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Streszczenie
Burak cukrowy jest uprawiany w Polsce w kierunku produkcji cukru. Stanowi wa2na

ro6linq w plodozmianie, bqdqc czqsto jedynq rodlinq okopowq przelamujqcq ptodozmian z

dominujqcym udzialem 2b62. Produkcja cukru stanowi bardzo wa2nq galqi gospodarki, co

najwa2niejsze, dzisiejsza technologia pozwala w pelni wykorzystai wytworzony plon

uprawianych ro6lin jak r6wnie2 zagospodarowai odpady w trakcie ekstrakcji cukru w sposdb

korzystny dla 6rodowiska naturalnego. Gospodarstwa obecnie uprawiajqce buraka

cukrowego w najwiqkszym stopniu zmagajE siq z niekorzystnymi warunkami pogodowymi,

oraz niedostatecznym zbilansowaniem sktadnik6w pokarmowych pod kqtem potrzeb tej

roSliny. Burak cukrowy jest ro5linq cennq w plodozmianie gospodarstwa, poniewa2

pozostawia du2e ilo6ci skladnik6w pokarmowych na powierzchni pola po zbiorze korzeni.

Nale2y jednak zwr6cii uwagq na fakt, i2 du2a grupa gospodarstw nie dysponuje nawozami

naturalnymi, w zwiqzku z tym nawo2enie iodpowiednie proporcje sktadnik6w sq kluczowe

do wykorzystania potencjalu obecnie uprawianych odmian. Zdecydowanie najwiqkszym i

gt6wnym ir6dtem skladnik6w pokarmowych dla ro6lin jest gleba. Azot jest skladnikiem w

najwiqkszym stopniu wptywajqcym na wysoko6i osiqganych plon6w. Jego dawka w spos6b

zdecydowany determinuje r6wnie2 jako6i plonu, w przypadku buraka cukrowego to wta(nie

parametr cukru tech nologiczn ego jest kluczowy w kontek6cie powodzenia uprawy. Azot jest

najpowszechniej oraz w najwiqkszych iloiciach stosowany w nawo2eniu, podlega r6wnie2

bardzo niskiej efektywnoSci wynikajqcej zar6wno z czynnik6w niezale2nych jak i

podlegajqcych regulacji plantator6w. Zasobnoii gleb Polski w magnez jest niewystarczajEca,

ponad polowa gleb charakteryzuje siq niskq bqdl bardzo niskq jego zawartoiciq. Biorqc pod

uwagq potrzeby pokarmowe buraka cukrowego nale2y znaleli optymalny system aplikacji

magnezu.

W celu uzyskania informacji o wplywie oraz wzajemnym oddzialywaniu azotu oraz

magnezu, do badari przyjqto hipotezq 2e plonotw6rcze dzialanie wzrastajqcych dawek azotu

nie zale2y od przyjqtego systemu nawo2enia magnezem, tj. doglebowego nawo2enia i

dolistnego dokarmiania. W celu zweryfikowania tak postawionej hipotezy przeprowadzono

dwie serie dwuletnich doiwiadczeri (2015-2016) w dw6ch lokalizacjach, r6iniqcych sig

kategoriq agronomiczna gleby. Do6wiadczenia przeprowadzono w gospodarstwie

indywidualnym w Nowej Wsi Kr6lewskiej i Neryngowie (okolice Wrze5ni). Nawo2enie azotem

przeprowadzone w 6 dawkach (0, 40,80, 1"20, 1"60 i 200 kg N , ha-t), magnez doglebowo



zastosowano w formie kizerytu w dawce 24 kg Mg x ha 1 (+GMg), a dolistnie dokarmianie

przeprowadzono w formie siedmio-wodnego siarczanu magnezu w dawce 2 kg Mg x [3'1

(+LMg). Wplyw metod stosowania magnezu por6wnywano do obiektu kontrolnego bez

nawo2enia magnezem. Badano takZe wariant jednoczesnego stosowania magnezu

doglebowo idolistnie. Wpfyw czynnik6w nawozowych na plon korzeni, li6ci, jako5i korzeni,

plon cukru technologiczn ego, zawarto6i i akumulacjq skfadnik6w stadium BBCH 1,6,42/43

oraz 49 analizowano na tle dw6ch gleb - lekkiej oraz :iredniej. Badania laboratory.lne

przeprowadzono w Katedrze Chemii Rolnej iBiogeochemii Srodowiska w Poznaniu. Tylko

jakoii korzeni byfa oznaczana w cukrowni w Srodzie Wielkopolskiej. Analiza statystyczna

obejmowata analizq wariancji, korelacji, regresji a tak2e PCA.

Przeprowadzone badania wykazaty jednoznacznie, 2e najwiqkszy wplyw na wysoko(i

osiqganych plon6w wywleral czynnik sezonowy oraz kategoria agronomiczna gleby. Poziom

plonowania zale2al tak2e od dawki azotu. Czynnikami drugorzqdnymi byly natomiast metody

aplikacji magnezu. Zwiqkszanie dawki azotu wpiywato pozytywnie na plon korzeni, jednak

pogorszeniu ulegala jakodi korzeni, gl6wnie poprzez obni2enie polaryzacji oraz wzrost

zawartoici azotu d-aminowego. Optymalna dawka azotu wynikajqca z modelu regresji 2'dla

plonu korzeni ksztattowata siq na poziomie LL8,2 i L23,9 kg N x ha-l odpowiednio dla gleby

lekkiej i 6redniej, natomiast dia plonu cukru tech n ologicznego poziom ten wynosif 101,3 oraz

107,9 kg N x ha 1. Doglebowe nawo2enie magnezem w formie kizerytu oraz dolistne

dokarmianie magnezem nie modyfikowalo istotnie plonotw6rczego dzialania zastosowanych

dawek azotu- R62nice w reakcji ro6lin na dawki azotu w zale2no:ici od metody stosowania

magnezu mialy jednak charakter wyrainego trendu, wskazujac jednoznacznie na wiqksze

plonotw6rcze znaczenie doglebowego nawo2enia ni2 dolistnego dokarmiania magnezem.

Efektywnodi i produktywno5i azotu zmniejszafa siq wraz ze wzrostem dawki azotu.

Zaobserwowano wiqksze warto6ci wskalnik6w efektywno6ci w warunkach jednoczesnego

stosowania magnezu w formie kizerytu, lecz dla dawek azotu nie przekraczajqcych 80 kg N x

ha-1. Reakcja buraka cukrowego na nawozenie kizerytem zale2ata od kategorii agronomicznej

gleby oraz przebiegu warunk6w pogodowych. Na glebie Sredniej czynnik ten istotnie

zwiqkszyl plon korzeni i cukru technologicznego (odpowiednio o 4,O i 6,6%), natomiast na

glebie lekkiej jego dzialanie miaio charakter trendu. Zale2noSci miqdzy skladem chemicznym

li6ci i korzeni w stadium BBCH 49, a plonem buraka cukrowego byly 6ci(le zwiqzane z

kategoriE agronomicznE gleby. Dla dw6ch gleb razem, najwiqkszq wartoSi prognostycznE



wykazala akumulacja kofcowa potasu, cynku i miedzi. Dla ostatnich dw6ch pierwiastk6w

byla to zaleinoSd ujemna. Masa roSlin i stan od2ywienia buraka cukrowego w stadiach BBCH

16 i BBCH a2/a3 bVtV istotnie modyfikowane przez dawki azotu i nawoienie magnezem.

Reakcja na azot zale2ala od kategorii agronomicznej gleby i sezonu wegetacyjnego, lecz nie

od sposob6w nawoienia magnezem. Na glebie lekkiej zastosowanie magnezu doglebowego

istotnie, dodatnio, wptywalo na mase roslin w stadium BBCH 16 oraz zawartoSd w nich azotu

i magnezu. Na glebie Sredniej reakcja na powy2szy czynnik miala charakter tylko trendu.

Zastosowanie metody PCA umo2liwito nie tylko lepsze poznanie zale2no6ci miqdzy skfadem

chemicznym ro6lin a poziomem plonowania buraka cukrowego ale takie na hierarchizacjq i

segregacjq czynnik6w doiwiadczenia.

Stowa kluczowe: analiza PCA, burak cukrowy, dawki azotu, DRIS, gleba lekka, gleba Srednia,

jakoSi korzeni, kizeryt, plon technologiczny cukru, s6l gorzka, stan od2ywienia ro6lin
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