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WSTĘP 

Wprowadzenie do praktyki nowych technologii uprawy buraka cukrowego wyma
ga nasion o wysokich parametrach użytkowych, przydatnych do siewów docelo
wych. Wymagania jakościowe zwiększa istniejąca na naszym rynku konkurencja 
firm zagranicznych. Produkcja dobrych nasion w kraju jest trudna, limitują ją wa
nmki klimatyczne, techniczne i zasobność gleby w makro- i mikroskładniki . 

Z badan przeprowadzonych na plantacjach nasiennych wynika, że zasobność gleby 
nic tylko w mikro-, ale także w makroskładniki jest z reguły niska. Materiał siewny 
pochod:zący z takich pól jest niskiej jakości [81. Dotychczasowy system nawożenia 
nasienników jest zbyt jednostronny. Obejmuje on kilka podstawowych składników, 

głównie azot, fosfor, potas i wapn oraz w niewielkim zakresie magnez, natomiast 
praktycznie nic uwzględnia mikroskładników. Brak typowych nawozów mikroele
mcntowych stosowanych doglebowo, a jednocześnie ich mała efektywność nie po
zwala na znaczące podwyższenie zawartości przyswajalnych mikroskładników 

w glebach przeznaczonych pod nasienniki. Bieżące potrzeby nasienników mogą być 
pokryte przez nawożenie dolistne. 
Podstawową :zaletą nawożenia dolistnego jest dostarczanie składników pokam10-

,vych na części nadziemne rośliny. Stwarza to dodatkowe możliwości ingerencji 
w mcchanizn1y wzrostu rośliny poprzez dostarczanie składników w momencie naj
większych jej potrzeb oraz stosowania łącznic z zabiegami ochrony roślin . W porów
naniu z nawożeniem doglebowym, składniki pokarmowe szybciej włączają się w me
tabolizm rośliny f I ,2,71. Ma to szczególnie duże znaczenie wówczas, gdy pobieranie 
składników z gleby jest utrudnione. Dotyczy to głównie takich mikroskładników, 
jak Fe, Mn, Cu, Zn f4]. Nawożenia dolistnego nie należy traktować jako z.astępczego 
w stosunku do nawożenia doglebowego. Połączenie nawożenia doglebowego z do
listnym stwarza największe możliwości wzrostu plonu i jego jakości. 

Celem badal'l było ustalenie przydatności wybranych preparatów do nawożenia do
listnego nasienników buraka cukrowego. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Doświadczenia polowe prowadzone były w latach 1983-1985 w ZD IHAR Nawra 
i 1986-1987 w SHR Więcławice na szkółkach jednonasiennych heterozyjnych prób
nych micsza1iców buraka cukrowego. 
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Założono je metodą podbloków losowanych w układzie zależnym w 4 powtórze
niach. Powierzchnia poletek wynosiła 16 m2

. Doświadczenia w ZD IHAR Nawra 
założono na glebie płowej właściwej - gatunek glina lekka pylasta, kompleks pszen
ny dobry, klasa bonitacyjna Ilia. Zawartość składników przyswajalnych w glebie 
określono metodą uniwersalną według Spurway'a w modyfikacji Nowosielskiego 
[5]. Wyniki analiz gleby podano w tabeli I. Z danych podanych w tej tabeli wynika, 
że odczyn gleby był lekko kwaśny, zawartość makroskładników kształtowała się na 
poziomic dobrym, a mikroskładników na średnim. 
Doświadczenie prowadzone w SHR Więcławice zlokalizowano na glebie czarno

ziemnej, gatunek glina średnia, klasa bonitacyjna II. Gleby te wykazywały odczyn 
zasadowy, a zasobność w podstawowe składniki była dobra (tabela I). Przedplonem 
buraków nasiennych była pszenica ozima. 

Tabela I 

Rok pIIw 
Year I I 2 O 

pH in 
1120 

1983 6,1 

1984 6,7 

1985 6,2 

1986 

I 
7,8 

I 1987 7,3 

Odczyn i 111sobność gleb pól doświadc11tlnych 

pl I and soil fcrtility of the test plots 

Zasobność glehy - Soi! fcrtility 

mg/I glchy mg/kg glchy 
mg/I or soi! mg/kg or soi! 

N-N03 r K Mg Ca B Cu Mn 

ZDIHJ\R Na\\Ta 

25 88 120 44 720 0,54 1)5 29 

30 125 175 62 1100 0,70 1,80 34 

19 95 160 42 680 0,40 2,10 32 

SI IR Wit;clawice 

35 

I 
94 

I 

100 

I 

135 

I 
1800 I 1,09 

I 
3,10 I 12 

32 68 100 145 2600 0,72 3,45 29 

Zn 

5,8 

5,2 

4,5 

I 

4,2 

S,7 

Nawożenie podstawowe, poza 30 t/ha obornika, wynosiło 100 kg N, 70 kg Pi 150 
kg K na I ha. Pozostałe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne wykonano według zasad 
obowiązujących w produkcji nasiennej buraka cukrowego 131. 
Nawożenie dolistne stosowano w następujących terminach: 

I - po wybiciu pędu nasiennego. 
2 - bezpośrednio po zako11ezeniu kwitnienia nasienników. 

Do nawożenia dolistnego stosowano następujące preparaty: Florovit (6 I/ha. 
I: 100), Florogama BW (6 I/ha, I: 100). Polichelat LS-7 (3 kg/ha, I :200). 
Analizę laboratoryjną nasion wykonano zgodnie z Polską Normą 79/B-65950. 

a wigor nasion metodą WS oznaczono według Sadowskiego [61. 
Dodatkowo wiosną w 1988 roku w miejscowości Chclmiczki określono wschody 

polowe nasion uzyskanych z dokarmianych dolistnie nasienników pochodz.ących 
z SHR Więcławice. 
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OMÓWJENI.E WYNIKÓW 

Wszystkie z.astosowane dolistnie preparaty w doświadczeniach prowadzonych 
w ZD IHAR Nawra zwiększyły istotnie plon nasion w porównaniu z kombinacją 
kontrolną (tabela 2). Najwyższe efekty osiągnięto stosując do nawożenia dolistnego 
preparat Florogama BW. Podobne, choć nieco niższe wyniki dal Polichelat LS-7. 
Pod wpływem dolistnego nawożenia tymi preparatami uzyskano wzrost laboratoryj
nej zdolności kiełkowania nasion i zmniejszenie udziału nasion nieskiełkowanych. 
Florovit korzystnie wpływał na wzrost plonu nasion, ale nie poprawił ich jakości. 
W wyniku zastosowania nawożenia dolistnego stwierdzono również niewielki wzrost 
wigoru i masy tysiąca nasion. Zwiększy! się również udział nasion handlowych o ka
librażu 3,25-4,50 mm w ogólnym plonie. 

Preparaty dolistne stosowane w latach 86-87 w zróżnicowanych warunkach glebo
wych (Nawra, Więcławice) wykazywały podobną skuteczność (tabele 3 i 4). Z ana
lizy danych przedstawionych w tych tabelach wynika, że nawożenie d~listne nasien
ników istotnie poprawiło jakość i plon nasion. Podobnie jak w badaniach prowadzo
nych wcześniej w ZD IHAR Nawra, najlepszym preparatem do nawożenia nasienni
ków buraka cukrowego okazała się Florogama BW. Znacznie mniejsze efekty uzys
kano stosując do nawożenia dolistnego Florovit. Pośrednie efekty uzyskano stosując 
dolistnie Polichelat LS-7 (tabele 2, 3 i 4 ). 

Ksztallowanie się wigom i wschodów nasion uzyskanych z dokarmianych dolistnie 
nasienników w SHR Więcławice przebadano w 1988 r. (tabela 5). Z danych tych 
wynika że nawożenie dolistne nasienników poprawiło wschody polowe i masę siewek 

Tabela 2 

Wpływ nawożenia dolistnego na plon i jakość nasion buraka cukrowego (ZD fi-IAR Nm\Ta 
1983-85) 

fntlucncc or ovcrhcad forti]i;,;ition on sccd yicld and quality 

Wigor* Li'.K Udział nasion nic-

Wariant y Gcnni-
skiełkowanych % 

Vigo11r• 
natinn % of1111gcnninatcd Trcatmcnts 

(½, capacity secds 

% 
Pełne P11stc 
F111l Empty 

Kontrola 
23 74 I) 13 Control 

florovit 25 73 16 11 

Florogama BW 30 83 9 8 

Polichclat LS-7 27 80 li 9 

NRU (a=O,OS) Il.I. 6,4 4,3 2,3 
LSD n.s. 

* - % kiełków długości > 15 mm po 4 dniach 
'X. or gcnns > 15 mm long al1cr 4 days 

Masa Udział nasion 
1000 handlowych 

nasion Percentagc of 
1000 commercial 

sceds seed 
wcight 

o 
3,25-4,50 

g 
% 

10,8 65,0_ 

12 ,8 73 ,0 

13 ,9 80,3 

12,9 71,7 

11.1. 9, 1 
11.S. 

Plon 

Yicld 

t/ha 

1,53 

1,85 

2,00 

1,80 

0,11 
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Tabela 3 

Wpływ nawożenia dolistnego na plon i jakość diploidalnych nasion buraka cukrowego 
(Więclawice 1986-87) 

Influence of overhead fertiliz.ation on diploid seed quality 

Zdolność kiełkowania 

Warianty Gennination capacity 

Treatments 4 dni 14 dni 
days days 
% % 

Kontrola 72 84 
Control 

Florovit 74 84 

Florogama BW 80 94 

Po liche lat LS-7 76 86 

NRU (a=0,05) 2,23 2,20 
LSD 

• po 7 dniach kiełkowania 
after 7 days of gennination 

Masa 1000 Sucha masa• 
nasion 100 kiełków 

1000 seed 100 genn dry 
weight weight 

g g 

15,38 0,406 

15,58 0,454 

17,11 0,573 

15,82 0,480 

1,04 0,039 

Plon 

Yield 

t/ha 

2,72 

2,98 

3,68 

3,02 

0,43 

Tabela 4 

Wpływ nawożenia dolistnego na plon i jakość triploidalnych nasion buraka cukrowego 
(Więclawicc 1986-87) 

Influence of ovcrhcad lcrtiliz.ation on triploid sccd quality 

Zdolność kiełkowania 

Warianty Gcnnination capacity 

Treatments 4 dni 
days 
% 

Kontrola 53 
Control 

Florovit 56 

Florogama BW 60 

Polichclat LS-7 58 

NRU (a=0,05) 3,27 
LSD 

• - po 7 dniach kiełkowania 
after 7 days of gennination 

14 dni 
days 
% 

66 

69 

78 

70 

2,87 

Masa 1000 Sucha masa* 
nas1011 100 kiclków 

1000 sccd I 00 gcnn dry · 
wcight wcight 

g g 

15, 14 0,322 

15,06 0,388 

16,76 0,500 

15,76 0,402 

0,53 0,050 

Plon 

Yicld 

t/ha 

2,46 

2,46 

3,18 

2,41 

0,33 
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Tabela 5 

Wpływ nawoż.enia dolistnego na wschody polowe i mas\! siewek buraka cukrowego 
(Chelmiczki 1988) 

Influence of overhead fcrtiliwtion on field emergence and seedling weight 

Nasiona diploidalne 

Warianty Diploid seeds 

Treatments Wschody polowe 
Field cmcrgcncc 

PEW 

First 
count 

% 

Kontrola 31 
Control 

Florovit 34 

Florogmna BW 42 
Polichclat LS-7 38 

NRU (a=0,05) 5,5 
LSD 

* - siewki w stadium 4-(, li śc i 

scedlings in 4-6 !caf stagc 

PZW 

Finał 
count 

% 

69 

70 

TJ 

72 

I ,C, 

Masa * 
100 siewek 

100 
secdlings 
frcsh 
weight 

g 

369 

384 

457 
415 

17,1 

Nasiona triploidalne 
Triploid seeds 

Wschody polowe Masa * 
Field emergence 100 siewek 

PEW PZW 100 

First Finał 
seedlings 
fresh 

count count weight 
% % g 

22 56 345 

26 59 362 

37 67 438 

31 63 402 

6,1 5,4 15,6 

w fazie 4-6 liści . Największe różnice stwierdzono w dynamice wschodów i przyroś
cie świeżej masy siewek. Wzrost polowej energii wschodów w najlepszym wariancie 
z zastosowaniem Florogamy BW wyniósł ponad I I%, a masy I 00 siewek około 
24%. Stopic11 ploidalności nasion nic różnicował efektów nawożenia dolistnego 
(tabela 3-4), z tym, że zdolność wschodów nasion diploidalnych była ogólnie wyższa 
od triploidalnych. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń potwierdz.ają możliwość 
wzrostu plonu i jakości nasion buraka cukrowego przez nawożenie dolistne nasien
ników w okresie wegetacji . Podobne wyniki uzyskał Wiśniewski [9]. Badania wska
zują na wysoką skuteczność preparatu Florogama BW w dawce 6 I/ha w porówna
niu z preparatami takimi jak Florovit i Polichelat LS-7. Korzystny dopełniający 
wpływ nawożenia nasienników buraka cukrowego jest także istotny ze względu na 
ochronę środowiska glebowego. 

WNIOSKI 

I. Nawożenie dolistne nasienników buraka cukrowego wpływa korzystnie na plon 
i jakość nasion . 

2. Najwyższy plon i najlepszą jakość nasion uzyskano stosując do nawożenia dolist
nego preparat Florogama BW. 

3. Nawożenie dolistne nasienników powinno być powszechnie stosowane w uprawie 
buraków cukrowych na nasiona. 



192 H. SADOWSKI 

LITERATURA 

I. Cwojdzi11ski W., Bartkowiak G. ( 1987). Dolistne dokannianie roślin jako element zwiększenia 
efektów nawożenia. W: Mat. Konf. Nauk.-Teclm. Dolistne nawożenie roślin uprawnych. SITR 
Bydgoszcz, 2-26. 

2. Gutma11ski I., Sadowski H. ( 1987). Dolistne dokannianie buraków wieloskładnikowymi prepara
tami nawozov.,ymi. W: Mat. Konf. Nauk .-Techn. Dolistne nawożenie roślin uprmvnych. SITR 
Bydgoszcz, 41-56. 

3. Jassem M. ( 1990). Uprawa buraka cukrowego na nasiona. PWRiL. Pozna11. 
4. Lubet E., Mais ( 1975). La carence on zinc. Landw. Zentralblatt, I, 78 . 
5. Nowosielski O. i inni ( 1976). Vereinfachte Methode der Analyse gi:irtnerisch genutzter Boden bei 

Anwendung eines universal - Extraktes. Akad. Landwirtsch. Wiss, 146, 95-100. 

6. Sadowski Il ( I 991 ). Poprawa jakości nasion buraka cukrowego metodami chemic7llymi. Biuletyn 
IHAR, 177, 71-82. 

7. Sadowski H., Wiśniewski K. (1991 ). Skutec711ość dolistnego nawożenia buraków cukrowych. 
Biuletyn II-IAR, 177, 63-69. 

8. Wiśniewski K., Sadowski H. ( 1991 ). Zasobność gleby a plon i jakość nasion buraka cukrowego. 
Biuletyn IHAR, 177, 57-61. 

9. Wiśniewski W. ( 1993 ). Dolistne dokannianie nasienników buraka cukrowego preparatami mikro
elementowymi z zastosowaniem tytanu. W: Mat. Konf. Nauk. Znaczenie jakości materiału siew
nego w produkcji roślinnej. PAN-SGGW, Wars7~1wa, 361-367. 

STRESZCZENIE 

Przeprowadzono badania nad skutecznością dolistnego nawożenia nasienników buraka cukrowego 
uprawianych w różnych wamnkach glebowych. Preparaty (Florovit, Florogama BW i Polichelat 
LS-7) stosowano dolistnie po wybiciu pędu nasiennego i bezpośrednio po 7.ako11czeniu kwitnienia. 
Nawożenie dolistne, zwlaszcz.a preparatem Florogama BW, \\11lynęlo korzystnie na plon i jakość na
sion. 

INFLUENCE OF SUGAR-BEET SEED PLANTS OVERHEAD FERTILIZATION 
ON SEED YIELD AND QUALITY 

1-1 . Sadowski 

Departament or Genetics and Plant Breeding, University or Technology and Agriculture, Bydgoszcz 

Summary 

The effectivness of overhead fcrtili za tion of sugar-bee! seed plants grown on dillcrent soi! types 
was investigated . The fcrlilizers (Florovit, r!orogmna BW and Polichelat LS-7) were sprinkled at1er 
the emergence of the seed stalk and at the end or tlowering period. Overhead lcrtilization , 
particularly with Florogama BW, improved the seed yield and quality. 
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