
Wielkość i jakość plonu pszenżyta jarego w zależności od nawożenia 

Polifoską 6 i Polifoską Krzem

Streszczenie

Doświadczenie połowę zostało przeprowadzone w latach 2017-2019 w rodzinnym 

gospodarstwie rolnym w miejscowości Borki-Wyrki, na terenie gminy Zbuczyn. Celem badań 

była ocena wielkości plonu i składu chemicznego ziarna dwóch odmian pszenżyta jarego w 

zależności od rodzaju nawozu mineralnego wieloskładnikowego i dawek, stosując nawóz w 

postaci Polifoski 6 i Polifoski Krzem.

W doświadczeniu uwzględniono trzy czynniki badawcze: pierwszym czynnikiem była 

odmiana pszenżyta jarego: Milewo, Dublet; drugim czynnikiem był rodzaj nawozu 

mineralnego: Polifoską 6, Polifoską Krzem; trzecim czynnikiem były dawki nawozu 

mineralnego: 0 kg-ha*1, 140 kg-ha"1, 280 kg-ha'1, 420 kg-ha"1.

Na rozwój roślin, plonowanie i jakość ziarna pszenżyta jarego decydujący wpływ miały 

głównie warunki pogodowe w latach badań, ale także czynniki doświadczenia, tj. odmiana, 

rodzaj nawozu i dawki nawozu. Rodzaj nawozu modyfikował istotnie długość kłosa i liczbę 

ziaren w kłosie. Dawki nawozu wpływały istotnie na długość kłosa, a odmiany różnicowały 

istotnie długość kłosa. Większym plonem ziarna charakteryzowała się odmiana Dublet. 

Odmiany nawożone nawozem mineralnym Polifoską Krzem dały większy plon ziarna. Wraz 

ze wzrostem dawki nawożenia wzrastał plon ziarna. O plonie ziarna decydowały głównie - 

liczba kłosów produkcyjnych, liczba ziaren w kłosie oraz masa 1000 ziaren. Badane odmiany i 

dawki nawozu miały większy wpływ na akumulację składników pokarmowych i mineralnych 

niż rodzaj nawozu.
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The quantity and quality of spring triticale yield depending on the fertilization 
with Polifoska 6 and Polifoska Silicon

Summary

The field experiment was carried out in 2017-2019 on a family farm in the Borki-Wyrki, 

in the Zbuczyn commune. The aim of the study was to evaluate the yield and Chemical 

composition o f grains of two varieties of spring triticale depending on the type of multi- 

component minerał fertilizer and doses, using the fertilizer in the form of Polifoska 6 and 

Polifoska Silicon.

Three research factors were taken into account in the experiment: the first factor was 

the spring triticale variety: Milewo, Dublet; the second factor was the type of minerał fertilizer: 

Polifoska 6, Polifoska Silicon; the third factor was the doses of minerał fertilizer: 0 kg-ha'1, 140 

kg-ha'1, 280 kg-ha'1, 420 kg-ha'1.

The plant development, yield and grain ąuality of spring triticale were decisively 

influenced mainly by weather conditions in the research years, but also by experimental factors, 

such as variety, type o f fertilizer and fertilizer doses. The type o f fertilizer significantly 

modified the length ofthe ear and the number of grains per ear. The fertilizer doses significantly 

influenced the ear length, and the cultivars significantly differentiated the ear length. Dublet 

variety was characterized by a higher grain yield. The cultivars fertilized with the minerał 

fertilizer Polifoska Silicon gave a higher grain yield. As the fertilization dose increased, the 

grain yield increased. The grain yield was mainly determined by the number of production ears, 

the number of grains per spike and the weight of 1000 grains. The tested cultivars and fertilizer 

doses had a greater effect on the accumulation of nutrients and minerals than the type of 

fertilizer.
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