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WSTĘP
Doglebowe nawożenie azotem stosunkowo szybko zwiększa plony roślin 

uprawnych. Często jednak czynniki kształtujące dostępność składników pokar
mowych w glebie nie pozwalają roślinom na wydanie wysokiego plonu w okre
ślonych warunkach glebowo-przyrodniczych.

Prostszą i skuteczniejszą metodą uzupełniania niedoborów składników pokar
mowych, zwłaszcza mikroelementów, jest dolistne dokarmianie roślin, często 
nazywane nawożeniem interwencyjnym, ze względu na szybkie ich pobieranie 
przez liście [Błaszczyk-Ostrowska, Fiuczek 1974; Skiba 1988].

Nawożenie dolistne ogranicza sorpcję chemiczną i biologiczną składników 
mineralnych w glebie oraz zmniejsza niebezpieczeństwo eutrofizacji wód [War- 
chołowa 1988].

Celem pracy była próba oceny skuteczności dolistnego dokarmiania pszenicy 
ozimej nawozem wieloskładnikowym typu Wuxal top N w warunkach zróżnico
wanego poziomu nawożenia gleby azotem.

MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ
Badania polowe przeprowadzono w latach 1997-1999 na glebie wapniowco- 

wej (rędzina) o pH (KCn 7,3 i następującym składzie granulometrycznym: piasek 
49%, pył 8%, cz. spławialne 43%. Zasobność gleby w formy przyswajalne 
składników pokarmowych kształtowała się na poziomie 21 mg P/kg, 330 mg K/kg 
i 23 mg Mg/kg gleby. Rośliną testową była pszenica ozima odmiany Roma 
uprawiana po rzepaku na 2 poziomach nawożenia azotem (114 i 74 kg N/ha) 
stosowanego doglebowo i 4 wariantach dolistnego dokarmiania roślin. Doświad
czenie założono w układzie krzyżowym z losowo rozmieszczonymi wariantami 
dolistnego dokarmiania. Przedsiewnie zastosowano nawożenie fosforowe i pota-
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TABELA 1. Warianty dolistnego dokarmiania 
TABLE 1. Variants o f foliar application of fertilizers

Wariant
Variant

W yszczególnienie -  Specification

1

2

3

4

poziom -  level I—II N bez dokarmiania dolistnego -
without foliar application of fertilizers 

poziom -  level I—II N + dokarmianie dolistne w fazie strzelania w źdźbło 
+ foliar application o f fertilizers at sprouting 

poziom -  level I—II N + dokarmianie dolistne po kwitnieniu
+ foliar application of fertilizers after flowering 

poziom -  level I—IIN + dokarmianie dolistne w fazie strzelania w źdźbło i po kwitnieniu 
+ foliar application of fertilizers at sprouting and after flowering

sowe w dawkach 48 kg P20 5/ha i 78 kg K20/ha. Na tle nawożenia doglebowego 
zastosowano dolistne dokarmianie roślin W uxalem w terminach podanych w 
tabeli 1. Skład W uxalu top N był następujący: 12% N, 4% P20 5, 6% K20  oraz 
0,01% B, 0,007% Cu, 0,015% Fe, 0,013% Mn, 0,001% Mo i 0,005% Zn. Dokar
mianie dolistne wykonano w dawce 5 1 naw ozu/3001 wody/ha. Obiekt kontrolny 
stanowiły poziomy nawożenia doglebowego bez dolistnego dokarmiania (wa
riant 1).

Próbki roślin z powierzchni 1 m2 do analizy struktury plonu pobrano w fazie 
dojrzałości pełnej w trzech replikacjach i określono: liczbę kłosów/m2, liczbę 
ziaren w kłosie oraz masę tysiąca ziaren. Plon ziarna i słomy wyrażono w t/ha. 
W yniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji dla dwuczynnikowej 
klasyfikacji krzyżowej. Analizę średnich przeprowadzono za pomocą wielokrot
nych przedziałów ufności T-Tukeya.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Zastosowane poziomy doglebowego nawożenia azotem i warianty dolistnego 

dokarmiania istotnie różnicowały plon ziarna pszenicy ozimej. Niezależnie od 
nawożenia azotem dokarmianie dolistne we wszystkich wariantach zwiększyło 
plon roślin w stosunku do obiektu kontrolnego (tab. 2). Istotne różnice wystąpiły 
tylko w przypadku dwukrotnego zastosowania dokarmiania dolistnego w okresie 
wegetacji, a plony ziarna pszenicy ozimej były o 16% większe.

Najwyższe plony słomy podobnie jak  ziarna stwierdzono pod wpływem do
karmiania dolistnego zastosowanego w fazie strzelania w źdźbło i po kwitnieniu. 
Żaden jednak z zastosowanych wariantów dolistnego dokarmiania nie powodował 
istotnych różnic w masie słomy (tab. 2).

Niezależnie od dolistnego dokarmiania istotnie większe plony ziarna i słomy 
pszenicy ozimej uzyskano na wyższym poziomie nawożenia azotowego.

Zastosowanie dolistnego dokarmiania pszenicy ozimej w drugim i trzecim 
wariancie zwiększało liczbę kłosów/m2 (tab. 3). Istotnie większą wartość badanej 
cechy stwierdzono przy dwukrotnym wykonaniu zabiegu dolistnego dokarmiania 
roślin, a znacznie mniejszą po przeprowadzeniu zabiegu w fazie strzelania w 
źdźbło. Na obiektach z dolistnym dokarmianiem stosowanym tylko po kwitnieniu 
stwierdzono o 3% mniejszą obsadę kłosów pszenicy/m2 niż w obiekcie kontrol-
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TABELA 2. Plon ziarna i słomy pszenicy ozimej pod wpływem dolistnego dokarmiania na 
zróżnicowanych poziomach nawożenia azotowego
TABLE 2. Yields o f grain and straw o f winter wheat as influenced by f  foliar application o f fertilizer 
as dependant on different levels o f nitrogen fertilization

Poziomy nawożenia Warianty dolistnego dokarmiania Wartości
azotowego Variants o f foliar application of fertilizers średnie
Fertilization level 1 2 3 4 Mean
o f nitrogen values

Plon ziarna [t/hal -  Yield of grain [t/ha]
I -  114 kg/ha 6,48 6,76 6,98 7,07 6,82
I I - 7 4  kg/ha 5,19 5,79 6,16 6,79 5,98
Wartości średnie 6,50 6,70 7,16 7,52 -

Mean values
NIRp=0,05 między wariantami -  among variants 0,71
LSDp=0,05 między poziomami -  among levels 0,37

poziom x wariant -  level x variant r.n. -  n.s.
Plon słomy ft/hal -  Yield of straw [t/hal
I -  114 kg/ha 7,79 7,51 7,83 7,66 7,70
1 1 -7 4  kg/ha 6,75 6,90 6,89 7,79 7,09
Wartości średnie 7,27 7,21 7,36 7,73 _

Mean values
NIRp=0,05 między wariantami -  among variants r.n. -  n.s.
LSDp=0,05 między poziomami -  among levels 0,40

poziom x wariant -  level x variant r.n. -  n.s.

r. n. -  różnica nieistotna; n.s. -  not significant

nym. Uzyskane wyniki wskazują, że wysoki poziom nawożenia azotowego zwię
ksza intensywność krzewienia pszenicy, a dolistne dokarmianie zastosowane w 
fazie strzelania w źdźbło zwiększa liczbę kłosów/m2 w dojrzałości pełnej poprzez 
ograniczenie liczby kłosów płonnych. Skiba (1988) w prowadzonych badaniach 
uzyskał podobne zależności.

Zastosowane warianty dolistnego dokarmiania i poziomy nawożenia azotowe
go nie różnicowały liczby ziaren w kłosie (tab. 3). Oznacza to, że liczbę ziaren w 
kłosie można rozpatrywać jako cechę uwarunkowaną genetycznie, niezależną od 
poziomu nawożenia.

W  tabeli 4 przedstawiono wpływ poszczególnych wariantów dolistnego dokar
m iania pszenicy ozimej na masę tysiąca ziaren -  MTZ. Przedstawione dane 
wskazują, że pszenica ozima zareagowała istotnym w stosunku do obiektu kon
trolnego zwiększeniem (o 13%) MTZ przy dwukrotnym dokarmianiu W uxalem 
w okresie wegetacji i o 10% w przypadku zastosowania w fazie strzelania w 
źdźbło. Korzystniejszy wpływ dolistnego dokarmiania na MTZ uzyskano przy 
wyższych poziomach stosowanego nawożenia azotem. Podobne wyniki w swoich 
badaniach uzyskał Czuba [1991]. W iększy wpływ dolistnego dokarmiania na 
M TZ uzyskano w fazie strzelania w źdźbło niż po kwitnieniu. Stwierdzone różnice 
były jednak mniejsze od poziomu istotności.
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TABELA 3. Liczba kłosów i ziaren w kłosie pszenicy ozimej pod wpływem dolistnego dokarmiania 
na zróżnicowanych poziomach nawożenia azotowego
TABLE 3. The number of ears and grains in ear o f winter wheat as influenced by foliar application 
of fertilizei as dependant on different levels o f nitrogen fertilization

Poziomy nawożenia 
azotowego

Warianty dolistnego dokarmiania 
Variants o f foliar application o f fertilizers

Wartości
średnie

Fertilization level 1 3 4 Mean
of nitrogen values

2
Liczba kłosów [szt/m ] -

2
Number o f ears [number/m 1

1 - 1 1 4  kg/ha 665,3 715,3 674,0 746,7 700,3
II -  74 kg/ha 651,3 666,7 601,7 692,7 653,1
Wartości średnie $58,3 691,6 637,8 719,7 _

Mean values
NIRP=0,05
LSDp=0,05

między wariantami -  among variants 
między poziomami -  among levels 
poziom x wariant -  level x variant

55,3
29,0
r.n. -  n.s.

Liczba ziaren w kłosie fszt./kłosl -  Number of grain in ear [number/ear]
I - 114 kg/ha 27,5 29,7 29,2 29,0 28,9
1 1 -7 4  kg/ha 27,8 28,2 29,6 29,4 28,8
Wartości średnie 27,7 28,9 29,4 29,2 _

Mean values
NIRP=0,05
LSDP=0,05

między wariantami -  among variants 
między poziomami -  among levels 
poziom x wariant -  level x variant

r.n. -  n.s. 
r.n. -  n.s. 
r.n. -  n.s.

r. n. -  różnica nieistotna; n.s. -  not significant

Przeprowadzone badania wykazały, że najlepsze efekty uzyskano stosując 
dolistne dokarmianie W uxalem w dwóch terminach w okresie wegetacyjnym, tj. 
na początku fazy strzelania w źdźbło i po kwitnieniu. Wyniki te są zgodne z 
danymi Czuby ( 1993), który zaleca dwukrotne stosowanie dolistnego dokarmiania 
w okresie wegetacji. Porównując efekty produkcyjne wariantów z jednorazowym 
dokarmianiem pszenicy ozimej w okresie wegetacji stwierdzono, że dolistne 
dokarmianie pszenicy ozimej po kwitnieniu, pomimo że bardziej zwiększało plon 
ziarna, to stosowanie dokarmiania w fazie strzelania w źdźbło w większym stopniu 
zwiększało MTZ i liczbę kłosów niż stosowanie po kwitnieniu. Mogło to być 
spowodowane intensywnym wzrostem roślin w tym okresie wegetacji. W cześ
niejsze badania Skiby ( 1988) wykazały niewielki wpływ na plon ziarna dolistnego 
dokarmiania zbóż wykonanego w późnych fazach rozwojowych roślin.

Dane z literatury [Alexander 1986; Czuba 1991; Faber, Kęsik 1992; Skiba 
1988] wskazują, że dolistne dokarmianie roślin stosowane w fazach intensywnego 
ich wzrostu i rozwoju zwiększa plonowanie i charakteryzuje się większą efektyw
nością działania niż nawożenie doglebowe. Na podstawie badań przeprowadzo
nych w Polsce przeważa pogląd, że dolistne dokarmianie roślin jest zabiegiem 
stabilizującym plony i poprawiającym ich jakość w warunkach odpowiedniego 
nawożenia doglebowego [Czuba 1991, 1993]. Wyniki innych badań wskazują 
natomiast, że dolistne dokarmianie roślin przy stosowaniu dużych dawek nawo
zów doglebowych jest mało skuteczne [Faber, Kęsik 1992; M üller 1986]. Tak
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TABELA 4. Masa tysiąca ziaren pszenicy ozimej uzyskana pod wpływem dolistnego dokarmiania 
na zróżnicowanych poziomach nawożenia azotowego л
TABLE 4. The mass o f thousand grain of winter wheat obtained as influenced by foliar application 
o f fertilizer as dependant on different levels o f nitrogen fertilization

Poziomy nawożenia 
azotowego 
Fertilization level 
of nitrogen

Warianty dolistnego dokarmiania 
Variants o f foliar application o f fertilizers

Wartości
średnie
Mean
values

1 2 3 4

I -  114 kg/ha 35,0 36,4 34,6 37,0 35,7
II -  74 kg/ha 32,1 38,0 33,6 34,9 34,7
Wartości średnie 33,6 36,9 34,9 38,0 —

Mean values
NIRP=0,05 między wariantami -  among variants r.n. - n .s .
LSDP=0,05 między poziomami -  among levels r.n. -  n.s.

poziom X wariant -  level x variant r.n. -  n.s.

więc dokarmianie dolistne można by pominąć w technologii uprawy pszenicy 
ozimej pod warunkiem zapewnienia roślinom optymalnych warunków do pobie
rania z gleby składników pokarmowych. Pogląd ten potwierdzają wyniki badań 
własnych, ponieważ procentowy przyrost plonu ziarna pod wpływem dwukrotne
go stosowania dolistnego dokarmiania w okresie wegetacj i przy niższym poziomie 
nawożenia azotowego był 3-krotnie wyższy.

WNIOSKI
1. Dolistne dokarmianie pszenicy ozimej zastosowanymi roztworami nawozu 

W uxal top N istotnie różnicowało plon ziarna. W iększe przyrosty plonu wystą
piły na niższym poziomie nawożenia azotem.

2. Zastosowane warianty dolistnego dokarmiania W uxalem top N modyfikowały 
M TZ i liczbę kłosów/m , które kształtowały plon ziarna pszenicy ozimej.

3. Najskuteczniejszym wariantem dolistnego dokarmiania pszenicy ozimej było 
dwukrotne zastosowanie nawozu dolistnego Wuxal top N w okresie wegetacji, 
które zwiększyło plon ziarna o 16%.
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YIELD OF WINTER WHEAT AS INFLUENCED BY FOLIAR 
APPLICATION OF WUXAL TOP N UNDER CONDITIONS 

OF DIFFERENT NITROGEN FERTILIZATION OF SOIL
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University of Lublin

SU M M A RY

The foliar application of fertilizers of winter wheat using Wuxal Top N 
preparation increased the grain yield up to 16% depending on the number of 
spraying operations performed during the period of vegetative growth. The best 
effects were obtained after foliar application of fertilizers on two dates: at the 
sprouting stage and after flowering. Studies showed that high rates of soil fertili
zers could fully meet the plants requirements for nutrients and could contribute to 
high yields of winter wheat. Foliar application of fertilizers appeared to be less 
efficient at higher rates than at lower rates of into-soil fertilization.

Praca wpłynęła do redakcji w sierpniu 2000 r.

D r S tan isław  C hwil
K a tedra  Chem ii R olnej A kadem ii R oln iczej w Lublinie 
20-033  Lublin, A kadem icka 15


