosforu najmniejsze i wynosiły 41—1629%/0 w sto- 
sunku do dawki w nawozach. 

Należy jednak zwrócić uwagę na stosunkowo duże pobranie poszcze- 
gólnych składników na poletkach bez nawozów. Gdy zmniejszymy od- 
powiednio o te wartości pobranie składników z obiektów nawożonych, 
wówczas rzeczywiste wykorzystanie nawozów okaże się 2-3 razy mniej- 
sze, co wynika z porównania dwóch ostatnich kolumn w tabelach 17 i 18. 

Z, przytoczonej tabeli 17 widać, że ze wzrostem poziomu nawożenia od 
300 do 900 kg NPK wskaźnik efektywności nawożenia buraka na obu 
kombinacjach wodnych zmalał około dwukrotnie. W warunkach nawad- 
niania był on wyraźnie większy niż bez nawadniania. Tak np. przy naj- 
wyższym poziomie nawożenia NPK 900 kg/ha, gdzie plon był naj- 
wyższy, sumaryczne pobranie NPK z nawozów i gleby stanowiło na obiek-
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tach nie nawadnianych 103%, a na obiektach nawadnianych 112%/ dawki 
wniesionej w nawozach. Po odjęciu ilości składników pobranych z gleby 
w plonie z poletek nie nawożonych i nie nawadnianych 163 kg/ha otrzy- 
mano dla buraków nie nawadnianych wskaźnik wykorzystania nawozów 
w wysokości 55%. Dla buraków nawadnianych po odjęciu 359 kg/ha 
wynosił on 72%. Analogicznie obliczony wskaźnik wykorzystania nawo- 
zów w kombinacjach nawożenia NPK + 2М, МРК +2P i NPK + 2K 
w warunkach nawadniania wynosił około 85%, podczas gdy bez nawad- 
niania wahał się od 22 do 66'/o, zależnie od wariantu nawożenia. 

Wskaźniki efektywności nawożenia ziemniaka (tab. 18) były kilka- 
krotnie mniejsze niż buraka. Można to wyjaśnić zarówno mniejszą masą 
plonu bulw, jak też nie uwzględnieniem pobrania składników przez części 
nadziemne i korzenie ziemniaka. Mimo to i w tej tabeli zaznaczył się 
wyraźnie dodatni wpływ nawadniania na efektywność nawozów we 
wszystkich wariantach nawozowych. Na obiektach nawadnianych była 
ona około trzykrotnie większa niż na obiektach nie nawadnianych. 

O lepszym wykorzystaniu intensywnego nawożenia w warunkach na- 
wadniania świadczą także dane o zasobności gleby, które na obiektach 
nawadnianych były wyraźnie mniejsze niż na obiektach nie nawadnia- 
nych. Jak wynika z oznaczeń wykonanych po 4 latach prowadzenia 
doświadczenia (jesień 1970), na obiekcie NPK + 2P wyjściowa zawartość 
fosforu 16,1 zwiększyła się bez nawadniania do 23,1, a w warunkach na- 
wadniania spadła do 14,8 mg P>O; na 100 g s.m. gleby. Na obiekcie 
NPK + 2K wyjściowa zawartość potasu 16,9 zwiększyła się bez nawad- 
niania do 32,9, a w warunkach nawadniania do 28,9 mg K»O na 100 g s.m. 

gleby. Warto też nadmienić, że odczyn gleby (pH w 1n KCI), który przed 
założeniem doświadczenia wynosił 5,4, zmienił się nieznacznie w kierun- 
ku korzystnym i po 4 latach wynosił 5,8. 

D. PRÓBA OCENY EFEKTÓW EKONOMICZNYCH NAWADNIANIA 

W celu orientacyjnej oceny efektów ekonomicznych nawadniania bu- 
raka pastewnego i ziemniaka przyjęto uproszczoną metodę porównania 
dodatkowych kosztów produkcji, spowodowanych nawadnianiem, i przy- 
rostu wartości produkcji wskutek osiągniętych zwyżek plonów. Pominięto 
w tym rachunku koszty ogólnogospodarcze i koszty związane ze zbiorem 
zwyżki plonu. 

Do obliczenia kosztów nawadniania przyjęto koszty: stałe (amortyza- 
cja deszczowni) w wysokości 2600 zł rocznie i koszty zmienne (robocizna, 
remonty, materiały) w wysokości 600 zł na 100 mm opadu. Ocenę war- 
tości pieniężnej przyrostu produkcji oparto na zwyżkach plonu uzyska- 
nych we własnych doświadczeniach, z uwzględnieniem następujących cen: 

9 — ZPPNR z. 199
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korzenie buraka pastewnego 40 zł, liście 15 zł i ziemniaki 130 zł za 1 q. 
Wskaźniki efektów obliczono, odejmując wielkość dodatkowych kosztów 
od wartości dodatkowej produkcji. Wskaźniki efektywności obliczono 
jako stosunek wartości dodatkowej produkcji do dodatkowych kosztów. 

Jak wynika z tabeli 19, deszczowanie na obiektach nie nawożonych 
spowodowało w uprawie buraka pastewnego straty około 1,2 tys. zł/ha, 
natomiast na obiektach nawożonych dawką NPK + 2N dało dodatkowy 
zysk około 7,4 tys. zł/ha i na obiektach nawożonych dawką 2N PK około 
6,3 tys. zł/ha. Trzeba podkreślić, że wskaźniki te są zaniżone i po prze- 
liczeniu na dodatkowe produkty zwierzęce będą znacznie większe. Dla 
wymienionych wariantów nawozowych osiągnięto także największe wskaź- 
niki efektywności nawadniania — w granicach 3,05-3,41. Na tej podsta- 
wie można przyjąć, że efektywność nawadniania buraka pastewnego za- 
leżała silnie od wysokości dawek nawozów azotowych. W warunkach 
doświadczeń zwiększała się ona ze wzrostem dawki azotu do 360 kg/ha 
i taką dawkę można przyjąć jako optymalną. Omawiane wyniki doświad- 
czeń z nawadnianiem i zróżnicowanym nawożeniem w uprawie buraka 
pastewnego przemawiają więc za celowością znacznej zmiany stosunku 
N:P:K w nawożeniu, idącej w kierunku zwiększenia udziału nawozów 
azotowych w stosunku do nawozów potasowych, a szczególnie fosforo- 
wych, w porównaniu ze stosunkiem dotychczas zalecanym. Zagadnienie 
to zasługuje na bardziej szczegółowe przebadanie. 

SzeScioletnie doświadczenia z nawadnianiem i zróżnicowanym nawo- 
żeniem ziemniaka wykazały największe efekty nawadniania na obiektach 
nawozowych 2NPK i NPK + 2N, a najmniejsze na obiektach bez nawo- 

Tabela 20 

Efekty nawadniania ziemniaka 

(średnie z lat 1967-1972) 
  

  

  

  

Przyrost , 
Plon bez plonu pod Wartość Koszty Wskaźnik Wskaźnik 

Nawożenie nawadniania wpływem przyrostu deszczo- efektów, efektyw- 
qlha _ nawadniania,  Plonu WANIA || tys. zł/ha __ ności 

q/ha tys. zł/ha tys. zł/ha 

0 176 11 1,43 3,12 —1,69 0,46 

NPK 263 51 8,06 4,94 2,58 
2NPK 240 92 11,96 8,84 3,83 
3NPK 225 74 9,62 6,50 | 3,08 

NPK + 2N 222 93 12,09 8,97 3,87 
NPK + 2P 261 78 10,14 7,02 3,25 
NPK + 2K 248 61 79,3 4,8 2,54 

Średnio 234 65 8,45 3,12 5,33 2,71 
  

NIR dla nawadniania i nawożenia (P = 0,95) — 77,7 q/ha. 

5*



132 DZIEŻYCOWA D. 

  

zów. Zwiększenie dawki nawozów azotowych silniej zwiększało efekty 

deszczowania niż zwiększenie dawki nawozów fosforowych lub potaso- 

wych. Zależnie od wariantu nawożenia wskaźnik efektów nawadniania 

wahał się od 1,7 do około 9 tys. zł/ha. Wydaje się jednak, że w wypadku 

nawadniania ziemniaka celowa jest tylko nieznaczna zmiana stosunku 

N:P:K w kierunku zwiększenia udziału nawozów azotowych i zmniej- 

szenia udziału nawozów potasowych w całkowitej dawce nawozów, w po- 

równaniu ze stosunkiem zalecanym na pola nie nawadniane. W świetle 

omówionych doświadczeń można dla gleb lekkich przyjąć jako optymal- 

ne następujące dawki nawozowe: pod burak pastewny około 360 kg N, 

90 kg P.O; i 300 kg K,O, a pod ziemniak późny około 150 kg N, 90 kg 

Р.О, 1 200 Е$ К.О. 

WNIOSKI 

1. Najmniejszy przyrost masy w okresie wegetacji buraka pastewne- 

go i ziemniaka stwierdzono na obiektach bez nawożenia i nawadniania. 

Największy przyrost części nadziemnych obu roślin oraz korzeni buraka 

stwierdzono na najwyższym poziomie nawożenia 900 kg NPK na 1 ha 

z nawadnianiem. Przyrost masy buraka był silnie uzależniony od dawek 

nawozów azotowych. Największy przyrost bulw ziemniaka był na umiar- 

kowanym poziomie nawożenia 300 kg NPK na 1 ha z nawadnianiem. 

2. Powierzchnia liści buraka przed zbiorem była prawie trzykrotnie 
większa na dawce 900 kg NPK na 1 ha niż na obiekcie kontrolnym bez 

nawożenia. Była ona ściślej zależna od dawek azotu, mniej od potasu, 

a najmniej od fosforu. Nie stwierdzono wyraźnej zależności między na- 

wadnianiem a wielkością powierzchni liści. ‘ 

3. Zwyzka plonu buraka pod wplywem nawadniania przy dawce 

900 kg NPK wynosiła 211 q korzeni i 32 q liści, zaś ziemniaka przy 

dawce 300 kg NPK — 62 q/ha. Na obiektach ze zwiększoną dawką azotu 

zwyżka plonu korzeni buraka osiągnęła 248, liści 36 i bulw ziemniaka 

78 q/ha. We wszystkich latach wystąpił istotny wpływ zróżnicowanego 

nawożenia na plony obu badanych roślin. Plon buraka zależał głównie od 

dawek azotu, mniej od potasu, a najmniej od fosforu. Ziemniak znacznie 

słabiej zareagował na zwiększenie dawek N, PiK. | 
4. Wielkość korzeni buraka oraz wielkość i ilość bulw ziemniaka 

zwiększały się ze wzrostem poziomu nawożenia. Nawadnianie powodo- 
wało nieznaczne zwiększenie średnicy i zmniejszenie długości korzeni 

buraka oraz zwiększenie bulw ziemniaka. 

5. Procentowa zawartość suchej masy w obu roślinach oraz skrobi 

w ziemniakach była różna w poszczególnych latach i wyraźnie malała 

ze wzrostem dawek NPK, w tym szczególnie dawek N, a nie zmieniała
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się pod wpływem nawadniania. Zawartość azotu i potasu zwiększała się 
ze wzrostem dawki nawozowej tych składników, zaś zawartość fosforu 
była mało zależna od nawożenia. Nawadnianie powodowało spadek za- 
wartości azotu i potasu w korzeniach buraka i w bulwach ziemniaka, 
a nie zmieniało składu chemicznego liści buraka. 

6. Całkowite pobranie azotu i potasu w plonie buraka rosło ze zwięk- 
szeniem dawek nawozowych i w warunkach nawadniania było znacznie 
większe niż bez nawadniania. Pobranie fosforu było mało zależne od wa- 

runków wodno-nawozowych. Pobranie składników pokarmowych przez 
ziemniak było 2-3 razy mniejsze i mniej zależne od nawożenia, ale więk- 
sze w warunkach nawadniania. Stosunek N:P:K w plonach obu roślin 

ulegał zmianie zależnie od poziomu nawożenia i nawadniania. 

1. Wykorzystanie składników nawozowych przez obie rośliny malało 

ze wzrostem dawki nawozowej, a zwiększało się pod wpływem nawad- 

niania. Średni dla 6 lat wskaźnik wykorzystania składników nawozowych 

NPK przez korzenie i liście buraka na dawce 900 kg NPK na 1 ha wy- 

nosił bez nawadniania 55% a w warunkach nawadniania 720/0. Wskaźnik 

wykorzystania dawki 300 kg NPK przez kłęby ziemniaka wynosił odpo- 

wiednio 15 i 52°/o. 

8. Nawadnianie obu roślin bez nawożenia powodowało straty finanso- 

we, natomiast na wszystkich obiektach nawozowych było wysoko opła- 

calne. Największe wskaźniki efektów i efektywności nawadniania uzy- 

skano przy dużych dawkach azotu, co świadczy o korzystnym wpływie 

nawozów azotowych na produkcyjność wody. 

9. W świetle przeprowadzonych doświadczeń można zalecać na glebie 

lekkiej w warunkach nawadniania następujące dawki nawozowe: pod bu- 

rak pastewny — około 360 kg N, 90 kg P.O; i 300 kg K,O, zaś pod ziem- 

niak późny — około 150 kg N, 90 kg P>O5 i 200 kg KO. 
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Д. Дзежииова 

ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ВОДНЫХ УСЛОВИЙ И УДОБРЕНИЯ 

НА ПРИРОСТ МАССЫ, А ТАКЖЕ НА ВЕЛИЧИНУ И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ 

КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ И КАРТОФЕЛЯ НА ЛЕГКОЙ ПОЧВЕ 

Резюме 

В 1967-1972 гг. были пооведены полевые опыты с дождеванием и дифферен- 

цированным минеральным удобрением кормовой свеклы и картофеля, с при- 

менением метода жеребьевки. 

Орошение проводилось в июне, июле и августе, когда сосущая сила почвы 

достигала 0,3-0,4 атм. Варианты удобрения были следующие: 1) без удобрений, 

2) М — 120, Р.О; — 60, К.О — 120 кг/га, 3) дозы двухкратные, 4) дозы трех- 

кратные, 5) N — 360, Р.О; — 60, К.О — 120, 6) М — 120, Р.О — 180, К.О — 129, 

7) М — 120, Р.О; — 60, К.О — 360 кг/га. На основании полевых и лабораторных 

исследований были получены следующие результаты. 

Найменьшее приращение массы в период вегетации кормовой свеклы и кар- 

тофеля наблюдалось на объекте без удобрения и орошения. Найбольшее при- 

ращение наземных частей обоих исследуемых растений и корней свеклы было 

получено на наиболее высоком уровне удобрения — 900 кг МРК ин 1 га с оро- 

шением. Прирост массы свеклы находился в тесной зависимости от доз азотного 

удобрения. Найбольший прирост клубней картофеля наблюдался на умеренном 

уровне удобрения — 300 кг МРК на 1 кг с орошением. Поверхность листьев 

свеклы перед уборкой была почти три раза больше на дозе 900 кг МРК ин 1 га. 

чем на объекте контрольном без удобрения. Она находилась в тесной зависи- 

мости от доз азота, в меньшей степени от калия, а в наименьшей от фосфора. 

Не наблюдалась тесная зависимость между орошением и величиной поверхности 

листьев. 

Увеличение урожая свеклы под влиянием орошения при дозе 900 кг РК 

составляло 211 ц корней и 32 ц листьев, а картофеля при дозе 300 кг МРК — 

62 ц/га. На объектах с увеличенной дозой азота прирост урожая свеклы достиг 

248, листьев 36 и клубней картофеля 78 ц/га. 

В течение всего периода наблюдалось существенное влияние дифференци- 

рованного удобрения на урожай обоих исследуемых растений. Урожай свеклы, 

зависел, главным образом, от доз азота, менее реагировал на увеличение доз 

М, Ри К Величина корней свеклы а также величина и количество клубней 

картофеля увеличивались вместе с возрастанием уровня удобрения. Орошение 

вызывало незначительное увеличение диаметра и уменьшение длины корней 

свеклы, а также увеличние клубней картофеля. 

Процентное содержание сухого вещества в обоих растениях и содержание 

крахмала в картофеле было разным в отдельные годы и значительно умень-
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шалось с увеличением доз МРК, а особенно доз М, но не изменялось под влия- 

нием орошения. Содержание азота и калия увеличивалось вместе с возраста- 

ющей дозой этих компонентов, а содержание фосфора мало зависело от удо- 

брения. Орошение вызывало снижение содержания азота и калия в корнях све- 

клы и в клубнях картофеля, но не изменяло химического состава листьев све- 

клы. Полное потребление азота и калия в урожае свеклы возрастало вместе 

с увеличением доз удобрения и, в условиях орошения было значительно выше, 

чем без орошения. Потребление фосфора в малой степени зависело от водно- 

-удобряемых условий. Потребление кормовых веществ кортофелем было 2-3 

раза меньше и в меньшей степени зависело от удобрения, но зато в большей 

степени — от орошения. Соотношение М:Р:К в урожае обоих растений под- 

вергалось изменению в зависимости от уробня удобрения и орошения. Исполь- 

зование удобряемых компонентов обоими растениями уменьшалось с увеличе- 

нием дозы удобрения и увеличивалось под влиянием орошения. Средний для 

6 лет показатель использования компонентов удобрения МРК корнями и листь- 

ями свеклы при дозе 900 кг МРК на 1 га составлял 55% без орошения и 72% 

в условиях орошения. Показатель использования дозы 300 кг МРК клубнями 

картофеля составлял, соотвественно, 15 и 52%. 

Орошение обоих растений без удобрения приводило к финансовым затратам, 

тогда как на всех объектах с удобрением было высоко рентабельным. Наиболее 

высокие показатели эффектов и эффективности орошения были получены при 

болыпих дозах азота, что свидетельствует о полезном влиянии азотных удо- 

брений на продуктивность воды. Учитывая приведенные опыты, можно реко- 

мендовать на легкой почве в условиях орошения следующие дозы удобрения: 

под кормовую свеклу — около 360 кг М, 90 кг Р.О; и 300 кг К.О, а под поздний 

картофель — около 150 кг М, 90 кгР.О. и 200 кг К.О. 

D. Dzieżycowa 

THE INFLUENCE OF DIFFERENTIATED WATER AND FERTILIZATION 

CONDITIONS ON THE INCREASE OF THE MATTER 

AND THE QUANTITY AND QUALITY OF FIELD BEET 

AND POTATO CROPS ON LIGHT SOIL 

Summary 

In 1967-1972 the field experiments with sprinkling irrigation and differentiated 

mineral fertilization of field beet and-potatoes were carried aut by the method 

of randomized subblocks. The irrigations were made in June, July, and August 

when the sucking, force of soil was 0,3-0,4 atm. The variants of fertilization were: 

1) without fertilizers, 2) N — 120, P,O; — 60, K,O — 120 kg/ha, 3) twice bigger 

doses, 4) thrice bigger doses, 5) N — 360, P,O, — 60, 6) N — 120, P,O; — 180, 

KO, — 120, 7) N — 120, P,O; — 60, K,0 — 360 kg/ha. On the basis of field and 

laboratory experiments the following results were obtained. 

The smallest increase of matter in the vegetation period of field beet and po- 

tatoes was found in the area without fertalization and irrigation. The biggest in- 

crease of overground portions of both plants and the beet roots was at the highest 

level of fertilization, e.g. 900 of NPK/ha together with irrigation. The increase of
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beet matter depended highly on the doses of nitrogen fertilizers. The biggest in- 

crease of potato tubers was at the moderat level of fertilization, e.g. 300 kg of 

NPK/ha with the irrigation. The surface of beet leaves before harvest was nearly 

thrice bigger at the dose 900 kg of NPK/ha than on the control area without fer- 

tilization. It depended more on nitrogen doses, less on potassium and least of all 

on phosphorus. The relation between the surface of the leaves and the irrigation 

was not significant. 

The increase of beet crops under the influence of irrigation at the dose 900 kg 

of NPK equalled 211 q of roots and 32 of leaves, while potatoes at the dose 

300 kg of NPK — 62 q/ha. In the fields with the increased nitrogen dose the in- 

crease of beet root crops achieved 248, leaves 248 and potato tubers 78 q/ha. In 

all the years a considerable influence of differentiated fertilization on the crops 

of both plants was noted, The beet crops depended mainly on the doses of nitro- 

gen, the reaction was smaller when the doses of NPK were increased. The size 

of beet roots as well as the size and quantity of potato tubers increased with the 

increase of fertilization level. Irrigation caused a slight growing of diameter and 

the decrease of beet roots length as well as the increase of potato tubers. 

The percentage of dry matter in the both plants and starch in potatoes was 

different in different years and it lessened considerably with the increase of the 

doses of NPK, particularly the doses of N and it did not change under the influ- 

ence of irrigation. The content of nitrogen and potassioum increased when the ni- 

trogen dose of these elements increased, while the content of phosphorus was sli- 

ghtly dependent on fertilization. Irrigation caused the decrease of nitrogen and 

potassium content in beet roots and in potato tubers but it did not change the 

chemical composition of beet leaves. The total nitrogen uptake and potassium up- 

take from beet crops increased when the doses of fertilizers increased and it was 

uptake was slightly dependent on water and fertilization conditions. The uptake of 

much bigger under the conditions of irrigation than without it. The phosphorus 

nutrients by potatoes was twice or thrice smaller and less dependent on fertiliza- 

tion but it was bigger under the conditions of irrigation. The relation of N:P:K in 

the both plants crops was changing according to the level of fertilization and irri- 

gation. The uptake of fertilizers by the both plants decreased when the dose of fer- 

tilization increased, but in increased under the influence of irrigation. The mean 

six years’ indicator of the use of NPK components by beet roots and leaves was 

55%o an the dose of 900 kg of NPK/ha, without irrigation and 72°/o under the con- 

ditions of irrigation. The indicators of the use of 300 kg NPK dose by potato tu- 

bers were 15°/o and 52°/o, respectively. 

The irrigation of both plants without fertilization caused financial losses, 

while it was highly profitable in all the fertilized areas. The highest indicators of 

effects and effectiveness of irrigation were obtained by using big doses of nitro- 

gen. It shows therefore a positive influence of nitrogen fertilizers on water pro- 

ductivity. On the basis of the experiments the following doses of fertilizers could 

be recommended for light soil under the conditions of irrigations: under field beet 

about 360 kg of N, 90 kg of P,O; and 300 kg of K,O while under late Brown pota- 

toes about 150 kg of N, 90 kg of P,Os and 200 kg of KO.


