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EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA MINERALNEGO 

W DOŚWIADCZENIACH POLOWYCH OSTATNICH LAT 

Mniej więcej od 6 lat są stosowane w doświadczeniach dawki nawo- 
zów dwu- a nawet kilkakrotnie wyższe niż stosowano poprzednio, kiedy 
perspektywy wydatnej poprawy zaopatrzenia polskiego rolnictwa w na- 
wozy mineralne wydawały się jeszcze dalekie. W niniejszym przeglądzie 
wykorzystałem materiały opublikowane oraz opracowania nieopubliko- 
wane i surowe jeszcze zestawienia wyników badań niezakończonych, 
uprzejmie udostępnione mi przez mgr Adamusową, dr Burczyka, prof. 
Byczkowskiego i dr Jelinowską. 

Materiały 

Badania nad intensywnością nawożenia fosforem i potasem ogranicza- 

my obecnie do doświadczeń wieloletnich. Od 1962 r. rozpoczęto doświad- 

czenia terenowe w gospodarstwach techników rolniczych i doświadczenia 
w zakładach doświadczalnych IUNG z dawkami 36, 72 1 144 Кв Р.О; ога? 

80, 160 i 240 kg K,O, stosowanymi co rok pod różne rośliny następujące 

po sobie w zmianowaniu. Wyniki tych doświadczeń ze zbożami i z ziem- 

niakami, czyli z roślinami najczęściej występującymi w zmianowaniach, są 
przedstawione w tabelach 1 i 6. Podane w tabelach średnie plony są obli- 

czone z plonów zarówno pierwszego roku doświadczeń jak i lat następ- 

nych do czwartego roku włącznie, więc tylko częściowo wykazują efekt 

nawożenia powtarzanego w ciągu kilku lat. Część doświadczeń w zakła- 

dach doświadczalnych prowadziliśmy tylko z dwoma poziomami dawek. 

Wyniki tych doświadczeń łącznie z wynikami pierwszej grupy są zesta- 

wione w ostatnich kolumnach tych samych tabel. 

Terenowe doświadczenia wieloletnie w gospodarstwach indywidual- 

nych są dopiero rozpoczęte ze względu na zrozumiałe trudności w prowa- 

dzeniu tego typu doświadczeń w tych gospodarstwach. Przeprowadzono 

natomiast liczną serię doświadczeń jednorocznych z nawożeniem fosforem 

i potasem zbóż (tabela 1) i mniejszą serię z ziemniakami (tabela 6). W doś- 

wiadczeniach tych ograniczyliśmy się do 2 poziomów nawożenia. 

Doświadcżenia z intensywnością nawożenia azotem były dotychczas 

prowadzone jako jednoroczne. Jednakże systematyczne nawożenie azo-
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towe, zwłaszcza przy wyższym poziomie dawek, może także dawać wyniki 
inne od nawożenia doraźnego. Dlatego doświadczenia z intensywnością 
nawożenia azotem w technikach rolniczych są również prowadzone jako 
doświadczenia wieloletnie z nakładaniem dawek azotu pod różne rośliny 
w zmianowaniu (tabele 2, 3 i 5). 

Poza wynikami doświadczeń w technikach wykorzystałem do poda- 
nych poniżej zestawień różne serie doświadczeń: z wysokimi podzielo- 
nymi dawkami azotu pod rośliny zbożowe, z porównaniem działania sa- 
letry amonowej względnie siarczanu amonu i mocznika na rośliny zbożo- 
we, ziemniaki i łąki. Gwoli skrócenia tabel wykorzystałem z doświadczeń 
z podziałem dawek azotu, spośród obiektów o wyższej dawce stosowanej 
w różnych terminach, obiekt najkorzystniejszy pod względem zarówno 
wysokości jak i wierności plonów, mianowicie wariant z podziałem daw- 
ki: połowa albo 2/3 azotu podczas ruszania ozimin i przed siewem jarych, 
reszta podczas strzelania w źdźbło. 

W tabelach podałem plony w q z ha produktu głównego (ziarno zbóż, 
kłęby ziemniaków) oraz efektywność 1 kg składnika użytecznego w kg 
zwyżki plonu. Przy wzrastających dawkach nawozów obliczałem efek- 
tywność niepełnej dawki, a tylko zwiększenia dawek do drugiego i potem 
do trzeciego poziomu. Jedynie na podstawie takiego sposobu obliczenia 
można sądzić o ekonomicznej racjonalności zwiększenia dawek. 

Nawożenie zbóż 

Intensywność nawożenia fosforem i potasem, jak już podałem, jest 
badana w 3 podstawowych seriach doświadczeń (tabela 1). Wyniki serii 
804 jednorocznych doświadczeń terenowych wykazują dobry efekt nawo- 
żenia fosforem i potasem. Przy wzroście dawki fosforu z 36 do 72 kg 
P,O; następuje tylko nieznaczne obniżenie efektywności 1 kg składnika, 
można więc sądzić, że dalszy wzrost dawek byłby jeszcze efektywny. 
Efektywność jednostki potasu maleje przy wzroście dawek znacznie wy- 
raźniej, szczególnie przy nawożeniu pszenicy. Prawdopodobnie przy 
100 kg K,O zbliżamy się do górnej granicy ekonomicznie racjonalnych 
dawek pod zboża. 

W technikach rolniczych i zakładach doświadczalnych IUNG poziom 
plonów obiektów kontrolnych jest znacznie wyższy, efektywność nawo- 
żenia znacznie niższa. Przekroczenie drugiego poziomu nawożenia w za- 

kładach doświadczalnych przeciętnie nie daje efektu dodatniego, a w tech- 

nikach ekonomiczna wartość tego efektu jest wątpliwa. Należy zastrzec, 

że są to średnie dla wszystkich gatunków zbóż z 4—5 lat doświadczenia 

i występują duże odchylenia od tych średnich. Np. w 1965 r. efekt nawo- 
żenia zbóż w technikach rolniczych był znacznie wyższy. Mogło to być
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Tabela 1 

Intensywność nawożenia zbóż fosforem i potasem (średnie dla 4 gatunków) 

  

  

  

  

  

804 dośw. 141 dośw. | 19 dośw. | 30 dośw. 
terenowych* |w techn. roln.** | w zakł. dośw. | w zakł. dośw. 
1962—1964 1962—1965 1962—1966 1962—1966 

Nawożenie 
efekt efekt efekt efekt 

plon 1 kg plon 1 kg | plon 1 kg plon 1 kg 
qzhaj składn. qzha| składn. qzhe| składn. RE ha| składn. 

w kg w kg | w kg | w kg 

Bez P 23,8 26,4 27,9 29,7 

36 kg P.O; 25,7 5,3 27,8 3,9 28,7 22 30,9 3,3 

TZ „ » 27,4 47 28,3 1,4 20,0 3,6 31,8 2,5 

144 „, » 28,7 0,6 298 — 0,3 

Bez K 24,6 26,9 27,7 28,5 

60 КЕ К.О 26,5 3,2 
8, ,, 27,8 1,1 29,1 1,8 29,7 1,5 

100 ,, , 27,4 2,2 

160 „ s 28,6 1,0 29,6 0,6 30,2 0,6 

240 „ ,, 28,9 0,4 295 —0,1 
  

* Według Byczkowskiego. 

** Według Adamusowej. 

skutkiem zarówno pomyślnych warunków wegetacyjnych w tym roku jak 

i tej okoliczności, że w czwartym roku doświadczeń następuje już wyczer- 

panie gleby obiektów kontrolnych ze składników pokarmowych, a więc 

wzrasta etekt nawożenia. Szczególnie dobrze reagował jęczmień nawet na 

najwyższe dawki fosforu i potasu. 

Tabela 2 

Intensywność nawożenia żyta azotem 

    
  

146 doświadczeń ‘99 doświadczeń w tech- | 35 doświadczeń w za- 

  
  

  
  

terenowych nikach rolniczych* kładach doświadczalnych 

1965—1966 1963—1964 1960—1962 

Nawożenie — = | kt 11 

fekt 1 kg | efekt 1 kg) „i efe _kg 

plon q składnika. plon q składnika | р A składnika 
2 ра . w kg z ha w kg w kg 

Bez N 20,0: — 19,5 25,2 

30 kg N 24,2 14,0 21,5 6,7 28,9 12,3 

60 kg N 27,1 9,7 24,4 9,7 30,6 5,7 

90 kg N — — 24,3 —0,3 31,8 4,0 

  

* Według Adamusowej.
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Efektywność nawożenia azotem żyta jest podana w tabeli 2. Dwuletnia 

liczna seria doświadczeń terenowych wykazuje dobry efekt nawożenia 

dawką 30 kg N. Przy wzroście dawki do 60 kg N efekt obniża się o 1/3, 

nadal jednak doskonale opłaca nawożenie. Efekt nawożenia w zakładach 

doświadczalnych jest niższy, zwłaszcza przy wyższej dawce, niemniej 

również w pełni opłaca nawożenie. Wyniki doświadczeń w technikach wy- 

kazują także dobrą skuteczność nawożenia 60 kg N. Celowość przekrocze- 

nia dawek 60 kg N jest w większości przypadków wątpliwa, przede 

wszystkim ze względu na silne wyleganie żyta. 

Należy zwrócić uwagę, iż żyto zajmuje około 4,5 mln ha, a w gospo- 

darstwach chłopskich dotychczas nie otrzymywało nawożenia mineralnego 

lub otrzymywało bardzo mało. Nawożenie mineralne o odpowiedniej in- 

tensywności powinno zwiększać plony żyta o około 10 q z ha, co pokryło- 

by całkowicie deficyt zbożowy. 

Tabela 3 

Intensywność nawożenia azotem pszenicy ozimej 

  

  

| '41 doświadczeń |\44 doswiadezen 3-letnie dośw. 

  

    

  

200 doświadczeń| w technikach | w zakładach |. zn, Babo- 
terenowych* | rolniczych ** wa" rówko*" 

Nawożenie 
efekt efekt efekt efekt 

|plon| 1 kg | plon| kg | plon| 1 kg | plon| 1 kg 
'qzha| skiadn. (az ha| składn. | qzhaj składn. | qzha składn. 

| | wkg | w kg | | w kg | w kg 

Bez N - 23,6 26,0 29,5 31,0 

30 kg N 28,2 7,2 31,7 7,3 

44 КЕ М 29,2 12,1 — — — 

60 kg N 28,4 0,7 32,4 2,3 38,7 12,8 

90 kg N 28,0 —1,3 33,1 2,3 45,6 23,0 

  

* Według Byczkowskiego i Lasoty. 

«** Według Adamusowej. 

*** Według Klupczyńskiego. 

Efektywność nawożenia azotem pszenicy podano w tabeli 3. Jest ona 

mniejsza niż przy nawożeniu żyta, szczególnie w technikach rolniczych 

i zakładach doświadczalnych. Wysoki poziom plonów w obiekcie kontrol- 

nym w zakładach dowodzi, że zaopatrzenie pszenicy w azot było dobre 

bez nawożenia tym składnikiem. Prawdopodobnie inne czynniki ograni- 

czające stały na przeszkodzie znacznemu przekroczeniu plonu 30 q 

i w tych warunkach efekt nawożenia azotowego, zwłaszcza w dawkach 

wysokich, jest niski. Jako przykład, że może być inaczej, służą wyniki 

doświadczenia w Z. D. Baborówko pod Poznaniem: średni plon bez azotu 

jest w tym doświadczeniu nieznacznie tylko wyższy od średniego plonu
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w innych zakładach, ale efektywność nawożenia azotowego bardzo wyso- 
ka i przy wysokich dawkach azotu plon dochodzi do 45 q. 

Tabela 4 
Porównanie odmian pszenicy ozimej: Wysokolitewka i Rostocka w RZD Targoszyn 

(3 doświadczenia — 1963, 1964 i 1965 r.) 

  
  

  

  

  

  

  

  

Nawożenie N w kg/ha w terminie: | Plony w q/ha 
Odmia- | Stopień 

u ruszenia | RE DA ie w początku ziarna słomy ONA | pszenicy | т Чета | źdźbto kłoszenia 

g = = = = 31,8 66,1 3,5 
= 30 — z = 28,8 67,9 2,5 
= 30 30 — — 28,4 69,5 2,0 
я 30 — 30 — 30,8 72,9 2,3 
a 30 — z 30 31,0 71,2 2,5 

= 30 — 30 30 30,1 71,4 1,9 

— — — — 36,3 70,6 4,9 
cd 30 zw _ — 37,2 73,6 4,7 
3 30 30 a a 35,9 17,9 4,4 
2 30 — 30 = 37,6 75,7 4,5 
2 30 — — 30 38,8 76,8 4,6 

30 = 30 30 39,6 84,3 4,3 

  
* Według skali 5-stopniowej: 5 — sztywność bardzo dobra. 

1 — wyleganie całkowite. 

Czynnikiem ograniczającym poziom plonów bywa przede wszystkim 

niepomyślny przebieg pogody. W ciągu trwania omawianych doświadczeń 

1962 rok był wyjątkowo mokry i zboża wylegały, lata 1963 i 1964 były 

znowu zbyt suche. Bardzo duże znaczenie ma dobór odpowiedniej odmia- 

ny. Dla przykładu podane są w tabeli 4 wyniki doświadczeń z dwiema 

odmianami pszenicy ozimej w RRZD Targoszyn pod Wrocławiem: plony 

Wysokolitewki obniżały się pod wpływem nawożenia azotowego, plony 

Rostockiej wzrastały przy odpowiednim rozkładzie nawożenia w czasie, 

dochodząc do 40 q. Wyniki tego doświadczenia są jednocześnie jeszcze 

jednym potwierdzeniem zasady, że większych dawek azotu nie należy 

stosować na zboża w całości na początku wegetacji, a trzeba część ich 

przenosić na okres późniejszy. 

Intensywne nawożenie azotem zbóż jarych (tabela 5) dało bardzo 

dobry efekt w gospodarstwach indywidualnych i w technikach rolniczych 

(pod jęczmień z wsiewką koniczyny stosowano w technikach niższe 

dawki azotu). Efekt nawożenia jęczmienia w zakładach doświadczalnych
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Tabela 5 

Intensywność nawożenia azotem owsa i jęczmienia 

Owies Jęczmień jary 

36 doświad- 
211 doświad- |21 doświadczeń |124 doświad-|57 doświadczeń | czeń w za- 

czeń w technikach | czeń tere- | w technikach | kładach do 
terenowych* rolniczych** nowych* rolniczych** świadczal- 

Nawożenie | 1960—1962 1962—1965 1960-—1962 1962—1965 nych 
1960—1965 

efekt efekt efekt | efekt efekt 
plonq| 1 kg |plonq| 1 kg jplong| 1 kg |plon 9 1kg plonqg| 1 kg 

z ha |składn. z ha| składn. | z ha |składr z ha | składn. | z ha Iskładr 
w kg w kg w kg | var ie w kg 

Bez N 20,8 23,1 22,1 24,8 29,9 

30 kg N 29,1 20,0 27,8 10,0 32,1 7,3 

48 kg N 27,9 14,8 28,9 14,2 — 

60 КЕ М 32,4 11,0 29,8 6,7 33,4 4,3 

90 kg N 33,2 2,7 31,0 4,0 33,3 —03 

  

* Według Byczkowskiego i Lasoty. 

** Według Adamusowej. 

jest stosunkowo niski; w obiekcie bez azotu średni plon wyniósł prawie 

30 q, co wskazuje na dobre zaopatrzenie jęczmienia w azot wskutek 

uprawy tej rośliny na lepszych glebach i w lepszych stanowiskach. 

Nawożenie ziemniaków 

Wyniki 3 serii doświadczeń z intensywnością nawożenia fosforem 

i potasem ziemniaków podano w tabeli 6. Doświadczenia terenowe 

w gospodarstwach chłopskich przeprowadzono na razie tylko w 1965 г., 

o bardzo pomyślnych warunkach wegetacyjnych. Dzięki temu uzyskano 

w tych doświadczeniach wyjątkowo wysokie plony, podczas gdy doświad- 

czenia w technikach i zakładach prowadzono przez kilka lat, nie zawsze 

tak pomyślnych dla wegetacji ziemniaków. 

Efektywność niższego poziomu nawożenia fosforem i potasem była 

w doświadczeniach terenowych bardzo dobra, przy zwiększaniu dawek 

obniża się prawie o połowę, choć jeszcze w zupełności opłaca nawożenie. 

Efektywność nawożenia fosforem w technikach jest dwu-, a w zakładach 

trzykrotnie mniejsza, efektywność nawożenia potasem w technikach
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Tabela 6 
Intensywność nawożenia ziemniaków fosforem i potasem 

RE „|8 doświadczeń |11 doświadczeń 
48 doświadczeń th ЕВ w zakładach w zakładach 
terenowych rolriczoch doświadczal- doświadczal- 

1965 r. 1068-1968 nych nych 

| 
| plon | Tie plon a ie plon Tea plon | 1 ke 

'zhą, składn. | 7a | składn. | Va | składn. | Y„a | składn. 
| | М kg w kg w kg | w kg 

Bez P 269 258 267 285 

36 kg P.O; 290 58,3 269 30,6 273 16,6 292 19,4 

72 КБ Р.О; 300 27,3 276 19,4 276 8,3 299 19,4 

144 Кё Р.О; 283 9,7 271 —7,0 

Bez K 271 256 275 292 

80 КБ К.О 288 21,2 215 23,8 218 3,8 295 3,8 

160 КБ К.О 299 13,8 284 11,2 279 1,2 300 6,2 

240 КБ КО — = 281 —4,8 275 —5,0 — — 

prawie taka sama jak w gospodarstwach chłopskich, a w. zakładach 

prawie żadna. Trzeci poziom nawożenia nie dawał już w zakładach 

wzrostu plonów. 

Efektywność intensywnego nawożenia azotem ziemniaków przedsta- 

wiono w tabeli 7. Wyniki 2 lat doświadczeń wykazują dobry efekt nawo- 

żenia dawkami do 90 kg N. Zwiększenie dawek do 120 kg N wydaje się 

ekonomicznie uzasadnione tylko w przypadku odmiany „Flora”. Podobnie 

jak w doświadczeniach z pszenicą, efektywność nawożenia zależy w du- 

żym stopniu od odmiany. 

Tabela 7 

Wyniki 381 doświadczeń terenowych w 1963—1964 r. z ziemniakami z intensywnością 

nawożenia siarczanem amonu (według Byczkowskiego i Lasoty) 
  

  

| Zwyżki plonu q z ha 

Liczba Plon q/ha | - | | 
    

  

Odmiana doświadczeń bez М 30 kg N | 60 kg N 90 kg м, 120 kg N 

Wyszoborskie 69 231 25 42 51 56 

160 230 29 49 60 — 

Epoka 72 234 26 41 58 65 

161 264 30 49 68 

Flora 60 239 30 48 66 81
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W 43 doświadczeniach w technikach rolniczych uzyskano średni plon 
bez azotu 241 q ziemniaków oraz zwyżki plonu: 

na 00 kg N— 42q 

na 100 kg N — 62 а 

na 150 kg N — 71а 

Efekty nawożenia azotowego ziemniaków w technikach rolniczych 
były więc zbliżone do efektów uzyskiwanych w gospodarstwach indy- 
widualnych: przeciętna opłacalność dawki 100 kg N dobra, opłacalność 
dawek wyższych jest już mniej pewna. 

W Z.D. Baborówko przeciętnie z trzech lat doświadczeń uzyskano 
następujące plony ziemniaków: 

30 kg N plon 352 а 

19 kg N plon 383 q 

120 kg N plon 412 а 

Efekt wzrostu nawożenia o 45 kg N przy wyższym poziomie nawoże- 

nia nie zmniejszył się, można więc przypuszczać, że w warunkach, 

w jakich możliwe jest osiąganie poziomu plonów około 400 q ziemniaków, 

dalsze zwiększenie nawożenia powyżej 120 kg N może być jeszcze 
efektywne. 

Nawożenie koniczyny i lucerny 

Do 1965 r. przeprowadzono ponad 70 doświadczeń terenowych z lu- 

cerną i ponad 50 doświadczeń z koniczyną z dawkami 27 i 54 kg P.O; 

oraz 60 i 120 kg K,O. Wyniki jeszcze nie są opracowane. Orientacyjnie 

przeciętny efekt niższego poziomu PK wynosi w plonach zielonki zarówno 

lucerny jak koniczyny około 60 q, efekt wyższego poziomu PK — około 

90 q zielonki. Działanie stosowanych dawek fosforu i potasu na koniczynę 

było prawie jednakowe, w działaniu na plon lucerny wyraźnie przewa- 

żało nawożenie potasowe. 

Nawożenie łąk 

Wyniki na razie jednego roku doświadczeń (1966) wykazują dobrą 

skuteczność bardzo wysokich dawek azotu, powyżej 180 kg N na łąkach 

mineralnych i powyżej 120 kg N na torfowych. Równolegle do wzrostu 
plonu należy spodziewać się znacznego wzrostu procentowej zawartości 
białka. Jednocześnie jednak trzeba mieć na względzie, że podano plony 
tylko zielonej masy. Przy wyższych dawkach azotu zawartość suchej 
masy obniża się i efekt nawożenia azotowego w plonach siana może być 
odpowiednio mniejszy (tabela 8). 

Wyniki doświadczeń nie dają pełnego pojęcia o działaniu nawożenia 
fosforem i potasem. Wobec wysokich dawek tych składników może ono
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Tabela 8 
Intensywność nawożenia łąk, doświadczenia terenowe w 1966 r. (według Burczyka) 

  
  

  

  

Łąki mineralne 58 doświadczeń Łąki torfowe 41 doświadczeń sm 

Nawożenie średni plon zielonej nawożenie średni plon zielonej 
masy masy 

РоК ло 264 P;z9 Kao 263 
РК + № 351 РК + № 334 
РК + № 423 PK + М» 387 
РК + № 478 PK + Nygo 434 

  

wydawać się dość niskie, ale sądzimy o nim jedynie porównując plony 
obiektów bez azotu; na tle nawożenia azotem byłoby prawdopodobnie 
wyższe. 

Efektywność nawożenia innych roślin uprawnych 

Nie podaję wyników doświadczeń z nawożeniem buraków, które są 

przedmiotem prac Zakładu Roślin Korzeniowych IHAR. Wyniki do- 

świadczeń z intensywnym nawożeniem azotem rzepaku są ogólnie znane 

z publikacji prof. Dembińskiego i współpracowników. Zasługują na uwa- 

gę przeciętne wyniki pięciu doświadczeń Zakładu Nawożenia z rzepakiem 

uzyskane w doświadczeniach wieloletnich z intensywnością nawożenia 

fosforem w zakładach doświadczalnych: 

bez fosforu — 19,1 q nasion rzepaku 

36 КБ Р.О, — 26,6 q nasion rzepaku 

72 kg P,O; — 28,5 q nasion rzepaku 

Na 5 doświadczeń 3 były wykonane w Z.D. Borusowa na madzie 
lekko alkalicznej, gdzie z reguły efektywność nawożenia fosforem jest 

wyższa niż w innych zakładach doświadczalnych IUNG, niemniej rzepak 

reagował szczególnie silnie. 

W tabeli 9 przedstawiono średnie roczne plony różnych roślin osią- 

gane w ciągu 3—5 lat w doświadczeniach sześciu zakładów doświadczal- 

nych IUNG w przeliczeniu na jednostki zbożowe. W przeliczeniach 

uwzględniono także uboczne części plonów (słoma, liście). Bardzo wysoką 

reakcję na nawożenie fosforem i potasem i to aż do najwyższych dawek 

odznacza się doświadczenie w Baborówku — w zakładzie o wysokim 

poziomie plonów. Dobra reakcja na nawożenie fosforem występuje także 

w Borusowej, o czym już wspominałem przy omawianiu doświadczeń 

z rzepakiem. Zupełny brak reakcji stwierdzono w doświadczeniu 

w Wierzbnie na bardzo lekkich glebach, o niskim poziomie plonów
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Tabela 9 
Intensywność nawożenia fosforem i potasem; średnie plony różnych roślin w okresie 

3—5 lat (1962—1966) w q z ha w przeliczeniu na jednostki zbożowe 
  
      

  

  

  

Babo- ; 
| z Wierzbno Borusowa 

| FÓW RE: | Małyszyn Grabów , pow. Skwie- Antopol pew, Во 
pot Sra POW leb pó rzyna pow. Puławywa Tarnow- motuły p. gleba bieli- * ede ea | 

Nawożenie | gleba gleba bieli-| cowa wy- ane u gleba Bieli ska _ ia, 
|brunatna cowa piasek| tworzona s ka linie twór МУ- | горла 

(„piasek gliniasty | zeliny sty całko- | zlessow z utworu gliniasty lekki średniej +» +7 | ło 
lekki | | wity | ' pyłowego 

bez P 56,8 45,0 45,0 31,2 52,6 37.4 

36 kg P.O; 58,2 45,5 47,3 31,6 51,9 43,3 

72 kg P.O; 66,8 46,3 46,8 33,3 51,1 43,9 

144 КБ Р.О; 69,9 47,0 47,6 31,3 50,7 44,8 

bez K 55,4 45,8 42,3 33,4 49,5 42.5 

40 КБ К.О 61,2 46,9 45,8 32,8 49,3 43,3 

80 kg K,O 63,4 46,8 46,8 32,5 51,2 42,8 

160 kg KO 66,7 47,0 47,0 33,3 51,1 43,9 

240 КБ К.О 70,6 46,7 45,7 34,1 51,8 44,0 

  

wskutek częstego niedoboru wody. W pozostałych zakładach, jak już 

wykazano w wynikach doświadczeń ze zbożami i ziemniakami, reakcja 

na nawożenie fosforem i potasem jest niska. 

* * 

* 

Stwierdziliśmy wysoką efektywność nawożenia każdym z trzech 

podstawowych składników nawozowych w gospodarstwach indywidual- 

nych. Badania stacji chemiczno-rolniczych wykazują w naszym kraju 

dużą przewagę gleb o niskiej zasobności w przyswajalny fosfor i potas. 

W gospodarstwach chłopskich, które stosowały dotychczas pod podsta- 

wowe ziemiopłody bardzo słabe nawożenie mineralne lub nie stosowały 

go wcale, nastąpiło silne wyczerpanie gleby ze składników pokarmowych. 

W tych warunkach przeciętny poziom plonów zbóż na poletkach doświad- 

czalnych bez nawożenia jednym z tych składników nie sięga 25 q, 

a efekt nawożenia jest wysoki. 

W zakładach doświadczalnych, gdzie od dawna stosowano nawożenie 

mineralne co najmniej na wysokości dolnego poziomu stosowanego 

w omawianych doświadczeniach, zasobność w składniki pokarmowe jest 

przeciętnie o wiele wyższa. Pominięcie nawożenia fosforem i potasem 

przez jeden rok lub nawet kilka lat, jak również zastosowanie niewyso- 

kiej dawki nawozu, nie wprowadza istotnych zmian w zaopatrzeniu 

roślin w te składniki z zapasu gleby. W tych warunkach poziom plonów
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zbóż w obiektach bez fosforu albo bez potasu sięga 30 q a efekt nawo- 

żenia jest niski. 

Różnice w efektywności nawożenia azotowego są pomiędzy zakładami 

doświadczalnymi a gospodarstwami chłopskimi znacznie mniejsze, ponie- 

waż zawartość azotu przyswajalnego w glebie nie zwiększa się w wyniku 

nawożenia w tym stopniu jak zawartość fosforu albo potasu, niemniej 

różnice te, zwłaszcza przy nawożeniu zbóż, także występują. 

Zdawałoby się jednak, że zastosowanie nawożenia kilkakrotnie wyż- 

szego niż stosowano do niedawna i to przez kilka lat z rzędu (dawki 

144 kg P.O; i 240 kg K,O) powinno istotnie odbić się na zaopatrzeniu 

roślin w omawiane składniki i wywołać odpowiedni efekt nawozowy. 

Efektu tego z nielicznymi wyjątkami nie stwierdzamy. 

Wydaje się, że ta istotna poprawa w zaopatrzeniu roślin byłaby bar- 

dziej efektywna, gdyby inne czynniki nie nawozowe nie ograniczały 

poziomu plonów. Obliczenia bilansu składników pokarmowych w glebie, 

wyniki naszych doświadczeń i praktyka krajów intensywnego rolnictwa 

wykazują, że przy średniej lub dobrej zasobności gleby w składniki po- 

karmowe do osiągnięcia poziomu plonów zbóż 30 q wystarczy poziom 

nawożenia 200 kg NPK na ha lub nawet mniej. Wyższe plony wymagają 

natomiast wyższego nawożenia, wyższej koncentracji składników pokar- 

mowych w glebie. Niestety przekroczenie poziomu 30 q nie jest u nas 

łatwe. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim warunki klimatyczne. 

W najlepszych gospodarstwach z plonami zbóż ponad 30 q często się 

zdarzają lata zbyt suche lub zbyt mokre czy też z inwazją chorób, 

kiedy plon spada znacznie i przeciętna wieloletnia rzadko przekracza 

30 q. Drugim czynnikiem ograniczającym jest brak odmian t.zw. inten- 

sywnych czyli dobrze wykorzystujących nawożenie i nie wylegaiacych 

chociażby przy średnich dawkach azotu. 

Oczywiście mogą wchodzić w grę także czynniki zależne od rolnika, 

jak usprawnienia agrotechniczne, wapnowanie, nawożenie magnezem 

i ewentualnie mikroelementami. Dopiero przy zapewnieniu optimum 

działania całego zespołu tych czynników można oczekiwać większych 

efektów od intensywnego nawożenia składnikami podstawowymi. 

Które wyniki doświadczeń — w gospodarstwach indywidualnych czy 

w zakładach doświadczalnych powinny być brane za podstawę do ustala- 

nia poziomu nawożenia w produkcji rolnej? — oczywiście wyniki do- 

świadczeń w gospodarstwach indywidualnych. Reprezentują one 85% 

powierzchni użytków rolnych w kraju i chyba mogą reprezentować 

także znaczną część tych PGR, w których do niedawna poziom nawożenia 

mineralnego też był zupełnie niski. 

Wyniki tych doświadczeń dowodzą, że nawożenie 70 kg P,O; na ha, 

a nawet wyżej, pod różne rośliny, 60—100 kg K,O pod zbożowe a 160 kg
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K,O pod ziemniaki, 60 kg М pod zboża i 90 kg N pod ziemniaki jest 
przeciętnie efektywne i opłacalne. Przytoczyłem również wstępne dane 
o dobrej efektywności stosunkowo intensywnego nawożenia koniczyn 

i bardzo intensywnego nawożenia łąk. 

Nasuwa się jednak pytanie, czy po szeregu latach intensywnego 
nawożenia, kiedy kultura i zasobność gleb gospodarstw produkcyjnych 
zbliży się do obecnego stanu w zakładach doświadczalnych, nie obniży 
się efektywność wysokich dawek nawozów. Byłyby wtedy bardziej mia- 

rodajne dla tych gospodarstw wyniki doświadczeń nawozowych uzyski- 

wane w zakładach doświadczalnych. Odpowiedź mogłaby być twierdząca, 

gdyby inne czynniki wzrostu plonów pozostawały bez zmian. Jednakże 
w międzyczasie spodziewamy się postępu w hodowli nowych, bardziej 

wydajnych i odpornych na choroby odmian oraz na innych odcinkach 

produkcji roślinnej. Postęp ten umożliwi osiąganie, wyższego poziomu 

plonów, z czym jest związane zwiększenie zapotrzebowania na składniki 

pokarmowe i potrzeba intensywnego nawożenia. 
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