
STRESZCZENIE

Realizowane badania opierdy sig na zdoZeniu, ze efektywno66 plonotw6rcza

azotu z pofermentu z biogazowni rolniczej ksaaltuje sig na takim samym poziomie, jak

z nawozu mineralnego. Do6wiadczenia polowe z rzepakiem ozimym odmiany DK

Impression CL przeprowadzono w trzech sezonach wegetacyj nym 201512016,2016/2017

i 201712018 w gospodarstwie rolnym pdo2onym w Baniewicach, gmina Banie, powiat

gryfiirski, wojew6dztwo zachodniopomorskie. Przedplonem dla rzepaku w kazdym sezonie

byl jgczmieri ozimy. DoSwiadczenie zatro2ono na glebie lekkiej, zaliczanej do klasy

bonitacyjnej IVa. Schemat doSwiadczenia obejmowal dwa czynniki. Pierwszym byly trzy

warianty nawozowe, zr6inicowane co do:ir6dla azotu: l) mineralne - saletra amonowa,

2) organiczne - poferment, 3) organiczno-mineralne: 2/3 N z pofermentu + r/r N z saletry

amonowej. Drugim czynnikiem byly dawki azotu. 0,60, 120. 180,240 kg ha-r. Probki

roSlin do omaczeh biometrycznych i oznaczenia skladu mineralnego roSlin pobierano w

stadiach BBCH 30 (rozeta), BBCH 6l (pocz4tek kwitnienia), BBCH 89 (dojrzaloS6

fizjologiczna nasion). W tych samych terminach pobrano pr6bki gleby do oznaczenia

mineralnych form azotu.

Przeprowadzone badania wykazaly, 2e plon nasion rzepaku ksztaltowalo

wspoldzialanie dawek azotu i lat. W kazdym z lat badan plon nasion wzrastal zgodnie z

przebiegiem funkcji kwadratowej. Wyznaczone na tej podstawie maksymalne plony

nasion w sezonach 2O1512O16- 201612017 i 2Ol7 /2018 wynosily, odpowiednio 3,754,

3,895;3,47O t ha-r a optymalne dawki azotu ksztaltowaly sig, jak 188,8; 150; 222,6 kg

ha l. Brak istotnego lvpty*u wariantow nawozowych na plony nasion wskazuje na

porownywalnq warto6i nawozow4 azotu z pofermentu, jak z saletry amonowej. Skladowe

struktury plonu rzepaku wykazaly znacnty potencjal kompensacyjny wywolany

niekorzystnym stanem obsady po okresie spoczynku zimowego. Pomimo 25-procentowej

ro2nicy w obsadzie roSlin w latach, r6znice w plonach nie przekroczyly l0olo. Plon nasion

wykazal istotn4 zaleznoSc, opisan4 za pomocq funkcji kwadratowej, od liczby nasion na

pgdach bocznych (sztuki m-2)- Maksymalny plon nasion, wynoszqcy 3,872 t ha-I

otrzymano dla 88 000 nasion m-r.

Stan odzywienia roSlin w stadium rozety okreSlony na podstawie zawarto6ci

skladnikow mineralnych ksaaltowal sig w zakresie optymalnym. Szczegolowa analiza

masy i zawartoSci skladnikow mineralnych wykazda jednalq 2e w sezonie 201712018



czynnikiem ograniczajQcym plon byla zbyt niska zawartoSd magnezu i azotu. ZawartoSc

magnezu w lisciach wykazda istotnie ograniczaj4cy wptyw na obsadg roSlin i sumg

\lszczyn. W stadium poczqtku kwitnienia ujawnil sig niedobor potasu, kt6ry warunkowal

masg liSci, p9d6w a wespol z azotem plon nasion. Analiza skladowych plonu potwierdzila

istotn4 redukcjg liczby nasion pgd6w bocznych w wyniku zbyt niskiej zawartoSci azotu

w liSciach. Stan niedoboru azotu utrzymywd sig a2 do stadium dojrzdoSci fizjologicznej

nasion. Saldo bilansowe zawarto6ci skladnik6w mineralnych w czgSciach wegetatywnych

rzepaku w okresie od kwitnienia do dojrzaloSci fizjologicznel nasion rzepaku

potwierdzilo istotne znaczenie azotu dla plonu nasion. Najwigkszy, uzyskany w sezonie

201612017 wiqzal sig ze wuostem zawartoSci wszystkich skladnik6w mineralnych w

czqSciach wegetatywnych rzepaku w stosunku do stanu na pocz4tku fazy kwitnienia.

Akumulacja skladnikow mineralnych przez rzepak w kardynalnych fazach

rozwoju ro6liny potwierdzila dominuj4c4 rolg azotu. Niedobor azotu na pocz4tku fazy

kwitnienia prowadzil do redukcji liczby fuszczyn i liczby nasion, zar6wno cdkowitej, jak

i pgdow bocznych, skutkuj4c spadkiem plonu nasion. Zakres skladnik6w mineralnych

krytycznych dla plonu nasion, jak wynika z wartoSci ich akumulacji w nasionach ulegl

rozszerzeniu o potas. Na podstawie analizy akumulacji skladnik6w w slomie, zakres ten

rozszerzono o aelazo i miedZ. Ujemne wartofci salda akumulacji wszystkich skladnikow

mineralnych w sezonie 201712018 okresie od poczqtku fazy kwitnienia do dojrzaloSci

frzjologicznej nepaku, wskazuj4 na zaklocenie proces6w formowania plonu w okresie

poprzedzajqcym kwitnienie. Warunkiem uzyskania du2ego plonu nasion byla dodatnia

wartosd salda bilansowegq co najmniej dla azotu i ujemna dla wapnia. Podwojona

wartoS6 salda bilansowego dla wapnia w sezonie 2017i2018 wskazuj e na ten pierwiasteh

jako czynnik mineralny zaklocaj4cy formowanie plonu rzepaku.

Wskazniki gospodarki azotem, takie jak EfektywnoSi Agronomiczna brutto

(EABx), Efektywno6i Agroromiczna netto (EANI) EfektywnoSe Fizjologiczna (EFN),

Wykorzystanie azotu (Wu) wykazaly, og6lnie, nieistotny zwiqzek z plonem nasion, co

wynika ze procedury tworzenia tych wskaZnikow. Spofrod omawianych wskaznik6w na

szczegoln4 uwagg zasluguj e WN. WartoSci wskaznika dla pierwszych dw6ch lata badan

wskazujq na wyst4pienie 4atvi.ska priming efJect, kl6re w sezonie 2015/2016 uj awnilo

sig dla teoretycznej dawki nawozowej azotu ponizej 86 kg ha t, aw 201612011 poniz€1

112,5 kg ha-r. Uzyskane wartosci wskaznika wskazuj4 z jednej strony na niedobory

azorr, a z drugiej w strony na potencjal rzepaku do uruchomienia tego skladnika z

zasob6w glebowych. W sezonie 20l7l20l8 maksymalna wartoSd WN nie przekroczyla



6070. Mala warto3i wskainika wskaanje na niedostateczne pmbieranie N przez roiliny z

gleby, slrutkuj4ce zakl6ceniem procesu formowania plonu (redukcja liczby nasion na m2)

a w efekcie kohcowym spadkiem plonu-

W stadium rozety istofirie mniejsz4 ilo6i obu form N.i" w stosunku do wariant

mineralnego odnotowano w warstwie onej w wariancie z pofermentem i nawo2onym w

ukladzie organiczno-mineralnie. Rodz4i zastosolvanego azofir w nawozach, pomimo, 2e

istotnie ksztdtowd zawartoS6 azotu mineralnego (N.in) w glebie w stadium rozety, nie

wykazd *plyn* na plon nasion. Kluczowym dla plonu nasion okezda sig ilo6i Nn;n w

warstwie 60-90 cm. Otrzymany model funkcji kwadratowej wskazuje, 2e maksymalny

plon nasion na poziomie 3,796 t hrl uzyskano dla Nroin, rvynog4cego 32,5 kg ha 1. Okres

wegetacji rzepaku, rozciqgqqcy sig od stadium rozety do poczQtku kwitnienia okazal sig

krytycary dla plonu nasion. Maksymalny plon nasion w latach optymalnych pogodowo

dla tej roSliny, wynosz4cy 3,970 thtt uzyskano w warunkach ujemnego salda N-r na

poziomie I I 1 kg ha t N. Jakiekolwiek zakl6cenie procesu pobierania azotu z gleby w tym

okresie, a takie ujawnilo sig w roku 2018, prowadzilo do zwigkszenia iloSci Nn'in w glebie,

skutkujac jednakze redukcj4 masy rzepaku, a tym redukcj4 stopnia wyksaalcenia

element6w struktury plonu i ostatecznie mniesjzym plonem nasion.
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