
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE Т. Х 1Д  NR 3/4, WARSZAWA 1991: 145-154

GRZEGORZ NOWAK, JADWIGA WIERZBOWSKA

ODDZIAŁYWANIE REGULATORÓW WZROSTU 
I NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE 

ORAZ SKŁAD CHEMICZNY PSZENICY JAREJ

Katedra Chemii Rolnej 
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

WSTĘP

Plony ziarna pszenicy osiągane w niektórych wysoko rozwiniętych krajach zbli
żają się do granic biologicznych możliwości uprawianych odmian tej rośliny. Zwięk
szenie ich drogą metod hodowlanych, a ostatnio inżynierii genetycznej jest 
czasochłonne i kosztowne. Znacznie szybciej i taniej osiągać można ten cel stosując 
regulatory wzrostu roślin, a zwłaszcza fitohormony [5, 8]. Związki te, aplikowane ro
ślinom w odpowiednich stężeniach i fazach rozwojowych, wydatnie zwiększają roz
wój systemu korzeniowego, zwłaszcza strefy włośnikowej, co umożliwia 
intensywniejsze pobieranie składników pokarmowych z gleby [1, 10]. Poprzez regu
lację przepuszczalności membran komórkowych i stanu fizjologicznego cytoplazmy 
ułatwiają i przyśpieszają przenikanie i transport jonów z korzeni lub liści do innych 
organów [6]. Fitohormony mogą również stymulować i intensyfikować remobilizację 
niektórych związków organicznych w miejscach ich syntezy oraz transportowanie do 
organów spichrzowych [8, 13]. Dotychczasowy stan wiedzy w tym zakresie pozwala 
przypuszczać, że fitohormony mogą być czynnikiem zwiększającym efektywność 
nawożenia roślin.

METODYKA

Doświadczenie polowe z pszenicą jarą odmiany Jara prowadzono w latach 1987- 
-1989 na glebie lekkiej. Miała ona pH w IM KC1 6,4 oraz charakteryzowała się wy
soką zasobnością w przyswajalny fosfor i magnez, natomiast średnią w przyswajalny 
potas. Powierzchnia poletek wynosiła 16 m2. Doświadczenie obejmowało 5 warian
tów różniących się stosowaniem regulatorów wzrostu: 1) kontrola (oprysk wodą), 2) 
cytokininy, 3) cytokininy + mocznik, 4) auksyny i 5) auksyny + mocznik. Schemat 
ten został powtórzony w trzech seriach różniących się poziomem nawożenia NPK. 
Poziom drugi, optymalny dla agroekologicznych warunków doświadczenia (obliczo
ny komputerowo wg programu opracowanego przez IUNG w Puławach), wynosił
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N100 Рзо K110. Pod rośliny w serii pierwszej zastosowano nawożenie niższe o 50%, a 
w serii trzeciej o 50% wyższe w porównaniu z poziomem drugim.

Rośliny opryskano roztworami regulatorów wzrostu w dwóch fazach rozwojo
wych. Pierwszy raz na początku krzewienia oraz drugi na początku kwitnienia. W 
pierwszym terminie zastosowano 6-benzynoaminopurynę (BA) oraz kwas 3-indolilo- 
octowy (LAA), a w drugim kinetynę oraz kwas a-naftylooctowy (NAA). W drugim 
terminie do roztworów regulatorów wzrostu, którymi opryskano pszenicę wariantów 
3 i 5, dodano mocznik. Próby roślin pobrano (z każdego poletka 1 m.b. rzędu) sześć 
razy w czasie wegetacji: w końcu krzewienia, pełni strzelania w źdźbło, na początku 
kwitnienia, 10 i 20 dni po wykonaniu oprysku oraz w fazie dojrzałości pełnej. Rośli
ny rozdzielono na organy: kłosy, pierwszy, drugi i pozostałe liście oraz źdźbła. Su
szono je, ważono, a po zmieleniu i zmineralizowaniu na mokro w kwasie siarkowym 
oznaczono azot ogółem metodą Kjeldahla.

DYSKUSJA WYNIKÓW

Zestawione w tabeli 1 wyniki wskazują, że wykonany na początku krzewienia 
pszenicy oprysk regulatorami wzrostu spowodował zróżnicowanie tempa rozwoju 
niektórych jej organów, dostrzegalne już na początku kwitnienia. Pod wpływem cy- 
tokinin i auksyn stwierdzono 5-6% zwiększenie masy kłosów i źdźbeł oraz 9-10% li
ści flagowych w porównaniu z roślinami obiektów kontrolnych. Zależność ta uległa 
przeważnie pogłębieniu w kolejnych etapach badań, zwłaszcza po oprysku cytokini- 
nami z mocznikiem oraz auksynami. Zdolność roślin zbożowych do tworzenia więk
szej masy wegetacyjnej stwierdzili wcześniej także inni autorzy [2, 7, 9-11]. W 
badaniach Rückenbauera i Kirkby [10] uzyskany około 24% przyrost nadziemnej 
masy jęczmienia potraktowanego kinetyną nastąpił w efekcie ponad 38% zwiększe
nia systemu korzeniowego. W porównaniu z kontrolą kinetyna wywołała ponadto 
około 14% wzrost krzewienia roślin. Podobną stymulację krzewienia przez kinetynę 
stwierdzili także Shariff i Dale [11]. Towarzyszył temu silny przyrost masy pierw
szego i drugiego liścia. Być może, związane było to z obserwowaną przez Chamuaha 
i Dey’a [1] zwiększoną pojemnością wymienną korzeni roślin potraktowanych fito- 
hormonami.

Podobnie jak u innych autorów [9], na oprysk regulatorami wzrostu pszenica rea
gowała wzrostem plonu ziarna. Był on nieco wyższy (około 18%) na obiektach z au- 
ksyną + mocznikiem, a niższy (około 15%) na poletkach z cytokininami. Nieco 
niższy plon wydały rośliny potraktowane auksynami, być może przyczyną tego było 
szybsze tempo ich dojrzewania, o czym świadczy masa liścia flagowego i źdźbła w 
fazie dojrzałości pełnej.

Wzrastające nawożenie mineralne, zwłaszcza potrójna dawka, jakkolwiek powo
dowało odpowiednie zwiększenie masy liścia flagowego pszenicy, to jednak nie uwi
doczniło swego dodatniego działania zarówno w plonie końcowym ziarna, jak i masy 
źdźbeł (tab. 2). Przyczyną tego było wylegnięcie roślin na poletkach serii z najwyż
szym pożiomem nawożenia.

Znane w literaturze stymulujące działanie cytokinin i auksyn na pobieranie i aku
mulację azotu przez rośliny [2-4, 6, 9, 12] potwierdziły wyniki prezentowanych ba
dań (tab. 3). W odróżnieniu od uzyskanego przez Yoshidę i Oritani [14] wzrostu 
zawartości azotu w ryżu pod wpływem cytokinin i auksyn dochodzącego do 15-46%



Oddziaływanie regulatorów wzrostu i nawożenia mineralnego na plonowanie pszenicy 1 4 7

Ta b e l a  1

Wpływ fitohormonów na masę niektórych organów pszenicy, g s.m./m2 (średnio z 3 lat)

Effect of phytohormones on mass of certain organs of wheat, g of dry mass per m2 (average of 3 years)

Fitohormon
Phytohormone

Kwitnienie
Dni od początku kwitnienia 

Days from beginning of bloom Dojrzałość pełna
Bloom

10 20
Full maturity

Kłos — Spike

Bez oprysku —  No spray 143,9 362,2 719,1 823,6 (656,7)

Cytokininy —  Cytokinins 152,0 397,0 679,2 946,7(755,7)

Cytokininy + mocznik 
—  Cytokinins + urea — 389,5 785,6 924,1 (733,2)

Auksyny —  Auxins 150,5 413,2 741,4 855,2(674,8)

Auksyny + mocznik 
—  Auxins + urea — 399,5 748,6 977,0(777,6)

Pierwszy liść —  First leaf

Bez oprysku —  No spray 106,7 110,4 118,2 86,1

Cytokininy —  Cytokinins 116,8 124,9 113,3 105,2

Cytokininy + mocznik 
—  Cytokinins + urea — 126,1 126,7 106,8

Auksyny —  Auxins 115,1 129,1 126,1 91,6

Auksyny + mocznik 
—  Auxins + urea — 126,3 119,5 106,1

Źdźbło- -C ulm

Bez oprysku —  No spray 394,6 545,2 530,7 419,3

Cytokininy —  Cytokinins 408,1 591,6 528,7 496,9

Cytokininy + mocznik 
—  Cytokinins + urea — 579,5 578,7 485,0

I Auksyny —  Auxins 419,9 616,4 557,9 435,8

I Auksyny + mocznik 
I —  Auxins + urea — 579,8 517,1 485,6

( ) — ziarniaki — caryopsis.
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Ta b e l a  2

Wpływ nawożenia na masę niektórych organów pszenicy, g s.m./m2 (średnio z 3 lat)

Effect of fertilization on mass of certain organs of wheat, g of dry mass per m2 (average of 3 years)

Nawożenie
Fertilization

Kwitnienie
Bloom

Dni od początku kwitnienia 
Days from beginning of bloom Dojrzałość pełna

10 20
Full maturity

1 Ni Pi Ki 141,7 388,2 716,5 859,5 (688,7)

N2 ? 2  K2 161,7 394,8 790,7 938,1 (748,9)

N 3  Рз Кз 143,0 393,7 704,9 920,5 (721,7)

Pierwszy liść —  First leaf

N 1 Pi Ki 99,2 110,9 105,7 88,3

N2 P2 K2 117,1 124,2 125,3 99,6

N 3  Рз Кз 122,6 134,9 131,3 109,5

Źdźbło —  Culm

N 1 Pi Ki 406,5 593,0 515,2 445,8

N2 P2 K2 426,1 576,8 554,9 478,6

I N 3  Рз Кз 389,9 577,7 558,5 469,3

( ) — ziarniaki — caryopsis.

i niemal 2-krotnego w pszenicy [12], w naszym doświadczeniu uwidoczniła się jedy
nie tendencja w tym kierunku. Pogłębiło ją zastosowanie oprysku mocznikiem.

Wzrastające nawożenie pszenicy spowodowało zwiększenie koncentracji azotu 
we wszystkich badanych organach, a zwłaszcza w źdźble (tab. 4).

W czasie wykształcania ziarniaków pszenicy głównym źródłem akumulowanego 
azotu są plewy i źdźbła (po 23% udziału w roślinie) oraz liść flagowy — 24% [12, 
13]. Po zakończonym procesie dojrzewania jeszcze znaczna część tego składnika po
zostaje praktycznie bezużytecznie w słomie. Jak wykazały wcześniej przeprowadzo
ne badania przez Harmsa i Nowaka [3, 4], cytokininy, a także w pewnym stopniu 
auksyny mogą poprzez stymulowanie aktywności niektórych proteaz w liściu flago
wym i plewach zwiększyć ilość odprowadzanych związków azotu z tych organów do 
ziarna. Znalazło to potwierdzenie w wynikach omawianych badań (tab. 5). Wyrażona 
w liczbach względnych akumulacja azotu w nadziemnych organach pszenicy (pobra
nie N = 100%) wykazało ponad 50% zmniejszenia udziału azotu w liściu flagowym 
tej rośliny na poletkach opryskanych zarówno cytokininami, jak i auksynami. Odpo
wiadał temu około 5% wzrost udziału azotu w ziarniakach. Nie stwierdzono wpływu 
na ten proces mocznika dodanego do roztworu regulatorów wzrostu.
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Ta b e l a  3

Zawartość azotu w niektórych organach pszenicy w zależności od stosowania fitohormonów,
% N w s.m. (średnio z 2 lat)

Nitrogen content of certain organs of wheat as influenced by application of phytohormones,
% N of dry mass (average of 2 years)

Fitohormon
Phytohormone

Kwitnienie
Dni od początku kwitnienia 

Days from beginning of bloom Dojrzałość pełna
Bloom

10 20
Full maturity

Kłos —  Spike

Bez oprysku —  No spray 2,80 2,42 1,58 1,92* 0,81**

Cytokininy —  Cytokinins 2,78 2,40 1,43 1,97 0,93

Cytokininy + mocznik 
—  Cytokinins + urea — 2,57 1,67 2,04 0,84

Auksyny —  Auxins 2,99 2,56 1,63 2,02 0,73

Auksyny + mocznik 
I —  Auxins + urea — 2,69 1,85 2,03 0,85

Pierwszy liść — First leaf

Bez oprysku —  No spray 2,95 2,50 2,28 1,05

I Cytokininy —  Cytokinins 3,12 2,76 2,33 0,91

I Cytokininy +  mocznik 
I — Cytokinins +  urea — 2,84 2,55 1,05

I Auksyny —  Auxins 3,23 2,87 2,41 0,98

Auksyny +  mocznik 
—  Auxins +  urea — 2,83 2,55 1,05

Źdźbło- -Culm

Bez oprysku —  No spray 1,55 1,13 0,47 0,42 J
Cytokininy —  Cytokinins 1,6g 1,18 0,50 0,50

Cytokininy + mocznik —  
Cytokinins +  urea — 1,28 0,55 0,45

Auksyny —  Auxins 1,85 1,31 0,55 0,42

Auksyny + mocznik 
—  Auxins + urea — 1,20 0,55 0,46

Ziarniaki —  caryopsis, Plewy z osadką —  hushs with torus.
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T a b e l a  4

Zawartość azotu w niektórych organach pszenicy w zależności od nawożenia mineralnego,
% N w s.m. (średnio z 2 lat)

Nitrogen content of certain organs of wheat as influenced by mineral fertilization,
% N of dry mass (average of 2 years)

1
Nawożenie
Fertilization

Kwitnienie
Bloom

Dni od początku kwitnienia 
Days from beginning of bloom

1
Dojrzałość pełna |

10 20
Full maturity I

Kłos — Spike

Ni Pi Ki 2,73 2,34 1,62 1,91* 0,72**

N2 P2 K2 2,96 2,52 1,64 1,97 0,87 1

1 N3 Рз K3 2,88 2,66 1,85 2,11 0,90

I Pierwszy liść —  First leaf

1 N 1 Pi Ki 3,20 2,60 2,22 0,82

N2 P2 K2 3,06 2,70 2,32 0,94

N3 Рз Кз 3,04 2,99 2,73 1,25

Źdźbło —  Culm

N1 Pi Ki 1,54 1Д1 0,42 0,35

N 2 P2 к 2 1,50 1ДЗ 0,49 0,46

N3 Рз Кз 1,90 1,42 0,65 0,52

Ziarniaki —  caryopsis, Plewy z osadką — husks with torus.

Ilość azotu odprowadzona z części wegetatywnych pszenicy do ziarna, wyrażona 
w liczbach względnych, wyraźnie malała pod wpływem zastosowanych wzrastają
cych dawek NPK (tab. 6). Nieco więcej tego składnika pozostało w liściu flagowym, 
źdźble i drugim liściu.

W N IO SK I

1. Zastosowane regulatory wzrostu i nawożenie mineralne zwiększyło masę 
wszystkich badanych organów pszenicy.

2. Wzrastające na\/ożenie mineralne NPK zwiększało koncentrację azotu w 
pszenicy. Pod wpływem regulatorów wzrostu zaznaczyła się tylko tendencja w tym 
zakresie.

3. Zarówno cytokininy, jak i auksyny zwiększały remobilizację związków azotu i 
ich odprowadzenie z części wegetatywnych do tworzących się ziarniaków. Wzrasta
jące nawożenie mineralne ograniczało ten proces.



Wpływ fitohormonów na redystrybucję azotu w organach pszenicy w czasie wykształcania ziarniaków,
% (średnio z 2 lat)

Effect of phytohormones on redistribution of nitrogen in wheat organs during caryopsis formation,
% (average of 2 years)

T a b e l a  5

Fito-
hormon
Phyto-

hormon

Organ
Organ

Kwitnienie
Bloom

Dni od początku 
kwitnienia 

Days from beginning 
of bloom

Dojrzałość
pełna
Full

10 20
maturity

Kłos —  spike 23,2 42,1 57,5 74,7 (68,2)

Bez 1-liść —  first leaf 20,6 13,8 14,8 10,1

oprysku
No

2-liść —  second leaf 11,0 9,0 8,1 3,0

spray pozost liście —  remaining leaves 7,6 5,3 5,1 3,0

źdźbło —  culm 37,6 29,8 14,5 9,2

kłos — spike 22,9 40,8 55,5 78,3 (70,9)

1-liść —  first leaf 19,8 14,8 15,4 4,1
Cytokininy
Cytokinins

2-liść.—  second leaf 9,9 8,9 7,5 2,7

pozost liście —  remaining leaves 9,4 5,9 5,7 3,1

źdźbło —  culm 38,0 29,6 15,9 11,8

kłos —  spike — 39,7 58,9 78,6 (71,7)

Cytokininy 1-liść —  fisrt leaf — 15,2 14,6 4,7

+ mocznik 
Cytokinins 2-liść —  second leaf — 8,9 6,8 3,1

+ urea pozost liście —  remaining leaves — 5,9 5,3 3,6

źdźbło —  culm — 30,3 14,4 10,0

kłos —  spike 21,3 39,1 58,1 79,9 (73,2)

1-liść —  first leaf 19,2 14,9 13,7 4,4

Auksyny
Auxins

2-liść —  second leaf 11,4 9,0 8,2 2,9

pozost. liście —  remaining leaves 9,4 5,2 5,2 3,5

źdźbło —  culm 38,7 31,8 14,8 9,3

kłos —  spike — 41,5 60,7 80,2 (73,1)

Auksyny + 1-liść —  first leaf — 15,3 13,5 4,5

mocznik 
Auxins +

2-liść —  second leaf — 9,6 7,7 2,6

urea pozost. liście —  remaining leaves — 5,3 4,4 3,1

źdźbło —  culm — 28,3 13,7 9,6

( ) — ziarniaki — caryopsis.
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Ta b e l a  6

Wpływ nawożenia na redystrybucję azotu w organach pszenicy w czasie wykształcania ziarniaków,
% (średnio z 2 lat)

Effect of fertilizers on redistribution of nitrogen in wheat organs during caryopsis formation,
% (average of 2 years)

Nawożenie
Fertilization

Organ
Organ

Kwitnienie
Bloom

Dni od początku kwitnienia 
Days from beginning 

of bloom

Dojrzałość
pełna
Full

10 20 maturity

kłos— spike 22,7 42,2 60,8 80,6 (74,0)

1-liść—  first leaf 19,4 13,3 13,6 3,7

Ni Pi Ki
2-liść —  second leaf 10,2 8,4 7,6 2,8

pozosL liście 
—  remaining leaves 9,7 6,6 4,8 4,0

źdźbło —  culm 38,0 29,5 13,2 8,9

kłos —  spike 23,7 40,9 58,5 79,2(72,3)

1-liść —  first leaf 19,8 15,5 14,3 4,1

N2 P2 K2
2-liść —  second leaf 10,9 9,3 8,1 2,9

pozost. liście 
—  remaining leaves

7,9 5,2 5,4 3,5

źdźbło —  culm 37,7 29,1 13,7 10,3

kłos — spike 20,6 39,0 56,2 77,3 (69,8)

1-liść —  first leaf 20,4 15,4 14,6 5,6

N 3  Рз K3
2-liść —  second leaf 11,6 9,5 7,9 3,1

pozosL liście 
—  remaining leaves

8,9 5,0 4,9 3,5

źdźbło —  culm 38,5 31,1 16,4 !0,5 J

( )  —  ziarniaki —  caryopsis.
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ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ И МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Кафедра агрохимии 
Сельскохозяйственно-технической академии в Олыптыне

Резюме

В 3-летнем полевом опыте исследовали реакцию яровой пшеницы сорта Яра на опрыскива
ние цитокининами и ауксинами на фоне трех уровней минерального удобрения NPK.

Примененные фитогормовы и минеральное удобрение NPK увеличили массу всех надзем
ных органов пшеницы. Под влиянием фитогормонов проявилась также тенденция к повыше
нию концентрации азота в тканях пшеницы. Как цитокинины, так и ауксины повышали темп 
ремобилизации азотных соединений и перемещения их из первого листа в зерновки.
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EFFECT OF PHYTOHORMONES AND MINERAL FERTILIZATION ON YIELD AN D  
CHEMICAL COMPOSITION OF SPRING WHEAT

Department of Agricultural Chemistry, Agricultural and Technical University of Olsztyn

S u m m a r y

A three-year field experiment was carried out to study the effect of cytokinin and auxin sprays at 
three levels of mineral fertilization (NPK) on yield and chemical composition of spring wheat cv. Jara.

Application of phytohormones and mineral fertilization increased all top organs of wheat. There was 
also a tendency for phytohormones to increase the concentration of nitrogen in the wheat tissue. Both cy- 
tokinins and auxins enhanced the rate of remobilization of nitrogen compounds and their translocation 
from the first leaf to caryopsises.
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