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Streszczenie pracy doklorskiej pt.: ,,Wplyw dolistnego dokarmiania pszenicy ozimej

mikroelementami i ochrony fungicydowej na gospodarkg azotow4 ro5lin w krytycznych

fazach formowania plonu".

Dwuczynnikowe do6wiadczenie polowe dotyczqce wplywu dolistnego dokarmiania

pszenicy ozimej mikroelementami i ochrony fungicydowej na gospodarkg azotow4 rodlin w

krytycznych fazach formowania plonu zalolono w sezonach wegetacyjnych 201312014,

2014/2015 i2015/2016 w gospodarstwie naleZ4cym do Hodowli RoSlin Smolice. Czynnikami

do5wiadczenia byly: dolistne dokarmianie rodlin mikroelementami i ochrona fungicydowa

(dokarmianie mikroelementami (bez ochrony fungicydowej) - wariant A; ochrona fungicydowa

(bez dokarmiania mikroelementami) - wariant B; dokarmianie mikoelementami i ochrona

fungicydowa - wariant C) oraz poziom nawoZenia azolem (0, 40, 80, 120, 160, 200

i 240 kg N ha-t). Nawozy mikroelementowe w postaci chelat6w aplikowano w dw6ch

terminach: w stadiach BBCH 31 (Cu i Mn) i BBCH 39-49 (Cu, MniZn), fungicydy w trzech:

w stadiach BBCH 31 (Capalo 337,5 SE), BBCH 39-49 (Adexar Plus) i BBCH 65 (Osiris 65

EC) i naw6z azotowy (saletrg amonowe) r6wnie2 w trzech: przed ruszeniem wiosennej

wegetacji oraz w stadiach BBCH 3l i 39. Pszenica ozim4 odmiany lVydma kazdorazowo

uprawiano na glebie Sredniej po rzepaku ozimym. Pr6bki gleby do oceny jej podstawowych

i agrochemicznych wlaSciwoSci pobierano z dw6ch glgboko ci (0-30 i 30-60 cm) przed

zalo2eniem doSwiadczenia. Natomiast zawartoSd azotu mineralnego w glebie oznaczono w

dw6ch terminach, tj. przed ruszeniem wiosennej wegetacji oraz po zbiorze ro6lin. Pr6bki roilin

w trakcie wegetacji pszenicy do oceny biomasy, analiz chemicznych oraz struktury plonu

pobierano z powierzchni 0,50 m2 z kaldego poletka, w czterech stadiach rozwojowych

pszenicy: BBCH 31, 39-49, 65 i 89. Plon ziama oceniono zbierajry, roSliny kombajnem

poletkowym z powierzchni 15 m2. Na podstawie przeprowadzonych badari stwierdzono, ze

dwukrotna dolistna aplikacja mikroelement6w nie mo2e zast4pii ochrony fungicydowej lanu,

a przyrost plonu ziama na obiekcie z l4cznym stosowaniem mikoelement6w i Srodk6w

grzybob6jczych w stosunku do obiektu, na kt6rym przeprowadzono tylko ochrong fungicydow4

lanu wynikal z korzystnego wpll"vlu Cu, Mn i Zn w ksztahowaniu liczby ziaren w klosie i ich

masy. Przy cz:ym ntezaleimie od roku badaf i testowanych czynnik6w w doSwiadczeniu w

najwigkszym stopniu na plon ziama wptyngly liczba ziaren w klosie i liczba klos6w. Z

badanych czynnik6w doSwiadczalnych na zawarto6d bialka i glutenu w ziamie wplyw mial

tylko poziom nawoZenia azotem. Natomiast ochrona fungicydowa lanu generalnie korzystnie

wplywala na masg hektoliha ziama, tj. na parametr, od kt6rego w kazdym roku badaf w spos6b



liniowy zaleZal plon. Odnotowano takze, ze wartoSci wszystkich badanych parametr6w

jakoSciowych ziama wnastaly wraz z dawk1 azotn, poza zavtattoiciq skrobi, w przypadku

kt6rej odnotowano za[e2no56 odwrotnq. Relacja pomigdzy biomasq a zawartoici4 azotu w

lidciach w stadiach BBCH 65 i 89 wskazuje nato,2e ro6liny chronione przeciwko chorobom

grzybowym, w okesie po kwitnieniu remobilizowaly z tego organu do ziarna znacz4co wigksz4

iloS6 azotu ni2 na obiekcie, na kt6rym nie stosowano fungicyd6w. W roku 2015, w kt6rym

zebrano najwy2sze plony Aalrn4 jak i w przypadku wsp6ldzialania badanych czynnik6w, plon

i zawarloil bialka w ziarnie byly dodatnio skorelowane z badanymi skladnikami w liSciach

flagowych w stadium BBCH 65 (poza zawartodci4 magnezu) oraz wartoSciami indeksu SPAD.

Przy czyrn parametrem, kt6ry w najwigkszym stopniu wplyn4l na plon i zawarto6i bialka w

ziarnie byl indeks SPAD. JednoczeSnie w przypadku wsp6l&ialania czynnik6w

doSwiadczalnych wykazano ujemne zaleinoSci plonu ziama od poru2enia roSlin przez

m4czniaka prawdziwego zb6z i traw w stadium BBCH 39-49 oraz septoriozg paskowan4 li5ci

pszenicy i rdzg brunatn4 pszenicy w stadium BBCH 65. Ponadto stwierdzono, 2e testowane

warianty dolistnego dokarmiania ro6lin mikroelementami i ochrony fungicydowej

modyfikowaly akumulacjg azotu w krytycznych fazach formowania plonu tylko w ldlblach,

klosach i calkowit4 w pelni kwitnienia. Natomiast w przypadku wspoldzialania czynnik6w

doSwiadczalnych plon ziama zaleial liniowo od akumulacji :zotu w stadium BBCH 65. Przy

czym v.t najwigkszym stopniu byl ksztaltowany przez nagromadzenie tego skladnika w

2dLblach i klosach. Na obiekcie z l4cznym stosowaniem mikroelement6w i fungicyd6w

odnotowano najryZsz{ wartoSi azotowego indeksu Zniwnego. S*iaA"ry to o tym, Ze

aplikowane mikoelementy w lanach zdrowych mog4 korzystnie wply"wa6 na strukturg

akumulacji azotu w stadium dojrzalodci fizjologicznej . Z baAanych parametr6w gospodarki

azotem lanu w okresie po kwitnieniu, plon i zawartoSi bialka w ziamie ksztaltowaly gl6wnie

wskaZnik remobilizacji azotu (Rr.r) oraz pobranie azotl z gleby w okresie dojrzewania (AGIN).

Warto r6wnie2 podkre5lii,2e uzyskane wartoSci akumulacj i j ednostkowej azotujednoznacznie

wskazuj4 na to, 2e zastosowanie Srodk6w grzybob6jczych oraz wspomaganie roSlin

mikoelementami w wyniku ich dolistnej aplikacji zwigksza zax6wno akumulacjg calkowit4

azotu, jak i efektyv'rnoS6 przetwarzania pobranego azotu w plon ziama. W badaniach wlasnych

stwierdzono takze korzystny $?lyw mikroelement6w i Srodk6w grzybob6jczych w

ksztattowaniu wska:Znik6w efektywnoSci nawozenia azotem, tj. efektywno5ci agronomicznej

brutto i netto oraz efektywno6ci fizjologicznej tego skladnika. Ocena zawarto6ci azotu

mineralnego w gfebie w czasie zbioruwykazal4 2e dominowala form a azotanowa azotu, j ednak

nie stanowila ona zasl.ozenia dla Srodowiska.


