
8. STRESZCZENIE

Reakcja Loliam multiflorum cv. Tur i Festulolium bruunii cv. Felopa na nawoZenie
azotem i magnezem w uprawie polowej na glebie lekkiej

Roman Roszkiewicz

W latach 2013 -2014 w gospodarstwie indywidualnym poloZonym we wsi Kunowo, gmina

Duszniki, powiat Szamotuly (GPS 52"46'34"; 16"44'98") przeprowadzono badania nad

reakcj 4 dw6ch gatunk6w traw: Festulolium braunii odm. Felopa i Lolium muhiflorum odm.

Tur na nawo2enie azotem i magnezem w uprawie polowej. Badania zrealizowano w dw6ch

seriach, dwuczynnikowych doSwiadczeri, odrgbnie dla ka2dego gatunku traw, w czterech

powt6rzeniach polowych, w ukladzie split-plot.

W obu seriach doSwiadczefi czynnikiem I rzgdu byto nawo2enie magnezem w formie

kizerytu w nastgpuj4cych dawkach:

a/ 0 kg MgO'ha-l

b/ 25 kg MgO'ha-r ; (15 kg Mg'ha-')

Czynnikiem II rzgdu bylo nawo2enie azotem z poziomami:

a./ 0 kg N'ha -t

b/ 60 kg N'ha 
-' (20 +40 kg N'ha-')

c/ 120 kg N ha-r (20 +100 kg N'ha'r)

d/ 180 kgNha-r (20 + 160 kgNha-r)

Glebg pola doSwiadczalnego wedlug klasyfikacji bonitacyjnej zaliczono do grunt6w klasy

IVb, a na podstawie skladu granulom etrycznego warstwy omej gatunek jej okredlono jako

piaski slabogliniaste, Srednio glgbokie, zalegaj4ce na glinach lekkich.

W obu latach badan wyst4pily okresy niedostatecznego zaopalrzenia roSlin w wodg,

stqd II pokosy zbierano p62no i stanowily one ok. 25% plonu s.m. W 2013 roku wigksze ni2

w wieloleciu opady wyst4pily w maju i czerwcu, natomiast w 2014 korzystne uwilgotnienie,

z opadami przekraczajqcymi Srednie dla regionu wystqpily w kwietniu, maju, sierpniu oraz

w pa2dziemiku. Z kolei Srednie temperatury w okresie od kwietnia do wrzeSnia 2013 roku

przehaczaly Srednie wieloletnie; takZe w 2014 we wszystkich miesi4cach od kwietnia do
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pu2dziernika stwierdzono wyzsze temperaturach niZ przecigtne dla regionu. Wyliczone

wsp6lczynniki Sielianinowa wskazaly, 2e niedostateczne zaopalrzenie ro(lin w wodg

wyst4pilo w kwietniu, lipcu i sierpniu 2013 roku oraz w czerwcu, lipcu i wrzeSniu 2014.

W badaniach wykazano, 2e Festulolium braunii odm. Felopa jest lepiej

przystosowana do uprawy na glebach lckkich, posusznych niZ Lolium multiflorum odm. 'l ur,

gdyZ w takich warunkach wydaje wyZsze plony suchej masy i bialka, charaktcryzuj4cc siq

wigkszq koncentracj4 skladnik6w od|ywczych. l'estulolium braunii w warunkach

klimatyczno-glebowych prowadzenia doSwiadczefi wydala Sredni plon 79,2 dt s.m.'ha-t z

7 4,9Yo udzia\em I pokosu; natomiast Lolium mulliflorun plonowala na poziomie 75,3 dt

s.m.'ha-r z 79,4ok udzialem I pokosu. Wykazano takze, ze Festulolium nawozona dawkami

120 i 180 kg Nha-' plonowala wylej ni2 na dawce 60 kg N'ha-r, a zycica wielokwiatowa

wydala podobne plony na dawkach 60, 1 20 i I 80 kg N ha-r. Przeprowadzona analiza regresj i

Wkazala,Ze w uprawie Festulolium braunii maksymalnego plonu suchej masy (73,8 dt'ha-r.1

w I pokosie moZna oczekiwai po zastosowaniu 159,t1 kg N'ha-r, a w Lolium multiflorum

(74,2 dl'ha-t) po wniesieniu 136,2 kg N ha-!. Wplyw nawoZenia magnezem na plony s.m.

roSlin obu gatunk6w odnotowano tylko w analizach I pokosu. W uprawie festulolium po

wprowadzeniu kizerytu wraz z dawkami azotu 0. 120 oraz 180 kg'ha,' wyst4piia tcndcncja

do przyrostu plonu. W uprawie 2ycicy wielokwiatowej tak4 korzystn4 tendencjg zauwazono

po zastosowaniu dawek azotu 60 i ,l20 
kg'ha-1. Zastosowanie 1 kg N'ha-r w zakresie dawek 0

- 180 powodowalo zwigkszenie plonu bialka Feslulolium braunii o 2,49 kgha't, a Lolium

multiflorum o 1,41 kgha-'. Dodatkowe nawozenie magnezem w uprawie Festulolium hraunii

zwigkszylo pzyrost plonu bialka do 2,58 kg ha-r, a w uprawie Lolium multiflonrm

zmniejszylo do 0,62 kgha-r. Dla obu badanych gatunk6w traw najwigksz4 cfektywno5i

rolnicz4 nawoZenia azotem wykazano dla dawki 60 kgNha-l i wlniosla ona dla plonu

l4cznego festulolium 46,4 kg s.m.'kgN-r, a dla Zycicy wielokwiatowej 5 1 ,7 kg s.m. kgN-1.

Wprowadzenie nawo2enia magnezem zwigkszylo efektywnoSi rolnicz4 nawozcnia azotem

tylko w uprawie Zycicy wielokwiatowej. Rodliny festulolium w obu latach badaf i w obu

pokosach gromadzily wigcej azotan6w w Swie2ej masie niZ ro6liny Zycicy wielokwiatowej. a

r6Znica ta w I pokosie wyniosla 0.34 natomiast w ll pokosie 0.12 mg NO3'g-r S.m. Energia

metaboliczna dla koni zawart^ w suchej masie I pokosu roilin Lolium multy'lorum byla

wigksza niZ Festulolium braunii. Nalwigksz4 zawartoS6 EM dla Lolium mulliflorum

uzyskano po nawoZeniu 60 kg N ha-r, a w przypadku Fesh.rlolium braunii bez nawoZenia

azotem, Wprowadzenie nawo2enia magnezem u obu gatunk6w traw zmniejszalo tg wartoSc.
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ZawartoSi N-NH4 w warstwach gleby 0-30 i 30-60 cm, po I pokosie byla wigksza w uprawic

l'estulolium braunii niL w uprawie Lolium multiflorum, a zawat1uoSi N-NO3 tylko w

warslwie 0-30 cm. Nawo2enie magnezem obniZylo zawa(oici N-NH+ oraz N-NO3 w obu

warstwach gleby po I pokosie Festulolium braunii, u Lolium multiflorum z,mtany te byly

nieukierunkowane.
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