
Streszczenie

Doświadczenie połowę prowadzono w latach 2014-2016 w Rolniczej Stacji 

Doświadczalnej w Zawadach, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo -  Humanistycznego w 

Siedlcach (52°03rN; 22°33'E). W badaniach uwzględniono dwa czynniki: 1 czynnik -  pięć 

obiektów nawozowych: obiekt kontrolny (0) - bez nawożenia, NPKMgS, NPKMgS + NI, 

NPKMgS + N2, NPKMgS + N3: II czynnik -  trzy odmiany kukurydzy (Zea mays L.) 

uprawianej z przeznaczeniem na kiszonkę: wczesna, średnio wczesna, średnio późna. Wiosną 

każdego roku na wybrane obiekty nawozowe stosowano przedsiewnie nawozy mineralne w 

dawce 100 kg N, 35 kg P, 125 kg K, 12 kg Mg i 14 kg S na hektar. Stosowano polifoskę® M- 

MAKS NPKMgS (5-16-24-4-7), mocznik N (46) i sól potasową K (60). Azot pogłównie 

stosowano na obiekty nawozowe 3, 4 i 5 w dawkach 20, 40 i 60 kg na hektar w fonnie 

mocznika N (46). Nawóz organiczno-mineralny na bazie odpadowego węgla brunatnego z 

Konina, wyprodukowany przez finnę INCO stosowany był przedsiewnie, pod przedplon 

(kukurydza uprawiana na kiszonkę) na dwóch obiektach, w dawkach 1 i 5 t ha'1. Zawierał on w 

swoim składzie 100 kg N, 35 kg P i 125 kg K. Na tych obiektach stosowano również po 60 kg 

N pogłównie w formie mocznika.

Celem przeprowadzonych badań było określenie następczego wpływu odpadowego 

węgla brunatnego, stosowanego pod przedplon w formie nawozu organiczno-mineralnego na 

optymalizację nawożenia kukurydzy Zea mays L. uprawianej na kiszonkę. Przyjęto hipotezę 

badawczą, że zastosowanie pod przedplon nawozu organiczno-mineralnego, 

wyprodukowanego na bazie odpadowego węgla brunatnego może wpłynąć na: zwiększenie 

współczynników wykorzystania azotu, fosforu, potasu, magnezu i siarki z nawozów 

mineralnych, zwiększenie efektywności agronomicznej i fizjologicznej, poprawę wybranych 

właściwości chemicznych gleby.

W zebranym materiale roślinnym kukurydzy (część nadziemna) oznaczono: plon 

świeżej masy kukurydzy, zawartość suchej masy, plon suchej masy, zawartość popiołu 

surowego, zawartość N, P, K, Mg, S, obliczono pobranie makroskładników z plonem, 

współczynniki wykorzystania, efektywność agronomiczną i fizjologiczną. W próbkach z 

materiału glebowego oznaczono: skład granulometryczny, pH, Nrain., całkowitą zawartość C, 

N, P, K, Mg, S oraz przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu. Obliczono stosunki C:N.

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie wykorzystując analizę wariancji dla 

doświadczenia dwuczynnikowego. Istotne różnice (NIR) wyznaczano za pomocą testu Tukey'a 

przy poziomie istotności p < 0,05. Wyznaczono równania regresji prostej oraz współczynniki 

korelacji pomiędzy wybranymi cechami.



Na podstawie przeprowadzonych trzyletnich badań z wykorzystaniem polifoski® M-MAKS 

(NPKMgS), soli potasowej i mocznika w nawożeniu kukurydzy uprawianej na kiszonkę można 

zalecić optymalną dawkę nawozów mineralnych NPKMgS + NI (przedsiewnie 100-35-125- 

12-14, pogłównie 20 kg N) i NPKMgS + N2 (przedsiewnie 100-35-125-12-14, pogłównie 40 

kg N).

Zastosowany pod przedplon nawóz organiczno-mineralny na bazie odpadowego węgla 

brunatnego z Konina w dawkach 1 1 i 5 1 na obiektach NPKMgS + N 1 i NPKMgS + N2 wpłynął 

na uzyskanie analizowanych parametrów na wysokim poziomie.

Słowa kluczowe: kukurydza na kiszonkę, odpadowy węgiel brunatny, działanie następcze, 

nawożenie NPKMgS, efektywność nawożenia



Summary

The field experiment was conducted in the years 2014-2016 at the Agricultural 

Experimental Station in Zawady, belonging to the Siedlce University of Natural Sciences and 

Humanities (52 ° 03'N; 22 ° 33'E). Two factors were taken into account in the research: factor 

I - five fertilization objects: control object (0) - without fertilization, NPKMgS, NPKMgS + 

N l, NPKMgS + N2, NPKMgS + N3: factor II - three varieties of maize (Zea mays L.) grown 

with intended use for silage: early, medium early, medium late. In spring each year, selected 

fertilization objects were pre-sowing with mineral fertilizers in the dose of 100 kg N, 35 kg P, 

125 kg K, 12 kg Mg and 14 kg S per hectare. Polifoska® M-MAKS NPKMgS (5-16-24-4-7), 

urea N (46) and potassium salt K (60) were used. Nitrogen was applied as fertilizer objects 3, 

4 and 5 in the doses of 20, 40 and 60 kg per hectare in the form of N urea (46). Organic and 

mineral fertilizer based on waste brown coal from Konin, produced by the INCO company, was 

used before sowing for the forecrop (maize grown for silage) on two plots, in doses of 1 and 5 

tha '1. It contained 100 kgN, 35 kg P and 125 kg K. On these objects, 60 kg ofN were also used 

as top dressing in the form of urea.

The aim of the research was to determine the consequent effect of waste brown coal 

used under the forecrop in the form of an organic-mineral fertilizer on the optimization of 

fertilization of Zea mays L. maize grown for silage. A research hypothesis was adopted that the 

use of organic-mineral fertilizer produced on the basis of waste brown coal under the forecrop 

may increase the utilization rates of nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and sulfur 

from mineral fertilizers, increase agronomic and physiological efficiency, and improve selected 

chemical properties of the soil.

In the harvested maize plant material (above-ground part), the following were 

determined: yield of fresh maize mass, dry matter content, dry matter yield, raw ash content, N, 

P, K, Mg, S content, the uptake of macronutrients with the yield, utilization factors, agronomic 

efficiency and physiological. The soil material samples were determined for: particle size 

distribution, pH, Nrnin, total content of C, N, P, K, Mg, S, and available forms of phosphorus, 

potassium and magnesium. C: N ratios were calculated.

The obtained results were statistically processed using the analysis of variance for the two- 

factor experiment. Significant differences (NIR) were determined using Tukey's test at the 

significance level of p < 0.05. Simple regression equations and correlation coefficients between 

selected features were determined.

Based on the three-year research carried out with the use of polifoski® M-MAKS 

(NPKMgS), potassium salt and urea in the fertilization of maize grown for silage, it is possible



to recommend the optimal dose of NPKMgS + N1 mineral fertilizers (100-35-125-12-14 pre

sowing, 20 kg top dressing) N) and NPKMgS +N2 (pre-sowing 100-35-125-12-14, top dressing 

40 kg N).

The organic and mineral fertilizer used for the forecrop, based on waste brown coal from Konin 

in the doses of 1 t and 5 t at the NPKMgS + N1 and NPKMgS + N2 objects, contributed to the 

achievement of the analyzed parameters at a high level.
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