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Wstęp 

Niedobór obornika spowodowany spadkiem pogłowia zwierząt gospodars
kich skłania do poszukiwania alternatywnych źródeł biomasy zastępujących obor
nik w nawożeniu ziemniaka. Na szczególną uwagę zasługują w tym wzgl ędzie na
wozy zielone z wsiewek międzyplonowych przyorywanych w całości lub w formie 
resztek pożniwnych [CEGLAREK i in. 1998]. Niekwestionowaną zaletą stosowania 
nawozów zielonych jest duża oszczędność pracy i energii w stosunku do jej ilości 
wydatkowanej na prace związane ze stosowaniem tradycyjnej formy nawożenia w 
postaci obornika [GRUCZEK 1994; DZIENIA, SZAREK 2000]. Zdaniem wielu badaczy 
nawozy zielone działają na glebę i ziemniak, podobnie jak obornik [ESTLER 1991; 

ROZTROPOWICZ 1992; CEGLAR EK i in. 1998; D ZIENIA, SZAREK 2000]. W piśmiennict
wie nieliczne są publikacje dotyczące oceny efektywności energetycznej nawoże
nia mit.;dzyplonami i dlatego też podjęto próbę porównania bilansu energetyczne
go nawożenia ziemniaka wsiewkami międzyplonowymi i obornikiem. 

Materiał i metody 

Badania polowe przeprowadzono w latach 1995-1998, w RSD Zawadach 
należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach , na glebie kompleksu żytniego bar
dzo dobrego, o odczynie obojt.;tnym, niskiej zasobności w fosfor, potas i magnez. 

Doświadczenie założono w układzie losowanych bloków, w trzech powtó
rzeniach. Porównywano następuj ące kombinacje nawożenia organicznego: 

1. Obornik 
Resztki pożniwne wsiewek międzyplonowych 

2. - koniczyny czerwonej, 
3. - koniczyny czerwonej + życicy wielokwiatowej, 
4. - życicy wielokwiatowej, 

Cała masa roślinna wsiewek międzyplonowych 
5. - koniczyny czeiwoncj, 
6. - koniczyny czerwonej + życicy wielokwiatowej, 
7. - życicy wielokwiatowej. 
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Rośliną ochronną dla wsiewek międzyplonowych był jt;czmień jary uprawia
ny na zieloną masę. Jc;czmień jary zbierano w fazie kłoszenia w drugiej połowic 
czerwca. Rośliny międzyplonowe wysiewano w ilościach: 20 kg·ha -1 koniczyny 
czerwonej, 10 + 15 kg·ha-1 mieszanki koniczyny czerwonej z życicą wielokwiato
wą i 30 kg·ha- 1 życicy wielokwiatowej. Pierwszy pokos wsiewek przeznaczony na 
paszę zbierano w II dek. sierpnia, natomiast drugi pokos wsiewek w III dek. paź
dziernika, w zależności od formy przyorywania międzyplonu, przeznaczono na 
pasze; lub na zielony nawóz. Po zbiorze jęczmienia jarego i pierwszego pokosu 
wsiewek międzyplonowych stosowano nawożenie azotowe w ilości 30 kg N·ha 1 

pod mieszankę koniczyny czerwonej z życic,1 wielokwiatow,J oraz 60 kg N·ha- 1 

pod życict; wielokwiatową . Tuż przed zbiorem pierwszego i drugiego pokosu 
wsiewek międzyplonowych, z każdego poletka, z powierzchni 1 rn 2 pobrano próby 
roślin w celu określenia ich plonu. Jesieni<), przed przyoraniem wsiewek między
plonowych lub ich resztek pożniwnych wykonano talerzowanie. N;1stc;pnie na wyz
naczone poletka kontrolne z obornikiem wywieziono obornik bydlt;cy w dawce 30 
t·ha- 1 i wykonano orkę przedzimową. W pierwszym roku po nawo;i.cniu organicz-
nym uprawiano ziemniak jadalny odmiany Ania. Zicmniaki wysadzano w III dek. 
kwietnia, a zbierano w II dek. września. Podczas zbioru zicmniaka na każdym 

poletku określono plon bulw. 
W opracowaniu porównano nakłady cncrgetycznc ponicsionc na stosowanc 

pod ziemniak formy nawożenia organicznego. Analizie poddano tylko clcmenty 
różnicujące oceniane formy nawożenia organicznego. W nakładach uwzgh.;dniono 
cztery źródła energii: bezpośrednie nośniki energii (paliwo), surowce i materiały 
(obornik, nawozy azotowe, nasiona międzyplonów), środki inwestycyjne (zużycie 
maszyn i narzędzi rolniczych w czasie eksploatacji) i prace; ludzk4 IWów1cK1 1979, 
1981; WIELICKI 1986, 1989), Wielkość nakładów energetycznych określono na pods
tawie stosowanych w doświadczeniu technologii. Przy obliczaniu nakładów ener
getycznych stosowano następujące przeliczniki: paliwa plynnc ( 1 kg) - 52 MJ, 
obornik (1 t) - 20 MJ, nasiona koniczyny czerwonej i życicy wielokwiatowej ( 1 
kg) - 30 MJ, nawozy azotowe w czystym składniku (1 kg N) - 70 MJ, ci,!gniki i 
maszyny rolnicze (1 kg) - 110 MJ, pracę ludzką (1 rhh) - 7 MJ IWó1c1cK1 1979. 
1981; ZAREMBA 1985], W badaniach uwzględniono nakłady energetyczne poniesio
ne na następujące czynności i zabiegi: załadunek ohornika, nawozów azotowych i 
nasion, transport na odległość 1 km, roztrząsanie ohornika, wysiew nawozów azo
towych (po zbiorze jęczmienia i pierwszego pokosu wsicwek), siew nasion roślin 
międzyplonowych, koszenie i zbiór międzyplonu zużytcgo na paszę oraz talcrzo
wanie biomasy międzyplonu przeznaczonego na przyoranie. 

Wartość energetyczną uzyskanego plonu zielonej masy wsicwck przeznaczo
nych na paszę oraz plonu ziemniaka wyliczono w oparciu o nastc;puj,1cc przelicz
niki: 1 tona zielonki z traw i motylkowatych = 710 MJ, a 1 tema klt;bów zicmnia
ka = 1900 MJ [Wó1c1cK1 1981]. Wskaźnik efektywności energetycznej, jako stosu
nek energii uzyskanej w plonie do nakładów poniesionych w procesie produkcji, 
obliczono dzieląc wartość energetyczną plonu bulw przez wartość encrgctyczm1 
nakładów wydatkowanych na nawożenie organiczne. Analogiczm1 metodę obli
czeń wskaźnika efektywności energetycznej, z tym że przy różnych systemach 
uprawy roli i nawożenia organicznego ziemniaka, przyjął Dz1ENIA i SZAREK 120001. 
Wyniki badań dotyczące łącznych nakładów energetycznych poniesionych na 
formy nawożenia organicznego oraz wartość cnergctyczn4 plonu bulw opracowa
no statystycznie metodą analizy wariancji i testem Tuckcya. 
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Wyniki i dyskusja 

W przeprowadzonym doświadczeniu porównywano efektywność energetycz
ną nawożenia ziemniaka wsiewkami mi<,dzyplonowymi i obornikiem. Najwic;kszc 
nakłady energetyczne poniesiono na nawożenie ziemniaka resztkami pożniwnymi 
życicy wielokwiatowej , a najmniejsze na nawożenie całą biomasą koniczyny cze r
wonej (tab. 1 ). Nakłady energetyczne wydatkowane na nawożenie ziemniaka cahJ 
biomasą oraz resztkami pożniwnymi koniczyny cze rwonej były mniejsze w porów
naniu do nawożenia obornikiem odpowiednio o 5376 i 3757 MJ·ha · 1. Niniejsze 
wyniki sq potwierdzeniem badań GRZEŚKI EWICZA I 1994], który wykazał, iż stosowa
nie pod z iemniak nawozów zielonych zapewnia znaczne oszczc;dności cnergii w 
porównaniu do obornika. Nakłady energetyczne poniesione na n awożenie ziem
niaka cah1 biomas,1 mieszanki koniczyny czc1wonej z życicą wic lokwiatow,i lub 
obornikiem nic różniły sic; istotnie. Natomiast nawożenie z iemniaka ealcJ biomas,1 
życicy widokwiatowcj i resztkami pożniwnymi mieszanki koniczyny czc1woncj z 
życieci widokwiatow,1 oraz resztkami pożniwnymi życicy wielokwiatowej spowo do
wało istotny wzrost nakładów energetycznych (średnio o 5402 M.J ·ha ·· 1) w odnie
sieniu do obornika. Zostało to spowodowane zastosowaniem pod życiu; wielo
kwiatowq nawożcnia azotowcgo zarówno po zbiorze rośliny ochronnej , jak i 
pierwszcgo pokosu wsicwck. Rośliny motylkowate w odróżn i eniu od traw i mic
szanek motylkowatych z trawami nic wymagają nawożenia azotowego, a zatem i 
nakłady energetyczne.: poniesione przy ich upraw1c s,1 niższe II GNM7AK 1993: GRLi 

CZEK 1994J. 

Tabela l; 'fabie 

Nakłady energetyczne w zależności od nawożenia organicznego (MJ·ha -1) 

E nergy input~ accorcling to the organie fcrt ilizat ion (MJ·ha -1) 

Bezpośrednie 
Surowce 

Praca 
i mat e riały Środki in-

Forma nawożenia organicznego nośniki e nerg ii 
Raw mate- wcs tycyjne 

ludzka Ogółem 

Organie fc rtilization form Direct energy 
rial s and lnvestments 

Human Tota l 
carriers 

mate ria Is 
labour 

Obornik; Farmya rd manurc 2640 6000 9.'i J'.>7 8862 

Resztki pożniwne; Posl-harvcsl rcsiducs 

Koniczy na cze rwona ; Red clove r 3860 600 521 124 'i 105 

Koniczyna czerwona + życica wiclo-
kwiatowa ; Red clovcr + ltalian ryc- 45 IO 6340 668 1.'iO 11 668 
grass 

Życica wielokwia towa 
4920 10700 668 162 164.'i(l 

ltalian rycgrass 

Cala masa roślinna; Total piani hiomass 

Koniczyna czerwona ; Red clovc r 2300 600 521 6.'i 3486 

Koniczyna czerwo na + życ i ca wicin-
kwiatowa; Red clovc r + l ta li a n ryc- 2848 6340 668 88 9944 
grass 

Życica wielokwiatowa: l!ali a n ryc- 3209 10700 668 97 14674 
grass 

NIR,u,; LSD1111, 1085 
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W kombinacjach nawożonych zarówno z całą biomas,,, jak i resztkami koni
czyny czerwonej, najwit:;kszą pozycjt:; w strukturze nakładów energetycznych stano
wiły nośniki energii, a w nawożeniu mieszanką koniczyny czerwonej z życic;! wie
lokwiatową i samą życicą surowce i materiały (tab. 2). We wszystkich kombina
cjach z nawożeniem organicznym środki inwestycyjne i praca ludzka stanowiły od 
około 5 do 15% ogólnej ilości nakładów energetycznych. Na podobne zależności 
wskazuje również HARASIM [2002]. 

Tabela 2; -fabie 2 

Struktura nakładów energetycznych w zależności od nawożenia organicznego ((1/,,) 

Structure of energy inputs depending on organie fertilization (%) 

Bezpośrednie Surowce 
Środki in-

Praca 
Forma nawożenia organicznego nośniki energii i materiały ludzka 

Organie fertilization form Direct energy Raw matcrials 
westycy1ne 

Human 
I nveslmcnls 

carners and matcrials labour 

Obornik; Farmyard manure 29,79 67,70 1,07 1,44 

Resztki pożniwne; Post-harvest residues 

Koniczyna czerwona; Red clover 75,61 11,75 10,21 2,43 

Koniczyna czerwona + życica wielo-
38,65 54,33 5,TJ 1,29 

kwiatowa; Red clover + Italian ryegrass 

Życica wielokwiatowa; ltalian ryegrass 29,91 65,05 4,06 (),')~ 

Cala masa roślinna; Total plant biomass 

Koniczyna czerwona; Red clover 65,98 17,21 14.'J" 1,116 

Koniczyna czerwona + życica wicia-
28,64 63,76 6,72 l)){g 

kwiatowa; Red clover + ltalian ryegrass 

Życica wielokwiatowa; Jtalian ryegrass 21,87 72,92 4,5'> O,M, 

111bcla 3; 'fabie 3 

Plon masy wsiewek mic;dzyplonowych przeznaczony na pasz<; i jego wartość energetyczna 
Catch crop yield and its energy valuc 

Plon świeżej masy Wartość energetyczna plonu 
Yield of fresh mattcr Y icld energy valuc 

Forma nawożenia organicznego (t·ha · ') (MJ·ha ') 
Organie fertilization form 

I pokos Il pokos I pokos 11 pokos razem razem 

I cui li cut lola! I cui li cui lota I 

Resztki pożniwne; Post-harvcst residucs 

Koniczyna czerwona; Red clover 19,6 16,6 36,2 13916 11786 2'i7()2 

Koniczyna czerwona + życica wielo-
22,1 20,2 42,J 15691 14342 ,om:, 

kwiatowa; Red clover + ltalian ryegrass 

Życica wielokwiatowa; ltalian ryegrass I 9,3 17,2 36,'i 13703 12212 2"'11, 

Cala masa roślinna; Total plant biomass 

Koniczyna czc1wona; Red clover 19,8 - 19,8 140)8 - 140"8 

Koniczyna czerwona + życica wielo-
22,3 - 22,3 1)833 - 15833 

kwiatowa; Red clover + ltalian ryegrass 

Życica wielokwiatowa; ltalian rycgrass 19,6 - 19,6 13916 - 13916 
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Nakłady energetyczne poniesione na nawożenie ziemniaka resztkami poż
niwnymi wsiewek międzyplonowych były istotnie większe w porównaniu do nawo
żenia biomas,1 całych roślin. Zostało to spowodowane przede wszystkim kosze
niem i zbiorem drugiego pokosu wsiewek międzyplonowych. Jednak przy takim 
użytkowaniu międzyplonu dodatkowo otrzymano wysoki plon zielonej masy 
36,2-42,3 t·ha- 1, łącznic z pic1wszcgo i drugiego pokosu wsiewek o wartości 
energetycznej 25702-30033 MJ·ha-1 (tab. 3). Natomiast po przyoraniu całej bio
masy drugiego pokosu wsiewek otrzymano zielonkę tylko z pierwszego pokosu 
19,6-22,3 t·ha- 1, o niższej wartości energetycznej 13916-15833 MJ·ha- 1• A prze
cież masa kośna międzyplonu może stanowić doskonałą paszę dla zwierzc1t [IC NA 

CZAK 1993]. 

Tabela 4: Table 4 

Wpływ formy nawożenia organicznego na efektywność energetyczną ziemniaka 
Etkct of organie fcrtilization form on encrgetic etfeetivcncs of polało 

Plon hulw Wartość cnergetycz-
Wskaźnik efc ktyw-

Forma nawożenia organicznego 
ziemniaka na plonu hulw 

ności energetycznej 
Yclcl o f polało Y 1clcl of energy 

Organie fcrt!li zat ion form 
tuhers value of tubers 

Energy clliciency 

(t ·Jia - 1) (MJ ha -1) 
inde.x 

Obornik ; Farmya rd manurc 31.4 59660 6.73 

Resztki pożniwne; Post-harvcst rcsidues 

Koniczyay czerwona; Red dovcr 27,6 52440 10,27 

Koniczyna czerwona + żyeirn wielo-
kwiatowa ; Red clovcr + 1 ta lian rye- 3 I .4 59660 5.11 
grass 

Życ,ca wielokwiatowa; I talian rycgrass 25,6 48640 2.% 

Cala masa roślinna; Total plant hiomass 

Koniczyna c..:zcrwona; Red clovcr 29,9 56810 16,30 

Koniczyna czerwona + życica wielo-
kwiatowa: Red clover + ltali;in rye - 34,2 64980 6,53 
grass 

Życica wielokwiatowa ; ltalian rycgrass 26,8 50920 3.4 7 

NIR,u0 ; LSD11 ,,, 1,'.> 2970 0.71-: 

Badane formy nawożenia organicznego istotnie różnicowały poziom plonu 
ziemniaka i jego wartość energetyczną (tab. 4). Nawożenie całą biomasą mieszan
ki koniczyny czerwonej z życicą wielokwiatow,1 spowodowało istotny wzrost plonu 
i jego wartości energetycznej w porównaniu do nawożenia obornikiem. Na obiek
tach nawożonych resztami pożniwnymi mieszanki koniczyny czerwonej z życicą 
wielokwiatow,1 i całą biomasą koniczyny czerwonej oraz obornikiem plony świeżej 
masy bulw ziemniaka i ich wartość energetyczna nie różniły się istotnie. Nato
miast nawożenie ziemniaka resztkami pożniwnymi koniczyny czerwonej, życicy 
wielokwiatowej oraz całą biomasą życicy wielokwiatowej spowodowało istotny 
spadek plonu i jego wartości energetycznej w porównaniu do nawożenia oborni
kiem. Potwierdzają to wyniki badań HOEKSTRA [1983] i SADOWSKIEGO [1992]. 
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Wskaźnik efektywności energetycznej w nawożeniu ziemniaka całe\ biomasą 
i resztkami pożniwnymi koniczyny czerwonej był wyższy, a po przyoraniu całej 
biomasy mieszanki koniczyny czerwonej z życicą wielokwiatową dorównywał 
obornikowi (tab. 4). Do podobnych konkluzji doszedł GR.UCZEK f1994] oraz 
DZIENIA i SZAREK [2000]. Według tych autorów niekwestionowaną zaletą stosowa
nia nawozów zielonych w uprawie ziemniaka jest duża oszczc;dność energii w sto
sunku do jej ilości wydatkowanej na nawożenie obornikiem. Rezultaty przedsta
wionej analizy i prace innych autorów [WÓJCICKI 1981; WIELICKI 1989; DZIENIJ\, 

SZAREK 2000] potwierdzają zalety rachunku energetycznego, daj,1cego możliwość 
porównywania wyników niezależnie od relacji cen. 

Wnioski 

1. Wskaźnik efektywności energetycznej nawożenia ziemniaka cah1 biomasą 
oraz resztkami pożniwnymi koniczyny czerwonej był wyższy, a przy nawoże
niu całą biomasą mieszanki koniczyny czerwonej z życic,1 wielokwiatową 
dorównywał obornikowi. 

2. Najwyższą wartość energetyczną plonu bulw ziemniaka otrzymano z obiektu 
nawożonego całą biomasą mieszanki koniczyny czerwonej z życicą wielo
kwiatową. 

3. Nawożenie ziemniaka resztkami pożniwnymi wsiewek, w porównaniu z całą 
biomasą zwiększało nakłady energetyczne, ze wzgh;du na koszenie i zbiór 
drugiego pokosu międzyplonu. Jednak przy takim użytkowaniu wsiewek 
dodatkowo otrzymujemy zielonkę o wysokiej wartości pokarmowej, któni 
można przeznaczyć na pasze dla zwierząt. 
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Słowa kluczowe: ziemniak, nawożenie organiczne, nakłady energetyczne, war
tość energetyczna plonu, wskaźnik efektywności energetycznej 

Streszczenie 

W pracy dokonano porównania bilansu energetycznego nawożenia ziemnia
ka wsiewkami międzyplonowymi z nawożeniem obornikiem. Określono nakłady 
energetyczne poniesione na stosowane nawozy organiczne: obornik oraz wsiewki 
międzyplonowe przyorywane w całości lub w formie resztek pożniwnych - koni
czyna czerwona, mieszanka koniczyny czerwonej z życicą wielokwiatową, życica 
wielokwiatowa. Obliczono wartość energetyczną plonu zielonej masy wsiewek 
przeznaczonego na pasze, oraz wartość energetyczną plonu bulw, a także wskaź
nik efektywności energetycznej. Największe nakłady energetyczne odnotowano w 
kombinacji nawożonej resztkami pożniwnymi życicy wielokwiatowej. Nawożenie 
ziemniaka całą biomasą lub resztkami pożniwnymi koniczyny czerwonej w odnie
sieniu do obornika zmniejszyło nakłady energetyczne na 1 ha odpowiednio o 
5376 i 3757 MJ·ha· 1. Najwyższą wartość energetyczną plonu bulw ziemniaka 
otrzymano z obiektu nawożonego całą biomasą mieszanki koniczyny czerwonej z 
życicą wielokwiatową. Wskaźnik efektywności energetycznej nawożenia ziemniaka 
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całą biomasą oraz resztkami pożniwnymi koniczyny czerwonej hyl wyższy, a przy 
nawożeniu całą biomasą mieszanki koniczyny czerwonej z życic,1 wielokwiatową 
dorównywał obornikowi. 
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OF FERTILIZATION WITH UNDERPLANT CROPS 
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Summary 

This work it presents the comparison of energy halance of potato fertiliza
tion with underlant crops to the fertilization with farmyard manurc. Energy in
puts involved in the applied organie fertilizcrs: farmyard manurc and the uder
plant crops overploughed as wholc or in the form of post-harvest residues of red 
dover, a mixture of red clover with Italian rycgrass, or ltalian ryegrass wcrc de
tcrmined. Energy value of the yield of fresh mass of crops appropriated for fod
dcr, energy value of tuber yield, and also the energy etti.cicncy index wen.; also 
estimated. The highest energy inputs wcre noticed in the comhinations of fcrti
lization with post-harvest residues of Italian ryegrass. In comparison to the far
myard manure, the potato fertilization with the biomass or post-harvcst re sidues 
of red dovcr, dccreased the cneri:,'Y inputs per 1 ha, respectivcly, hy 5376 and 
3757 MJ·h- 1• The highest energy valuc of the yield of potato tuhers was nhtained 
from the object fcrtilized with biomass of mixture of red clovcr with ltalian rye
grass. The energy effectiveness index of potato fcrtilization with wholc hiomass 
and post-harvest residues of red clover was highcr, and with the fcrtilization with 
whole biomass of red clover with ltalian rycgrass it cqualed to the fcrtilization 
with farmyard manure. 
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