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R O M A N  C Z U B A

EFEK TY  DO LISTNEGO DO KA RM IANIA ROŚLIN UPRA W N Y C H  
CZĘŚĆ I. REAKCJA ROŚLIN NA DOLISTNE 

STOSOW ANIE AZOTU

Z ak ład  A g ro ch em iczn e j O bsługi R o ln ic tw a, In sty tu t U praw y N aw ożen ia  i G leb o zn aw stw a ,
O ddzia ł w e W rocław iu

W S T Ę P

Liście i inne części nadziemne roślin mogą pobierać składniki pokarmowe 
przez szparki i przetchlinki. Wchłanianie składników przez liście jest tym 
większe, im dłużej pozostają one zwilżone stosowanym roztworem, dlatego 
najlepsze wyniki daje dokarmianie w czasie pochmurnej pogody lub wcześnie 
rano albo wieczorem [4]. Spośród składników pokarmowych rośliny pobierają 
łatwo przez liście azot, zwłaszcza z wodnego roztworu mocznika, ponieważ 
amidowa forma azotu zwiększa przepuszczalność kutikuli [3]. Ta właściwość 
mocznika uzasadnia łączne dolistne stosowanie jego wodnego roztworu z 
innymi składnikami, w tym przede wszystkim z magnezem i mikroelementami, 
ponieważ fosfor i potas pobierane są przez liście stosunkowo słabo. Dolistne 
stosowanie mikroelementów w wodnym roztworze mocznika znacznie zwię
ksza efektywność tego zabiegu, szczególnie w okresie największych przyro
stów masy w warunkach niedoboru wody, kiedy w pierwszej kolejności 
objawia się niedobór cynku, manganu, żelaza i miedzi [2, 4].

Obecnie można zdefiniować 7 wariantów dolistnego dokarmiania roślin:
1 ) dolistne stosowanie azotu,
2 ) dolistne stosowanie mikroelementów,
3) dolistne stosowanie azotu łącznie z mikroelementami,

* W spółautorami ścisłych doświadczeń polowych są następujący pracownicy IUNG: Elżbieta 
Andruszczak.Urszula Sienkiewicz, Stanislaw Strączyński, Mc-lcna Sztudcr. Mirosława Świcrczewska. 
Stanisław Wróbel.
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4) dolistne stosowanie magnezu,
5) dolistne stosowanie azotu łącznie z magnezem,
6 ) dolistne stosowanie magnezu łącznie z mikroelementami,
7) dolistne stosowanie azotu łącznie z magnezem i mikroelementami.
We wszystkich podanych układach składników w latach 1989-1992 zostały 

przeprowadzone serie doświadczeń polowych, w tym warianty ze stosowaniem 
Mg są nadal oceniane, a doświadczenia te będą zakończone w 1994 roku.

W niniejszej pracy omówiono wyniki ścisłych doświadczeń polowych 
uzyskane w wariantach 1-3.

M E T O D Y K A

Ścisłe doświadczenia polowe prowadzono metodą losowanych bloków w 
rolniczych zakładach doświadczalnych IUNG. Analizy gleby, nawozów i 
materiału roślinnego wykonano prawie w całości w laboratorium tutejszego 
Zakładu i częściowo w kilku laboratoriach OSChR. Stosowano metody obo
wiązujące w stacjach chemiczno-rolniczych, a obliczenia statystyczne prze
prowadzono w Dziale Informatyki i Metodyki Doświadczeń IUNG w 
Puławach.

Przed rozpoczęciem zasadniczej serii doświadczeń, w latach 1985-1988 
prowadzono doświadczenia mikropoletkowe i polowe ze zbożami, a następnie 
z innymi roślinami w celu ustalenia dwu podstawowych kryteriów w dokar
mianiu roślin, mianowicie:

1 ) progów wrażliwości roślin w różnych fazach rozwoju na stężenie wod
nego roztworu mocznika,

2 ) najbardziej efektywnych stężeń wodnego roztworu mocznika w dolist
nym dokarmianiu roślin w różnych fazach rozwojowych.

O M Ó W IE N IE  W Y N IK Ó W

Zboża. Do doświadczeń z dolistnym dokarmianiem roślin azotem wybrano 
mocznik, którego roztwór wodny w znacznie mniejszym stopniu uszkadza 
rośliny niż roztwory innych związków azotu, ponieważ mocznik jest związ
kiem organicznym. W pierwszych doświadczeniach i badaniach testowych 
stosowano wodne roztwory mocznika o stężeniu 5-40%, licząc w masie nawo
zu. W doświadczeniach ze zbożami stwierdzono, że ich wrażliwość na stężenie 
roztworu mocznika zależy od fazy rozwoju roślin. Zboża młode są odporniej
sze na wysokie stężenie roztworu, a wraz ze wzrostem odporność ta maleje. 
Odporność zbóż na stężenie wodnego roztworu mocznika obrazuje rysunek 1, 
a krzywa odporności ujęta wzorem matematycznym została opatentowana. W 
udzielonym patencie nr 155923 pn. “Sposób dokarmiania zbóż azotem" za
strzeżona jest następująca formuła matematyczna dla dopuszczalnego stężenia 
wodnego roztworu mocznika:

M  max (%) = łA 23747"()>23385 *
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gdzie:
M m ax  - maksymalne stężenie wodnego roztworu mocznika dla określonej fazy 

zboża (%),
e - podstawa logarytmu naturalnego,
X  - numer fazy rozwojowej zboża według Feekesa, zmodyfikowany w ten 

sposób, że fazie 10,1 odpowiada numer 11, fazie 10,5 - numer 12, fazie 10 ,7 
- numer 13, a fazie 11 - numer 14.

% mocznika 
% of urea

Rys. 1. Zakres stężeń roztworu mocznika do dolistnego stosowania na zboża 
Fig. 1. Range of urea solution concentrations for foliar application on cereals

Wodny roztwór mocznika wykazuje ponadto dodatkowe korzystne właści
wości w dolistnym dokarmianiu roślin, m.in. dobrą przyczepność kropli roz
tworu do liści i dobrą ich zwilżalność (rys. 2) w porównaniu z przyczepnością 
kropel roztworu saletrzano-mocznikowego. Roztwór mocznika rozpuszcza też 
substancje woskowe pokrywające powierzchnię liści, co umożliwia łatwiejsze 
wnikanie do wnętrza azotu i składników dodanych do roztworu.

W serii 11 ścisłych doświadczeń polowych (tab. 1) wykazano, że dolistne 
stosowanie wodnego roztworu mocznika w dokarmianiu zbóż jest szczególnie 
efektywne, jeżeli stężenia roztworu dobrane są według opatentowanej krzywej. 
W dolistnym dokarmianiu trzech zbóż w tej serii doświadczeń, po zastosowa
niu stężeń wodnego roztworu mocznika zbliżonych do opatentowanych (20- 
10-5%), uzyskano przyrost plonu ziarna o 18,2 kg/kg N, podczs gdy 
efektywność większych stężeń roztworu wynosiła 7,8 i 11,7 kg ziarna na 1 kg
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Rys. 2. Kąty przylegania do liści kropli nawozów płynnych 
Fig. 2. Angles of adhesion of 1 icjuid fertilizer drops on leaf surface

N. Efektywność takiej samej dawki N zastosowanej w moczniku stałym, w 
porównaniu z efektywnością optymalnych stężeń roztworu mocznika była 
mniejsza o około 50%, natomiast w przypadku najwyższych stężeń roztworu 
efektywność azotu była w przybliżeniu taka jak po zastosowaniu azotu w 
moczniku stałym (7,8 i 7,2 kg ziarna na 1 kg N).

Wysoką efektywność działania azotu w wodnym roztworze mocznika moż
na też uzyskać w jednym oprysku, przeprowadzonym w fazie największego 
zapotrzebowania roślin na ten składnik. Odpowiednie wyniki serii 4 doświad
czeń zestawiono w tabeli 2. Można z nich wnioskować, że efektywność 
dolistnego stosowania azotu była ponad dwukrotnie wyższa od równoważnej 
dawki tego składnika w moczniku stałym.

W serii 16 doświadczeń (tab. 3) z pięcioma zbożami zastosowano trzykrotne 
dolistne dokarmianie wodnym roztworem mocznika i uzyskano znaczne róż
nice w efektywności działania azotu, mianowicie od 3,1 do 20,6 kg ziarna na 
1 kg N w zależności od gatunku zboża. Lata 1990-1992 charakteryzowały się 
długotrwałymi okresami suszy i najlepiej wykorzystały azot zboża wcześniej 
rozwijające się wiosną, a zatem kolejno: żyto, jęczmień ozimy, pszenżyto, 
pszenica ozima i jęczmień jary.

Rzepak, gorczyca biała, burak, ziemniak i rośliny strączkowe. Z tymi 
roślinami przeprowadzono również ścisłe doświadczenia polowe, jednak na 
mniejszą skalę niż ze zbożami. Efekty dolistnego dokarmiania tej grupy roślin 
stanowią zatem tylko wstępną syntetyczną informację (tab. 4).

Rzepak ozimy okazał się rośliną bardzo odporną na wysokie stężenia 
wodnego roztworu mocznika, jednak najwyższą efektywność działania azotu 
uzyskuje się w przedziale stężeń roztworu 10-15%. Liście rzepaku pokryte są



Tabela 1

Efektyw ność dolistnego i doglebow ego stosow ania m ocznika w  naw ożeniu zbóż: lata 1990-1991
E fficiency o f urea leaf and soil application  for cereals: 1990—1991x/

Obiekty
Treatments

Jęczmień ozimy 
4 doświadczenia 

W inter barley 
4 experiments 

zwyżka -  increase

Pszenżyto ozime 
4 doświadczenia 
Winter triticale 

zwyżka -  increase

Jęczmień jary 
3 doświadczenia 

Spring barley 
3 experiments 

zwyżka -  increase

Średnia zwyżka plonu 
3 zbóż 

Mean increase of 
3 cereals yield

Efektyw-ność 
kg ziarna na 1 kg N 

Efficiency 
kg grain per kg N

kg/ha

Roztwór mocznika Эх 
Urea solution Зх:

40-30-20%  = 83 kg N/ha 1050 571 322 648 7,8

30-20-10%  = 55 kg N/ha 900 633 401 645 11,7

20-10-5%  = 32 kg N/ha 640 514 598 584 18,2

Mocznik stały -  Solid urea 
(kg N/ha):

83 670 697 426 598 7,2

55 450 403 196 350 6,4

32 470 240 168 293 9,2

N IR -L S D  (0,05) 485 272 311 X X

xW czestią wiosną na zboża ozime, a przedsiewnie pod jęczmień jary, na wszystkich obiektach zastosowano 40 kg N/ha w formie saletry amonowej — In early spring on winter cereals, 
pre-sowing fo r spring barley, 40 kg per ha in ammonium nitrate applied in every treatments.

D
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Tabela 2

Efektyw ność dolistnego i doglebow ego stosow ania m ocznika w  naw ożeniu pszenicy ozim ej; 4 dośw iadczenia, 1990-1991
Efficiency o f urea leaf and soil application  for w in ter w heat; 4 experim ents, 1990-1992

Obiekty
Treatments

Zwryżka plonu 
Increase of yield 

(kg/ha)

Efektywność drugiej dawki N 
Efficiency of second N dose 

ziarno -  grain (kg/kg N)

Bez dokarmiania wiosną 
No application in spring 
(plon -  yield 74,1 dt/ha)

- -

N-90 -  mocznik stały 
soild urea

621 -

N-90 -  mocznik stały 
soild urea 

+N-18,4 -  mocznik stały 
soild urea

716 5.2

N-90 -  mocznik stały* 
soild urea 

+N-18,4 -  roztwór mocznika 
urea solution

824 11.0

NIR -  LSD (0,05) 321 X

*Poglównie wczesną wiosną -  Top-dressing in early spring 
Po głównie w fazie pierwszego kolanka -  Top-dressing at jointing stage 
20% roztwór mocznika w fazie pierwszego kolanka -  20% urea solution at jointing stage



T abela 3

Efektywność dolistnego i doglebow ego stosow ania m ocznika w  naw ożeniu zbóż: 16 dośw iadczeń, 1990-1991
Efficiency o f urea leaf and soil application for cereals. 16 experim ents, 1990-1991

Obiekty
Treatments

Pszenica ozima 
4 doświadczenia 

Winter wheat 
4 experiments 

plon—yield

Jęczmień ozimy 
4 doświadczenia 

Winter barley 
4 experiments 

plon-yield

Pszenżyto ozime 
4 doświadczenia 
Winter triticale 
4 excpriments 

plon-yield

Żyto 
1 doświadczenie 

Rye 
1 experiment 
plon-yield

Jęczmień jary 
3 doświadczenia 

Spring barley 
3 experiments 

plon-yield

d ^ a

Bez wiosennego dokarmiania 
No application in spring

71,7 46,5 46,5 35,6 48,1

Mocznik stały4) 
Solid ureax^ 78,4 51,9 56,1 52,9 53,4

Mocznik stały 
+ roztwór mocznika 
Solid urea ^
+ urea solution 
3x:20+12+5%+34 kg N/ha

80,9 55,7 59.2 59,9 54,5

N IR -L S D  (0,05) 3,03 3,69 2.72 4,76 3,37

kg ziarna/l kg N w roztworze 
kg grain/1 kg N in solution

5,3 11,2 9,1 20,6 3,1

x') Pszenica i pszenżyto 60 kg N  na ha; żyto, jęczmień ozimy i jary 50 kg N  na ha
X') Wheat and triticale 60 kg N  per ha; rye, winter barley' and spring barley 50 kg N  p er  ha.

N i
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Tabela 4 ^

Efekty dolistnego stosow ania m ocznika w  nawrożeniu niektórych roślin dw uliściennych
Efficiency o f urea leaf application  for som e crops

Roślina
Liczba

doświadczeń

Optymalne 
stężenie roztworu 

mocznika 
Optimum 

concentration of 
urea solution

Maksymalne dopuszczalne 
stężenie roztworu 

mocznika 
Maximum concentration 

of urea solution

Liczba zalecanych 
oprysków 
Number of 

rccommendated 
leaf application

Efektywność dolistnego stosowania roztw'oru mocznika 
Efficiency of urea leaf application

Crop Number of 
experiments

%
zwyżka plonu 

increase of yield 
(kg/ha)

efektywność 
efficiency 
(kg/kg N)

efektywność N w 
moczniku stałym = 
100; efficiency of 
N in solid urea = 

100

Rzepak
Rape

5 10-15 20-25 3-4 200-500 7-20 100-160

Gorczyca biała 
White mustard

1 4-6 7-9 2-3 200-550 9-16 100-140

Burak cukrowy 
Sugar beets

4 4-6 8-10 3-5 4000-7000 40-300 90-130

Ziemniak
Potatoes

3 4-6 6-8 3-5 3000-6000 30-200 90-140

R. C
zuba
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dość grubą warstwą substancji woskowych i do uzyskania dobrej skuteczności 
dokarmiania dolistnego niezbędne jest rozluźnienie tej warstwy. Po właści
wym dostosowaniu stężenia wodnego roztworu mocznika uzyskuje się wyższą
0 50% efektywność działania azotu niż azotu w moczniku stałym.

W dolistnym dokarmianiu gorczycy białej optymalny okazał się 6 % roztwór 
mocznika i azot stosowany dolistnie działał w tym przypadku dwukrotnie 
efektywniej od równoważnej jego dawki w moczniku stałym. Stężenie roztwo
ru przekraczające 1 0 % powoduje dość silne oparzenia liści.

Do dokarmiania dolistnego buraków cukrowych można zalecać wodny 
roztwór mocznika o stężeniu 6 %. W korzystnych warunkach atmosferycznych 
(pochmurna pogoda i wysoka wilgotność powietrza) stężenie roztworu może 
dochodzić do 10%. Późniejsze opryski (po 1 lipca) powodują większe oparze
nia liści od oprysków czerwcowych. W optymalnych warunkach pogodowych 
możliwe jest uzyskanie wysokiej efektywności dokarmiania dolistnego, do 300 
kg korzeni na 1 kg N. Opryski wykonane w czasie suszy i wysokiej temperatury 
nie dają żadnych zwyżek plonów.

W dolistnym dokarmianiu ziemniaka dopuszcza się stężenie wodnego 
roztworu mocznika do 6 %; tylko w czasie pochmurnej pogody i wysokiej 
wilgotności powietrza uzasadnione jest stosowanie roztworu o wyższych stę
żeniach (do 8 %). Po opryskach w czasie suszy i w wysokiej temperaturze nie 
otrzymuje się zwyżek plonu bulw.

Stosowanie wodnego roztworu mocznika na rośliny strączkowe (i motylko
we drobnonasienne) z reguły powoduje oparzenia liści ze względu na wysoką 
zawartość w liściach ureazy, która przyśpiesza przemianę azotu amidowego 
do formy amonowej. Polowe badania testowe, w których stosowano po 3 
opryski roślin strączkowych wodnym roztworem mocznika o stężeniu 3, 6 , 12
1 18%, wykazały różną wrażliwość poszczególnych gatunków na stężenia tych 
roztworów. W doświadczeniach uwzględniono bobik (odm. Nadwiślański), 
wykę, łubin żółty (odm. Juno), łubin wąskolistny (odm. Mutant I), groch (odm. 
Ergo) i peluszkę (odm. Kormoran). Opryski wykonano w fazie od 6  liści (lub 
wytworzenia rozety przez łubiny) do początku kwitnienia i uzyskano następu
jący szereg wrażliwości:

bobik > wyka > łubin wąskolistny > łubin żółty > groch > peluszka.
Zagadnienie dolistnego stosowania tzw. startowej dawki azotu jest zatem 

otwarte i uzasadnione są dalsze badania, w tym przede wszystkim w uprawie 
peluszki, grochu i łubinów.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzone badania eksperymentalne wykazały, że dolistne dokarmia
nie roślin wodnym roztworem mocznika może być bardzo efektywnym zabie
giem agrotechnicznym, szczególnie w warunkach wysokich cen nawozów 
azotowych. Dolistne dokarmianie azotem dostarcza praktyce rolniczej dodat
kowych nie omówionych tu korzyści, w tym możliwości łączenia dokarmiania
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ze stosowaniem pestycydów i nawozów mikroelementowych. Referowane 
doświadczenia upoważniają do wyciągnięcia następujących wniosków:

1. Dolistne stosowanie wodnego roztworu mocznika w uprawach potowych 
okazało się uzasadnionym i wysoko efektywnym zabiegiem agrotechnicznym.

2. Stężenie wodnego roztworu mocznika stosowanego dolistnie powinno 
być dostosowane do gatunku dokarmianej rośliny, a w przypadku zbóż również 
do ich fazy rozwojowej.
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THE RESULTS OF LEAF NUTRITION OF FIELD CROPS.
PART I. R ESPO N SE OF PLANTS TO NITROGEN FOLIAR APPLICATION

D ep artm en t for A grochem ical A tten d an ce  
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S U M M A R Y

In 1985-1992 scries o f  exact field experiments on urea water solution foliar application  
to cereals, rape, white mustard, sugar beets and potatoes were carried out. It was found that 
the most advisable range o f  urea solution concentration for cereals leaf nutrition is that o f  
20% (20 kg o f fertilizer in the 100 litres o f  liquid) at tillering stage to 5% at final stages o f  
their growth. Concentrations o f  urea solution between 10 and 15% for rape and 6%  for 
beets, potatoes and mustard are the properest for foliar application to those crops at any 
stages o f their growth. Under favorable conditions urea foliar application may be about 2 
tim es as effective as solid urea applied to soil in the equal rate.
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