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WSTĘP

Wraz ze wzrostem poziomu nawożenia mineralnego i organicznego plon roślin 
uprawnych może ulegać określonym zmianom jakościowym. Zmiany te mogą być 
dodatnie lub ujemne. Korzystne działanie nawozów występuje wówczas, gdy nie 
przekracza się dawek optymalnych, zaś wyższy poziom nawożenia może wpływać 
na gromadzenie się w roślinach związków i pierwiastków obniżających wartość 
użytkową otrzymanego produktu. Odnosi się to głównie do nawozów mineralnych, 
bowiem w praktyce rolniczej nie stosuje się nadmiernych dawek nawozów or
ganicznych. Działanie tych ostatnich w układzie gleba-roślina jest wielorakie i im 
przypisuje się zasadniczą rolę w otrzymaniu plonów o wysokich cechach jako
ściowych. Czy faktycznie działanie nawozów organicznych w porównaniu z mine
ralnymi jest odmienne, mówią o tym niżej przedstawione wyniki badań.

ZAKRES I METODY BADAŃ

W latach 1972-1989 przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe nad porów
naniem wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na plonowanie i zawartość 
białka w roślinach uprawianych w zmianowaniu. Plon roślin przedstawiono we 
wcześniej opublikowanych pracach [2, 3], zaś w niniejszej podano zawartość białka. 
W doświadczeniu I porównywano działanie obornika i gnojowicy bydlęcej, a w do
świadczeniu II — obornika i gnojowicy trzody chlewnej z oddziaływaniem nawoże
nia mineralnego. W obu doświadczeniach dawki nawozów były zrównoważone 
ilością wnoszonego do gleby azotu.

W innych doświadczeniach porównano działanie obornika i nawozów azotowych 
na jakość bulw ziemniaka [1]. Bliższe dane na temat tych doświadczeń znajdują się 
w cytowanych pracach.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość białka ogółem w 
ziarnie zbóż obrazują dane tabeli 1. Pszenica ozima reagowała bardziej na warunki 
glebowe i rodzaj nawożenia niż jęczmień jary. W doświadczeniu I obornik i nawoże
nie NPK działało nieco lepiej na zawartość białka w ziarnie pszenicy i jęczmienia niż 
gnojowica. W doświadczeniu II wpływ obornika był nieco słabszy niż gnojowicy i 
NPK. Wyniki średnie wskazują, że pod wpływem nawożenia otrzymano wzrost za
wartości białka w ziarnie pszenicy w granicach 0,97-1,18%, a w ziarnie jęczmienia 
-1 ,38-2 ,00% .

Większy wzrost zawartości białka ogółem pod wpływem nawożenia stwierdzono 
w roślinach pastewnych (tab. 2). W kukurydzy zbieranej na silosowanie wynosił on

Ta b e l a  1

Wpływ rodzaju nawożenia na zawartość białka w ziarnie zbóż (% s.m.)

Effect of fertilization on the content of protein of cereal grain (% dry matter)

Nawożenie

Pszenica ozima 
Winter wheat

Jęczmień jary 
Spring barley

Fertilization dośw. I dośw. II średnio dośw. I dośw. II średnio 1
exp. I exp. II mean exp. I exp. II mean

0 11,75 11,25 11,50 11,50 11,56 11,53

Gnojowica 
Animal slurry

12,69 12,25 12,47 12,44 13,38 12,91

Obornik 
Farm manure 13,00 11,94 12,47 13,25 12,81 13,03

NPK 13,31 12,06 12,68 13,31 13,75 13,53

Ta b e l a  2

W pływ rodzaju nawożenia na zawartość białka w  roślinach pastewnych (% s.m .)

Effect of fertilization on the content of protein fodder crops (% d.m.)

Nawożenie

Kukurydza
Maize

Żyto poplonowe 
Rye (green forage)

Fertilization dośw. I dośw. II średnio dośw. I dośw. II średnio
exp. I exp. II mean exp. I exp. II mean

I 0 8,50 8,50 8,50 11,06 9,88 10,47

J Gnojowica 
I Animal slurry

11,69 9,19 10,44 12,50 11,44 H ,97

I Obornik 
I Farm manure

10,44 9,62 10,03 12,44 13,06 12,75

NPK 11,50 10,06 10,78 12,69 11,81 12,25
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Ta b e l a  3

Wpływ rodzaju nawożenia na zawartość skrobi i białka w bulwach ziemniaków 

Effect of fertilization on the content of starch and protein of the potato tubers

Skrobia (% ś.m.) Białko (% s.m.)
r" '

Nawożenie Starch (% f.m.) Protein (% d.m.)

Fertilization dośw. I dośw. II średnio dośw. I dośw. II średnio I
exp. I exp. II mean exp. I exp. II mean I

0 14,6 16,0 15,3 7,25 6,75 7,00 J

Gnojowica 
Animal slurry

13,4 16,2 14,8 8,06 7,56 7,81

Obornik 
Farm manure

13,8 15,7 14,8 8,12 6,88 7,50

NPK 13,6 14,5 14,0 9,12 8,50 8,81

1,53-2,28%, a w życie poplonowym 1,50-2,28% w s.m. Obie rośliny uprawiane w 
doświadczeniu I z obornikiem i gnojowicą bydlęcą zawierały więcej białka niż w do
świadczeniu II z obornikiem i gnojowicą trzody chlewnej. Rodzaj nawożenia nie 
miał większego wpływu na poziom białka, o czym świadczą wartości średnie.

Pod wpływem nawożenia nastąpił spadek zawartości skrobi i wzrost białka ogó
łem w bulwach ziemniaków (tab. 3). W doświadczeniu I spadek zawartości skrobi 
wynosił 1,0-1,2%, a w doświadczeniu II wystąpił on tylko w przypadku nawożenia 
ziemniaków obornikiem i NPK (o 0,3 i 1,5%). Nawożenie organiczne tylko w do
świadczeniu z obornikiem i gnojowicą trzody chlewnej działało korzystniej niż na
wożenie NPK. Wzrost zawartości białka pod wpływem nawożenia wynosił 
0,81-1,87% w doświadczeniu I i 0,13-1,75% w doświadczeniu II. Na podstawie war
tości średnich można stwierdzić, że na zawartość białka w bulwach ziemniaków le
piej działało nawożenie mineralne niż organiczne.

Ziemniaki należą do roślin wyraźnie reagujących zmianą cech jakościowych na 
nawożenie. W tabeli 4 podano jak kształtuje się zawartość skrobi, białka i mineral
nych form azotu w zależności od rodzaju nawożenia. Spadek zawartości skrobi w 
bulwach ziemniaków wynosił 1,4-1,5% i nie był uzależniony od rodzaju nawożenia. 
Bardziej zaznaczył się wpływ nawożenia na zawartość białka ogółem i białka właści
wego. Wzrost białka ogółem pod wpływem nawożenia wynosił 1,50-3,13%, a białka 
właściwego 0,50-0,95%. Zatem wzrost zawartości białka ogółem był większy niż 
białka właściwego, co świadczy o nagromadzeniu się w bulwach niebiałkowych 
form azotu. W tych formach azotu nastąpił przyrost zawartości azotu azotanowego o 
2,2-11,5 mg% i amonowego o 0,4-8,5 mg%. Ten wzrost ilości azotu azotanowego 
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Działanie samego obornika oka
zało się niewystarczające do otrzymania bulw o zwiększonej zawartości białka. Naj
lepsze było nawożenie obornikiem i nawozami azotowymi. Na dużej dawce 
nawożenia mineralnego wynoszącej Niso otrzymano największy wzrost zawartości 
białka ogółem, jednak zawartość białka właściwego była mniejsza niż przy łącznym 
nawożeniu organicznym i mineralnym.
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Wpływ nawożenia na zawartość skrobi, białka i mineralnego azotu w bulwach ziemniaków 

Effect of fertilization on the content of starch, protein and mineral nitrogen of the potato tubers

T a b e l a  4

Nawożenie Skrobia (% ś.m.)

Biako (% s.m.) 
Protein (% d.m.)

N-miner. (mg% s.m.) 
Mineral-N (mg% d.m.)

Procentowy udział 
Percentage share

Fertilization Starch (% f.m.) ogółem
total

właściwe
true N-NO3 N-NH4

N-organiczny 
organic N

N-mineralny 
mineral N

PK 14,9 8,06 4,69 7,1 49,2 95,7 4,3

1 PK + obornik 
I PK + farm manure

13,4 9,56 5,19 9,3 49,6 96,1 3,9

I PK + obornik + N 120 
I PK + farm manure + N120

13,4 10,50 5,94 17,8 57,7 95,4 4,6

PK + N 120 13,5 10,19 5,25 13,1 55,8 95,7 . 4,3

PK + N18O 13,5 11,19 5,62 18,6 52,7 96,0 4,0
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T a b e l a  5

Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość aminokwasów w bulwach ziemniaków (g/16 g azotu) 

Effect o f organie and mineral fertilization on the content of amino acids of potato tubers (g/16 g nitrogen)

Nawożenie

Aminokwasy w hydrolizacie bulw ziemniaka 
Amino acids in hydrolyzates of potato tubers

Aminokwasy wolne 
Free amino acids

Fertilization egzogenne
exogenic

endogenne
endogenic

razem
total

egzogenne
exogenic

endogenne
endogenic

razem
total

Obornik 
Farm manure

25,87 35,14 61,01 4,56 5,17

9,73
Obornik + N120 

Farm manure + N 120
32,76 44,66 77,42 5,35 5,41 10,76

N120 25,71 38,93 64,64 4,40 4,77 9,17

N18O 26,54 40,73 67,27 5,15 5,04 10,19
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Łączne nawożenie organiczne i mineralne miało korzystniejszy wpływ na zawar
tość aminokwasów w bulwach ziemniaków niż samo nawożenie organiczne lub mi
neralne (tab. 5). Wzrost zawartości aminokwasów egzogennych ulegającym 
hydrolizie w przypadku takiego nawożenia wynosił 23-27% i aminokwasów wol
nych 5-13%, a sumy aminokwasów odpowiednio 15-27% i 6-17%. Stąd wniosek, że 
zarówno samo nawożenie organiczne, jak i mineralne nie jest wystarczające do 
otrzymania bulw o wysokiej wartości biologicznej.

WNIOSKI

Na podstawie przedstawionych wyników badań można wyciągnąć następujące 
wnioski:

1. Nawożenie organiczne i mineralne stosowane w dawkach zrównoważonych 
pod względem ilości wnoszonego do gleby azotu powoduje zbliżony lub taki sam 
wzrost zawartości białka ogółem w ziarnie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego oraz 
w roślinach pastewnych (kukurydzy i żyta poplonowego), natomiast w bulwach zie
mniaków nawozy organiczne ustępują działaniu nawozów mineralnych.

2. W uprawie ziemniaków najlepsze cechy jakościowe bulw uzyskuje się w przy
padku łącznego nawożenia obornikiem i nawozami mineralnymi. Nawożenie to ko
rzystnie wpływa na zawartość białka ogółem i sumy aminokwasów, w tym także 
egzogennych. W mniejszym stopniu wzrasta zawartość białka właściwego i wolnych 
aminokwasów. Zwiększa się także zawartość azotu azotanowego, jednak jego kon
centracja nie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt.

3. Ujemny wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na jakość plonów ro
ślin może się ujawniać po zastosowaniu wysokich dawek tych nawozów.
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Т.МАЗУР

ОРГАНИЧЕСКОЕ И МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ УРОЖАЕВ

Кафедра природных основ и последствий удобрения 
Сельскохозяйственно-технической академии в Олыптыне

Резюме

В ходе многолетних полевых опытов сравнивали влияние стойлового навоза, навозной жи
жи и NPK на содержание белка в урожаях растений, возделываемых в севообороте. У станов л е-
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но, что вид удобрения не дифференцировал содержания общего белка в зерне хлебных злаков 
и кормовых растениях, тогда как по отношению к клубням картофеля органическое удобрение 
уступало удобрению NPK. Лучшим для картофеля оказалось удобрение стойловым навозом и 
минеральным азотом, поскольку оно привело к наибольшему повышению содержания общего 
белка и аминокислот.

Т. MAZUR

ORGANIC AN D MINERAL FERTILIZATION IN FORMATION OF QUALITATIVE TRAITS
OF THE YIELD

Department of Natural Foundations and Consequences 
of Fertilization, Agriculture-Technical University of Olsztyn

S u m m a r y

The effect of farmyard manure, slurry and NPK in the protein content in plants cultivated within 
crop rotation was compared. It has been proved that the fertilizer kind did not differentiate the content of 
total protein in the grain of cereals and fodder crops, whereas in relation to the potato tubers the organic 
fertilization was inferior to the NPK fertilization. Better for potatoes proved to be the fertilization with 
farmyard manure and mineral nitrogen, as it led to a certain increase of the total protein and amino acids 
content.

Prof. dr T. Mazur Praca wpłynęła do redakcji w marcu 1991 r.
Zakład Przyrodniczych Podstaw i Skutków Nawożenia 
Akademia Rolniczo-Techniczna 
10-744 Olsztyn-Kortowo, Ы. 39




