
ezlEMlAffi* ]] RośLlNAilCZŁoWl EKw KRAKoW' 20 - 21' wRZEŚNtł zotz

Wpły* zawartościazotllwpożywce na stan odżywienia roślin pomidora

w uprawie bezglebowej

Dyśko Jacęk

Zaklad Uprau:y i Naz.sożenia Roślin ogrodniczych, InsĄtut ogrodnictzła u SkiernieęLlicach

Autor korespondująry: jacek.dysko@inhort.p1

Celem przeprowadzonych badań (2075_2076) byŁa ocena stanu odżywienia roślin pomidora uprawianego

w wełnie mineralnej pod wpĄrwem zróżnicowanej zawartości azotu azotaflowego w poż''urkach nawozowych.

Rośliny pomidora odmiany Growdena F1 nawożone byly jednakową ilością pozywki o rożnej koncentracji

aŻotuazot^nowego: N-100,N-200iN-300mgdm3.Pozostałeskladnikibylystosowanenatymsamym

poziomieP-ó0,K-350,Ca200iMg-80mgdm-3.Wobiekcieonajniższejzawartościazotl
azotanowego (N - 100 mg dm_3) w celu zbilansowania pożywh zastosowano {ormy siarczanowe potasu

i magnezrl, natomiast w kombinacji N - 300 mg dm 3 sole saletrzane rych składników. Najniższe stężcnic

N-No3 (poniżej 100 mg dm-3) utrzymyrvało się w strefie korzeniowej przez caly okres uprawy w obiekcie

N-100. I\a1v,łyższą zawartość N-No3 w podłożu stwierdzono w obiekcie N - 300 (średnio 450 mg dm 3).

W obiekcie N - 200 dostępność azot!azotalowego była na podobnym poziomie do zawartościw dozowanej

pożywce' Stężenie N-No3 w dozowanej pożywce mialo wpływ na stan odży"v.ttenta roślin q'rn składnikiem.

Przez cały olres uprawy najniższą zawatość azodt ogolnego oznaczalo w roślinach z obiektu N - 100.

Stężcnie azotl azotanowcgo w dozowanej pożywce na poziomie 200 mg dm 3 i 300 mg dm-3 \trŻymyw^ło

podobne zawartośct azotu ogólnego w roślinach pomidora. od początku uprawy do pełni plonowania nie

stwierdzono *ply* stężenia N-No3 w dozowanej pożywce na stan odĄwienta roślin fosforem. W dalszym

okresie upra1q/ najwyższą za'wartość fosforu oznaczarro w liściach pochodzących z obiektu N - 200, natomiast

nĄniższą z N - 100. W kombinacji z najniższą zawartością azotu w pożywce ozta.czano również na1niższe

zawattości Potasu. Stan odżywienia roślin pomidora wapniem byt najlepszy Po Zastosowaniu poż1rłrki o

za'wartości 100 mg N-No. dm-3. Stężenie aŻoti azotanowego w pożywce stosowancj w uprawie pomidora

odmiany Growdena F1 wpłynęło istotnie na plonowanie owoców' Istotnie niższy plon wczesny' handlowy

i ogólny stwierdzono w obiekcie o najniższĄ zawartości azotl 
^zotar'|owego 

w dozowanej poŻs,wce.

Zastosowanie pożywl<l o wyższĄ zawartoścl azoti zarówno w dawce 200 juk i 300 mg

N_No3 dm-3 nie miało istotnego wpłpłtr na plonowanie pomidora.

Ptaca znstała rłykonana w ramach plogfamu wielo1etniego ,,Ddał.ania na rzecz popral\łr konkurencyjności

i innowadności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa Ąwności oraz ochrony środowiska

naturalnego", fi nansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozrvoju Wsi
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