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1. Dane personalne 
 

Imię i nazwisko: 
 

Monika Małgorzata Skowrońska  
 

Miejsce zatrudnienia: 
 

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 
Wydział Agrobioinżynierii 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 
 

2009 Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Zarządzania badaniami 
naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 

2003 doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii – chemia rolna i środowiskowa 
Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Rolniczy 
Tytuł pracy: Oddziaływanie odpadów organicznych na zmiany jakościowe 
i ilościowe związków węgla i azotu w glebie lekkiej 
 

1997–1998 Trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu 
Politechnika Lubelska 

 
1997 magister inżynier, dyplom wyróżniającego się absolwenta Akademii Rolniczej 

w Lublinie 
Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Zootechniczny, Kierunek Ochrona 
Środowiska 
Tytuł pracy: Wpływ nawożenia mineralnego na ujawnianie się toksyczności glinu  

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

2003–
aktualnie 

adiunkt w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
 

1997–2003 
 

asystent w Katedrze Chemii Rolnej  
Akademia Rolnicza w Lublinie 
(obecnie Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie) 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311):  

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: 

jednotematyczny cykl publikacji pt.: 

Optymalizacja gospodarowania składnikami pokarmowymi  

w agroekosystemach kukurydzy uprawianej na ziarno 

b) Publikacje składające się na osiągnięcie naukowe: 

I.B.1.1 Skowrońska M., Filipek T., Harasim P., Rusek P., Stępień W., Jadczyszyn T. 2016. 

Dynamika nagromadzania składników mineralnych przez kukurydzę w warunkach 

niskonakładowej i bezpiecznej dla środowiska technologii nawożenia i siewu. Przem. Chem. 

95, 8, 1595–1598 

(wg MNiSW – 15 pkt, IF = 0,385) 

I.B.2. Skowrońska M. 2018. Bilans składników pokarmowych w warunkach 

zróżnicowanego nawożenia i siewu kukurydzy. Przem. Chem. 95, 8, 1595–1598 

(wg MNiSW – 15 pkt, IF = 0,3992) 

I.B.3. Rutkowska B., Szulc W., Sosulski T., Skowrońska M., Szczepaniak J. 2018. Impact 

of reduced tillage on CO2 emission from soil under maize cultivation. Soil Tillage Res. 180, 

21–28 

(wg MNiSW – 45 pkt, IF = 3,8242) 

I.B.4. Rutkowska B., Szulc W., Szara E., Skowrońska M., Jadczyszyn T. 2017. Soil N2O 

emissions under conventional and reduced tillage methods and maize cultivation. Plant Soil 

Environ. 63, 8, 342–347 

(wg MNiSW – 30 pkt, IF = 1,421) 

I.B.5. Skowrońska M., Filipek T. 2010. Accumulation of nitrogen and phosphorus by maize 

as the result of a reduction in the potassium fertilization rate. Ecol. Chem. Eng. S 17, 1, 83–

88  

(wg MNiSW – 13 pkt, IF = 0,294) 

I.B.6. Filipek T., Skowrońska M. 2009. Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem 

na pobranie i  rozmieszczenie wybranych makroelementów w kukurydzy. Zesz. Probl. 

Postęp. Nauk Rol. 537, 83–88  

(wg MNiSW – 4 pkt) 
1 – zgodnie z numeracją zawartą w załączniku 4.  
2 – IF podano za 2017 r. 



Załącznik | 2 
 

5 
 

Łączny IF publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi 6,323, a suma 

punktów wg MNiSW zgodnie z rokiem opublikowania – 122. 

Mój wkład w powstanie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe został określony 

w załączniku 4., zaś oświadczenia współautorów przedstawiono w załączniku 6. 

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
ewentualnego wykorzystania 

WPROWADZENIE 

Agroekosystemy kukurydzy rozciągają się na obszarze 180 milionów hektarów pomiędzy 50 

stopniem szerokości geograficznej północnej a 50 stopniem szerokości południowej i odgrywają 

kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, dostarczając żywność, 

paszę i surowce dla wielu gałęzi przemysłu (Krishna 2013). W Polsce powierzchnia uprawy 

kukurydzy wynosi 1,2 miliona hektarów, z czego około połowa jest wykorzystywana do produkcji 

ziarna (GUS 2018). 

Kukurydza charakteryzuje się znacznym potencjałem plonowania i w relatywnie krótkim 

okresie wegetacji gromadzi znaczną ilość biomasy, co decyduje o jej dużych wymaganiach 

pokarmowych. Na wyprodukowanie jednej tony ziarna gatunek ten pobiera 20–26 kg azotu (N), 9–

10 kg fosforu (P2O5) i 18–24 kg potasu (K2O). Dodatkowo jego uprawa może nasilać mineralizację 

glebowej substancji organicznej i tym samym stanowić zagrożenie dla zrównoważonego 

zarządzania glebami rolniczej przestrzeni produkcyjnej (KE 2018; Grzebisz 2012; Gregorich i in. 

2001). Dlatego też gospodarowanie składnikami pokarmowymi, definiowane jako 

wykorzystywanie praktyk pozwalających na dostosowanie dopływu nutrientów do potrzeb 

pokarmowych roślin w celu optymalizacji plonów przy jednoczesnym ograniczaniu ich 

negatywnego wpływu na środowisko, stanowi istotne zagadnienie utylitarne w agroekosystemach 

kukurydzy. 

Niedostateczne zaopatrzenie kukurydzy w azot przyczynia się przede wszystkim do zakłócenia 

formowania liści, kolby i elementów jej struktury, prowadząc do obniżenia plonów ziarna. Według 

niektórych autorów niedobór N przed fazą ósmego liścia skutkuje redukcją o około 30% liczby 

kolb i zawiązanych ziarniaków (Grzebisz 2012; Subedi i Ma 2011). Z drugiej strony aplikacja 

azotu w dawkach niedostosowanych do potrzeb nawozowych agroekosystemów wpływa 

na pogorszenie jakości plonów kukurydzy, obniżenie wykorzystania tego składnika oraz jego 

rozpraszanie w środowisku na drodze wymywania głównie jonów azotanowych (w przypadku 

kategorii gleb lekkich) i/lub ulatniania gazowych połączeń N (przede wszystkim z gleb o większym 

udziale frakcji najdrobniejszych) (Dhiware i in. 2018; Yan i in. 2014). 
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Gospodarowanie fosforem (P) w agroekosystemach kukurydzy w dużym stopniu jest 

uwarunkowane zasobami tego składnika w glebie (Krishna 2013). Według Messiga i współautorów 

(2010) ponad dziesięcioletnia przerwa w stosowaniu nawozów fosforowych w przypadku gleb 

o wysokiej zasobności w P nie zawsze skutkuje obniżeniem plonów ziarna kukurydzy. 

Niewątpliwie jest to związane z faktem, że 80–90% fosforu wprowadzanego z nawozami 

mineralnymi w pierwszym roku po ich zastosowaniu ulega adsorpcji i strącaniu z jonami wapnia, 

żelaza i glinu, a rośliny pobierają P głównie z zasobów glebowych (Zhan i in. 2015). 

Potas (K) jest akumulowany przez kukurydzę w dużych ilościach. Jednak oddziaływanie 

mineralnego nawożenia potasem, podobnie jak i fosforem, na wzrost, rozwój oraz plonowanie 

kukurydzy zależy przede wszystkim od zawartości tego makroelementu w środowisku glebowym 

(Krishna 2013; Grzebisz 2012). W warunkach wysokiej zasobności gleby w K, aplikacja nawozów 

potasowych nie poprawia produkcyjności kukurydzy. Przyczynia się natomiast do nasilenia 

antagonizmów pomiędzy kationami potasu oraz magnezu, wapnia i sodu oraz do zwiększenia puli 

K w profilu glebowym, która może ulegać stratom, a po przedostaniu się do wód pogarszać ich 

jakość oraz ograniczać rozwój bytujących tam organizmów (Skowron i in. 2018; Krishna 2013). 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej (2018) gospodarowanie, azotem, fosforem i potasem 

powinno uwzględniać między innymi: 

a) stosowanie ich w oparciu o zasady zarządzania 4W (właściwy nawóz, właściwy czas, 

właściwa dawka i właściwa metoda), na przykład poprzez dzielenie dawek nawozów 

azotowych czy zlokalizowaną ich aplikację, które pozwalają zsynchronizować system 

nawożenia z dynamiką pobierania składników pokarmowych podczas sezonu 

wegetacyjnego, zwiększać efektywność ich wykorzystania i ograniczać straty, 

b) sposób uprawy o ograniczonej intensywności oddziaływania na glebę, taki jak uprawa 

bezorkowa, zapobiegający przemieszczaniu materii organicznej (soil organic matter, SOM) 

i składników pokarmowych do warstw poniżej głównej strefy korzeni, ograniczający 

mineralizację substancji organicznej i przerywanie naturalnych porów, które umożliwiają 

infiltrację wody i tlenu, 

c) bilansowanie składników pokarmowych na poziomie pola, w którym bierze się pod uwagę 

ilości N, P i K wnoszone i wynoszone z gleby, co pozwala na stwierdzenie ewentualnych 

ich nadwyżek lub deficytów. 

CEL I ZAKRES BADAŃ 

Jednotematyczny cykl 6 publikacji naukowych, dokumentujących osiągnięcie naukowe, zawiera 

wyniki prowadzonych przeze mnie badań, których celem była ocena wpływu powyższych praktyk 

na wybrane elementy obiegu składników pokarmowych w agroekosystemach kukurydzy, 

ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na emisję gazów cieplarnianych (CO2 i N2O), 



Załącznik | 2 
 

7 
 

co jak wykazują dane literaturowe i wyniki mojej działalności w charakterze eksperta i panelisty, 

nie zostało jeszcze dostatecznie zbadane, zwłaszcza w polskich warunkach glebowo–klimatyczno–

agrotechnicznych. 

 Realizacja celu głównego była możliwa dzięki sformułowaniu szczegółowych celów badań, 

obejmujących: 

1. Określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego oraz sposobu uprawy i siewu na: 

a) zaopatrzenie kukurydzy w składniki pokarmowe, 

b) bilans oraz zawartość azotu, fosforu i potasu w glebie agroekosystemów kukurydzy, 

c) sekwestrację węgla w agroekosystemach kukurydzy, 

d) emisję N2O w agroekosystemach kukurydzy. 

2. Ocenę oddziaływania rezygnacji z nawożenia potasem na pobranie i rozmieszczenie N, P i K 

w kukurydzy uprawianej na glebie o bardzo wysokiej zasobności w ten składnik. 

 

Cele 1. a–d zostały zrealizowane w ramach projektu Niskonakładowy i bezpieczny 

dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy AZOMAIS, finansowanego przez NCBiR 

(PBS1/B8/4/2012), w którym byłam odpowiedzialna za realizację dwóch zadań na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie. 

Badania polowe przeprowadzono w układzie losowanych bloków w trzech powtórzeniach 

w Gospodarstwie Doświadczalnym Czesławice (51o17’N, 22o12’E) na glebie scharakteryzowanej 

jako pył gliniasty, o odczynie lekko kwaśnym, wysokiej zasobności w przyswajalny fosfor 

i magnez oraz średniej w przyswajalny potas. Rośliną testową była kukurydza odmiany 

SL Magello uprawiana na ziarno. 

Przed założeniem doświadczenia na całej powierzchni pola zastosowano wapno magnezowe 

węglanowe (2,0 t CaO ha-1) i granulowaną wysokoprocentową sól potasową (320 kg K2O ha-1). 

Schemat doświadczenia obejmował obiekty: ZN1 – 80 kg N ha-1 aplikowane rzutowo w formie 

mocznika (przedsiewnie), 60 kg P2O5 ha-1 w postaci superfosfatu wzbogaconego i klasyczną 

uprawę kukurydzy; ZN2 – 120 kg N ha-1 aplikowane rzutowo w formie mocznika (67% 

przedsiewnie, 33% w fazie 4–6 liści), 60 kg P2O5 ha-1 w postaci superfosfatu wzbogaconego 

i klasyczną uprawę kukurydzy; ZN3 – 160 kg N ha-1 aplikowane rzutowo w formie mocznika (50% 

przedsiewnie, 50% w fazie 4–6 liści), 60 kg P2O5 ha-1 w postaci superfosfatu wzbogaconego 

i klasyczną uprawę kukurydzy; ZN2Urea – gdzie zastosowano uproszczoną uprawę kukurydzy 

i wgłębną aplikację nawozu wieloskładnikowego NPS(M), wyprodukowanego na bazie mocznika 

na skalę półtechniczną przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, w dawce 

120 kg N ha-1, w formie małych granul (4 mm) umieszczanych na głębokości 10 cm i dużych 

granul (10 mm) lokowanych na głębokości 25 cm. 
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Szczegółowe dane dotyczące materiałów i metodyki badań, w tym zasad pobierania próbek 

roślinnych i glebowych oraz ich analiz, zostały opisane w publikacjach I.B.1–4. Emisje ditlenku 

węgla i tlenku diazotu mierzone na polu doświadczalnym w Czesławicach były porównywane z ich 

poziomem w różnych regionach Polski – w Żelaznej (N2O i CO2 – publikacje I.B.3–4.), Grabowie 

i Baborówku (N2O – publikacja I.B.4.). Metodykę pomiarów emisji gazów cieplarnianych 

przedstawiono w publikacjach I.B.3. i I.B.4. 

Cel 2. Zrealizowano, przeprowadzając doświadczenie na plantacji produkcyjnej kukurydzy 

odmiana Turini w rejonie południowo-wschodniej Lubelszczyzny na glebach brunatnych 

właściwych, wytworzonych z utworów lessowych, o odczynie obojętnym, średniej zasobności 

w przyswajalny fosfor i magnez oraz bardzo wysokiej w przyswajalny potas (powyżej 

250 mg K kg-1) (I.B.5. i I.B.6.). Biorąc pod uwagę zasobność gleby w przyswajalny potas, 

w uprawie kukurydzy zastosowano pełne nawożenie N, P i K (NPK) oraz bez potasu (NP). 

W przeliczeniu na jeden hektar przedsiewnie wniesiono 140 kg fosforanu amonu oraz 280 kg 

nawozu Kemira Corn. Nawożenie pogłówne azotem w postaci saletry amonowej zastosowano 

na całej plantacji w fazie 5–6 liści. 

Szczegółowe dane dotyczące materiałów i metodyki badań, w tym zasad pobierania próbek 

roślinnych, zostały opisane w publikacjach I.B.5. i I.B.6. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

Określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego oraz sposobu uprawy i siewu 

na zaopatrzenie kukurydzy w składniki pokarmowe 

W agroekosystemach kukurydzy – rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych i wolnym 

początkowym rozwoju systemu korzeniowego, stosowanie praktyk zwiększających wykorzystanie 

przez nią azotu odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów produkcyjnych, środowiskowych 

i ekonomicznych (Yan i in. 2014). Pomimo że dzielenie dawki azotu aplikowanego rzutowo 

zwiększa plon ziarna i pobranie N przez kukurydzę, to ten sposób nawożenia jest pracochłonny 

i poprzez losowe rozmieszczenie składnika pokarmowego na dużej powierzchni w łatwo 

wysychającej wierzchniej warstwie nie eliminuje w dostatecznym zakresie ryzyka jego 

rozpraszania w środowisku (Lü i in. 2012; Stanisławska–Glubiak i Korzeniowska 2010). 

Skutecznym rozwiązaniem tych problemów jest nawożenie zlokalizowane, które umożliwia 

zastosowanie całej dawki nawozów mineralnych pod kukurydzę w jednym przejeździe – razem 

z siewem, stanowiąc jednocześnie swoiste narzędzie zarządzania korzeniami i ryzosferą. 

Aplikowane nawozy nie tylko dostarczają składników pokarmowych, ale działają jak regulatory 

wzrostu korzeni i procesów zachodzących w ryzosferze (Shapiro i in. 2016). Udowodniono, 

że zlokalizowane wzbogacenie gleby w jony amonowe i fosforanowe zwiększa boczną proliferację 
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korzeni (Ma i in. 2015). Według niektórych badaczy taka metoda stosowania N–NH4 może być 

efektywnym sposobem poprawiającym wykorzystanie azotu i zwiększającym plony roślin z uwagi 

na mniejsze zużycie energii podczas absorpcji jonów NH4
+ (10 ATP na mol N), ich stymulujące 

oddziaływanie na biosyntezę chlorofilu, asymilację CO2 i gromadzenie biomasy, w porównaniu do 

nawożenia N–NO3 (Ciampitti i Vyn 2015; Ma i in. 2015; Setiyono i in. 2010). Dodatkowo 

obserwuje się synergizm pomiędzy jonami amonowymi i fosforanowymi w ich absorpcji 

i translokacji, który skutkuje niekiedy nawet dziesięciokrotnym zwiększeniem tempa 

przemieszczania P do części nadziemnych (Jing i in. 2010). Korzystne efekty nawożenia 

zlokalizowanego silniej uwidaczniają się w trudniejszych warunkach agrotechnicznych, stąd zaleca 

się je w systemie bezorkowym (Michalski i Kowalik 2007). Ze względu na zwiększone 

prawdopodobieństwo zasolenia gleb przy tej metodzie aplikacji nawozów istotny jest ich 

odpowiedni dobór i rozmieszczenie. W dostępnej literaturze mało rozpoznano zagadnienie wpływu 

wgłębnej aplikacji mocznika – nawozu azotowego najczęściej stosowanego na świecie, 

o najmniejszym indeksie solnym, który podlegając ureolizie stanowi źródło jonów NH4
+, 

na pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę (Fact Book 2018; Shapiro i in. 2016; Ma 

i in. 2015; Jing i in. 2010). Brakuje również doniesień dotyczących zlokalizowanego stosowania 

nawozów wieloskładnikowych wyprodukowanych na jego bazie w postaci różnowymiarowych 

granul, umieszczanych w glebie równocześnie na dwóch głębokościach. Stąd przeprowadzone 

przeze mnie badania w tym zakresie należy uznać za pionierskie. Oddziaływanie wgłębnej 

aplikacji nawozu wieloskładnikowego NPS(M) łącznie z siewem nasion w warunkach uprawy 

bezorkowej na pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę, w porównaniu 

do zróżnicowanego pod względem dawki i sposobu aplikacji nawożenia rzutowego, przedstawiono 

w publikacji I.B.1. Wykazałam w niej, że stosowanie nawozu NPS(M) łącznie z siewem nasion 

i uproszczeniami w uprawie (obiekt ZN2Urea) wpływało korzystnie na gromadzenie azotu 

przez kukurydzę, między innymi w wyniku nasilenia tempa jego pobierania podczas szybkiego 

wzrostu roślin. W fazie 4. i 8. liścia, akumulacja azotu przez kukurydzę z obiektu ZN2Urea była 

odpowiednio o 66,7% i 47,4% większa w stosunku do wartości uzyskanych w tych okresach 

w obiekcie ZN2, gdzie zastosowano rzutowo taką samą dawkę azotu w postaci mocznika. Wczesne 

wykształcenie systemu korzeniowego o korzystnej strukturze, czemu w przeprowadzonym 

doświadczeniu sprzyjała wgłębna aplikacja nawozu NPS(M), poprawiło niewątpliwie efektywność 

pobierania składników mało mobilnych w glebie, w tym azotu w formie amonowej, pochodzącego 

z ureolizy mocznika (Guo i in. 2016; Ma i in. 2015). Zgodnie z założoną hipotezą badawczą 

zwiększenie pobrania azotu przez kukurydzę przyczyniało się do wzrostu plonów ziarna 

(współczynnik korelacji Pearsona wyniósł r = 0,86). 
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Składnikiem akumulowanym przez kukurydzę w największej ilości był potas. Szybkość 

pobrania K podczas fazy BBCH51 (na początku wyrzucania wiechy) dochodziła do 6,5 kg 

K/dzień/ha (ZN2Urea) – 6,6 kg K/dzień/ha (ZN3). Najprawdopodobniej ze względu 

na zastosowany sposób nawożenia potasem (jednokrotny i jednolity), pobranie tego składnika 

przez kukurydzę charakteryzowało się stosunkowo najmniejszym zróżnicowaniem 

międzyobiektowym. 

Fosfor należy do makroelementów pobieranych przez kukurydzę w mniejszych ilościach niż 

azot i potas. Stanowi jednak ważny czynnik plonotwórczym warunkujący między innymi udział 

kolb w plonie. Nawożenie zlokalizowane stosowane razem z siewem nasion w warunkach uprawy 

uproszczonej przyczyniało się do większego pobrania fosforu przez kukurydzę, które w fazie 8. 

liścia było o ponad 50% większe aniżeli w obiekcie ZN2 i ZN3. 

Poziom akumulacji składników pokarmowych w ziarnie kukurydzy w fazie jej dojrzałości 

fizjologicznej był wypadkową ich remobilizacji z liści i łodyg oraz absorpcji z gleby. Niezależnie 

od zastosowanego nawożenia, reutylizacja azotu i fosforu z organów wegetatywnych kukurydzy 

stanowiła istotne ich źródło w częściach generatywnych. W przeprowadzonym doświadczeniu 

efektywność translokacji azotu i fosforu, wyrażona w postaci indeksów żniwnych tych 

makrelementów, kształtowała się na zbliżonym poziomie, a potasu była od nich znacznie mniejsza. 

Wskaźnik PHI (phosphorus harvest index, indeks żniwny fosforu) osiąga zwykle nieznacznie 

większe wartości niż NHI (nitrogen harvest index, indeks żniwny azotu) i nie przekracza 0,8, 

natomiast KHI (potasium harvest index, indeks żniwny potasu) kształtuje się poniżej 0,2. 

Akumulacja makroelementów, bez względu na zastosowane nawozy, nasilała się zarówno 

przed kwitnieniem (w fazie wiechowania), jak i po nim (podczas rozwoju i dojrzewania 

ziarniaków). Taki wzór nagromadzania składników pokarmowych, jak również brak statystycznie 

istotnych różnic w oddziaływaniu nawożenia na ich pobranie, wskazuje na znaczącą rolę zasobów 

glebowych w zapewnieniu optymalnego odżywienia roślin, szczególnie w fazie dojrzewania 

ziarniaków (Shapiro i in. 2016; Grzebisz 2012). Tezę tę wydają się także potwierdzać wyniki badań 

dotyczących bilansu brutto i zawartości w glebie N, P i K (publikacja I.B.2.). 

Określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego oraz sposobu uprawy i siewu 

na bilans oraz zawartość azotu, fosforu i potasu w glebie agroekosystemów kukurydzy 

Zrównoważone nawożenie powinno bilansować składniki pokarmowe, aby ich obieg w układzie 

nawóz–gleba–roślina był w jak największym stopniu zamknięty. Jest to możliwe między innymi 

dzięki sporządzaniu bilansów, które różnią się między sobą granicami systemu i uwzględnianymi 

elementami bilansowymi. Spośród nich powszechnie uznany jest tzw. bilans brutto (gross nutrient 

balance) sporządzany zgodnie z metodyką OECD i przedstawiony w publikacji I.B.2., który 
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po stronie przychodów uwzględnia wnoszone ilości składników pokarmowych (inputs) w postaci 

przede wszystkim nawozów, wiązania N przez wolnożyjące mikroorganizmy, materiału siewnego 

i opadu z atmosfery (depozycji), a po stronie rozchodów ilości tych nutrientów wynoszone 

(outputs) w zbieranych z użytków rolnych plonach (Eurostat 2013). Dodatnie saldo wyliczonego 

w ten sposób bilansu, związane na przykład ze stosowaniem zbyt wysokich dawek nawozów 

mineralnych, wskazuje na potencjalne ryzyko rozpraszania składników w środowisku 

oraz możliwość ich nagromadzania w glebie. Jego ujemne wartości z kolei mogą prowadzić 

do obniżenia zasobności, żyzności i degradacji gleby oraz spadku plonów (Steiner i in. 2012; Leip 

i  in. 2011; Brentrup i Palliere 2010). 

Bilanse i zawartości składników pokarmowych w glebie w przeprowadzonym doświadczeniu 

były zróżnicowane w zależności od analizowanego makroelementu i zastosowanego nawożenia. 

Salda bilansu azotu sporządzone dla okresu 2 lat trwania doświadczenia mieściły się w zakresie 

od – 67,6 kg ha-1 (ZN3) do – 169,7 kg ha-1 (ZN2Urea). Na uzyskany wynik największy wpływ miał 

znaczny odpływ azotu wraz z wysokimi plonami (r = – 0,7). W przeprowadzonym doświadczeniu 

podwyższanie dawek N oraz stosowanie wgłębnej aplikacji nawozu NPS(M) razem z siewem 

wpływało na zwiększenie pobrania i wykorzystania azotu przez rośliny, przyczyniając się 

do wzrostu jego wynoszenia z plonami ziarna. Według Sainju (2017) rośliny uprawiane na glebach 

zasobnych w azot uzyskują wyższe plony i wynoszą z nich większe ilości N, aniżeli rosnące na 

stanowiskach uboższych w ten składnik. Ocenia się jednak, że w ciągu roku, zależnie od dopływu 

resztek pozbiorowych, temperatury, zawartości wody i SOM, 1–2% N organicznego ulega 

mineralizacji, stając się źródłem azotu mineralnego brakującego do wzrostu i rozwoju roślin 

(Sainju 2017, Sainju i in. 2017). Było to niewątpliwie główną przyczyną statystycznie istotnego 

zmniejszenia zawartości azotu w glebie po 2 latach prowadzenia doświadczenia (r = – 0,72). 

Najmniejszą zawartość azotu (1,58 g kg-1) odnotowano w glebie obiektów, w których otrzymano 

najwyższy plon ziarna, a saldo bilansowe osiągnęło najniższą wartość (ZN2Urea). Uzyskany 

w doświadczeniu brak nadwyżek bilansowych azotu oraz dodatkowe ilości węgla wnoszone wraz 

z pozostawianą na polu słomą, mogły ograniczać ryzyko pojawienia się strat N (Bichel i in. 2017; 

Pieri i in. 2011), a krótkotrwale występujący jego deficyt był odwracalny i wskazywał jedynie 

na potencjalne ryzyko spadku żyzności gleby. Bilans fosforu osiągał najmniejsze wartości (od – 

11,3 do – 11,6 kg ha-1) w obiektach, w których stosowano nawóz NPS(M) oraz najwyższe dawki N 

w postaci mocznika. Podobnie jak w przypadku salda azotu, był on w głównej mierze 

zdeterminowany wielkością uzyskiwanych plonów i wynoszeniem składników pokarmowych 

z agroekosystemu. Ze względu na wysoką zasobność gleby w ten makroelement, ujemny wynik 

bilansowy nie spowodował zmiany zasobności gleby w P. 
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Salda bilansu potasu w analizowanym okresie były dodatnie i kształtowały się na poziomie 

184,1–194,0 kg ha-1. Otrzymany wynik znalazł odzwierciedlenie w zwiększonej zawartości tego 

makroelementu w glebie po zakończeniu doświadczenia, przy czym obserwowano niewielkie 

zróżnicowanie międzyobiektowe. W przeciwieństwie do azotu i fosforu, potas jest w niewielkim 

stopniu akumulowany w ziarnie wynoszonym poza agroekosystem. Gromadzi się on głównie 

w słomie kukurydzy, z której w szybkim tempie zostaje uruchomiony, gdyż występuje tam 

w formie jonowej, niezwiązanej trwale w połączeniach organicznych (Steiner i in. 2012). 

Określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego oraz sposobu uprawy i siewu 

na sekwestrację węgla w agroekosystemach kukurydzy 

Gleby ekosystemów rolniczych mogą stanowić źródło emisji węgla (C), głównie wskutek 

mineralizacji substancji organicznej i/lub jego magazyn, przede wszystkim, dzięki wiązaniu CO2 

przez rośliny uprawne w procesie fotosyntezy i przekształcaniu wprowadzanej do gleb biomasy 

w pulę C względnie odporną na rozkład (Gerosa i in. 2014; Whalen i in. 2014). Praktyki rolnicze 

pozwalające na zwiększenie ilości wnoszonego C – zasymilowanego do środowiska glebowego 

i/lub spowolnienie przekształcania zgromadzonego już tam węgla do CO2 przyczyniają się 

do sekwestracji C i znajdują się w centrum zainteresowania międzynarodowych organizacji, w tym 

inicjatywy 4 per 1000, której jestem członkiem. Szczególnego znaczenia powyższe procesy 

nabierają w agroekosystemach kukurydzy, zajmujących ponad 20% gruntów rolnych na świecie, 

gdzie na powierzchni jednego hektara uzyskuje się od 15,9 do 24 ton biomasy części nadziemnych 

i 3–5 ton korzeni, w których średnio znajduje się 43,6% C (Yanni i in. 2010). Należy przy tym 

pamiętać, że możliwość wiązania węgla w formie glebowych związków organicznych jest 

uwarunkowana zmiennym w czasie ukształtowaniem się specyficznych czynników siedliskowych 

(glebowo–klimatycznych) i antropogenicznych związanych przede wszystkim z agrotechniką roślin 

uprawnych. Szansą na poprawę bilansu substancji organicznej w przypadku roślin negatywnie 

na niego wpływających, jak kukurydza, są uproszczenia w zakresie uprawy roli oraz dodatkowa 

masa organiczna w postaci resztek pożniwnych, których ilość zależy głównie od stosowanego 

nawożenia (Gregorich i in. 2001), pozwalającego na efektywne wykorzystywanie składników 

pokarmowych i stymulującego rozwój systemu korzeniowego. 

Oddziaływanie wgłębnej aplikacji nawozu wieloskładnikowego NPS(M) łącznie z siewem 

nasion w warunkach uproszczonej uprawy na sekwestrację CO2 w agroekosystemach 

kukurydzy, w porównaniu do nawożenia rzutowego, przedstawiono w publikacji I.B.2.-3. 

Pod wpływem zlokalizowanego stosowania nawozu NPS(M) łącznie z siewem nasion 

w warunkach uprawy bezorkowej, w większości analizowanych terminów, występowało 

zwiększenie produkcji biomasy kukurydzy i puli związanego w niej ditlenku węgla (I.B.3.). 
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W korzystnych warunkach opadowo–termicznych (w 2014 roku), w fazie dynamicznej akumulacji 

suchej masy (BBCH 18–19) uzyskiwało ono najwyższe wartości, sięgające 26,5% (w Żelaznej) 

i 33% (w Czesławicach). W późniejszych okresach rozwoju roślin różnice w akumulacji suchej 

masy między obiektami z rzutowym sposobem aplikacji nawozów i uprawą klasyczną 

oraz ze zlokalizowanym stosowaniem produktu NPS(M) i uprawą uproszczoną nie przekraczały 

15% (w Żelaznej) i 17% (w Czesławicach). Jing ze współautorami (2010) obserwowali, 

że zlokalizowane nawożenie N–NH4 i P przyczyniało się do zwiększenia suchej masy części 

nadziemnych kukurydzy i powierzchni liści, jednak efekt ten ulegał zmniejszeniu w fazie 10. liścia. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w przeprowadzonych doświadczeniach nie odnotowano istotnych 

różnic międzyobiektowych w wielkości uzyskiwanych plonów ziarna w agroekosystemie 

kukurydzy zlokalizowanym na słabszym stanowisku (w Żelaznej) i/lub przy niekorzystnych 

warunkach opadowo-termicznych (w 2015 roku). Było to niewątpliwie związane z faktem, 

że kukurydza w pełni swojej wegetacji, uruchamiając metabolizm węgla typu C4, podlegała 

stresowi wodnemu i/lub żywieniowemu (Grzebisz 2012). Wgłębna aplikacja nawozu 

wieloskładnikowego i uproszczona uprawa kukurydzy przyczyniły się do istotnego zwiększenia 

plonów ziarna (o 10,9%) na stanowisku zasobniejszym w składniki pokarmowe i substancję 

organiczną oraz lepiej zaopatrzonym w wodę (średnio w Czesławicach odnotowano większą o 30% 

sumę opadów i 58,6% wyższą glebową pojemność wodną niż w Żelaznej). W warunkach 

zróżnicowanej uprawy zmiany właściwości gleby, takich jak wilgotność i temperatura 

oraz dostępność składników pokarmowych, są uznawane za główne przyczyny różnic 

w plonowaniu tego gatunku roślin (Soane i in. 2012). 

Zastosowanie innowacyjnej metody nawożenia i siewu w warunkach uproszczonej uprawy 

przyczyniło się do istotnego zmniejszenia ilości emitowanego ditlenku węgla z agroekosystemów 

kukurydzy. Zdaniem Tanveera i współautorów (2013) redukcja zabiegów agrotechnicznych 

przyczynia się do ograniczenie ilości CO2 uwalnianego z porów glebowych i/lub powstającego 

podczas nasilonej mineralizacji substancji organicznej, powodowanej destrukcją agregatów 

glebowych oraz większym napowietrzeniem. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku 

gleby o niskiej zawartości węgla organicznego (soil organic carbon, SOC; 5,4 g kg-1) 

i przy mniejszej ilości resztek pozostawianych po zbiorze roślin (w Żelaznej), emisja CO2 została 

ograniczona o około 30%, niezależnie od warunków opadowo-termicznych. W odniesieniu 

do gleby zasobniejszej w substancję organiczną (w Czesławicach), wskaźnik ten kształtował się 

na poziomie 34% tylko przy niższych opadach (w 2015 roku). Występowanie korzystnych 

warunków sprzyjających uzyskiwaniu większej ilości biomasy pozbiorowej, jak również 

powstawaniu CO2 ze źródeł biogennych, ograniczyło redukcyjny wpływ wgłębnej aplikacji 

nawozu wieloskładnikowego i uproszczeń w uprawie do 8%. Według Abdalla i współautorów 
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(2016) zmniejszenie emisji ditlenku węgla po wprowadzeniu uproszczeń w uprawie jest większe 

w glebach o niskiej zawartości SOC. 

Wyniki analiz gleby w Czesławicach dowiodły, że tempo dopływu do niej biomasy 

przewyższało mineralizację substancji organicznej, której główny produktem był ulatniający się 

do atmosfery CO2, dzięki czemu doszło do nagromadzenia się SOC, tj. sekwestracji węgla netto 

(I.B.2.). Najkorzystniej pod tym względem oddziaływało nawożenie zlokalizowane i uproszczona 

uprawa zastosowane w obiekcie ZN2Urea, gdzie zawartość węgla organicznego była większa 

po zakończeniu doświadczenia niż przed jego założeniem i w stosunku do wartości osiągniętych 

w obiekcie ZN1 odpowiednio o 6,3% i o 7,5%. W długoletnich doświadczeniach polowych 

udowodniono, że od 7,7% do 20% pozostałości części nadziemnych kukurydzy jest gromadzone 

w puli glebowego węgla organicznego (Yanni i in. 2010). W krótkotrwałych eksperymentach 

(dwu–czteroletnich) również wykazywano korzystny wpływ aplikacji słomy kukurydzianej 

i nawozów mineralnych na akumulację SOC, przy czym był on głównie widoczny w uprawach 

monokulturowych (Dou i in. 2016; Gregorich i in. 2001). 

Określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego oraz sposobu uprawy i siewu 

na emisję N2O w agroekosystemach kukurydzy 

Polska jako sygnatariusz Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu i Protokołu z Kioto oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej współuczestniczy 

w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym także tych pochodzących 

z rolnictwa (KOBIZE 2018). Wyniki analiz wskazują, że w agroekosystemach wartość potencjału 

globalnego ocieplenia pochodzenia nawozowego jest kształtowana przede wszystkim przez emisje 

tlenku diazotu (Skowrońska i Filipek 2014; van Kessel i in. 2013). Według danych Krajowego 

Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE 2018) polskie gleby użytkowane rolniczo 

są odpowiedzialne za 67,2% emisji N2O z sektora rolnego. Gaz ten powstaje w środowisku 

glebowym głównie w procesach mikrobiologicznych (w których substratem są związki azotu), 

stanowiąc produkt uboczny pierwszego etapu nitryfikacji oraz produkt przejściowy lub końcowy 

denitryfikacji (Cameron i in. 2013). Należy pamiętać, że w warunkach niskiej i średniej wilgotności 

gleb przede wszystkim ten pierwszy proces ma znaczenie (Liu i in. 2007). Stąd emisje N2O z gleb 

ekosystemów rolniczych mogą być ograniczane głównie poprzez działania związane 

z zarządzaniem procesami nitryfikacji – denitryfikacji w środowisku przyrodniczym, w tym dzięki 

redukcji ilości substratów dla tych przemian. Modyfikacje dotyczące sposobu nawożenia azotem 

(np. dawki, formy czy głębokości umiejscowienia nawozu) oraz uprawy nie zawsze przynoszą 

oczekiwane rezultaty w postaci ograniczenia emisji N2O, co jest związane z kompleksowym, 

wielokierunkowym oddziaływaniem czynników środowiskowych i wysoką dynamikę przemian N 
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(van Kessel i in. 2013). Działania mitygacyjne realizowane w ramach projektu AZOMAIS, które 

stały się przedmiotem publikacji I.B.4., wpisują się w aktualna potrzebę oceny praktyk 

ograniczających emisję N2O w naszych warunkach glebowo–klimatycznych, szczególnie tych, 

wobec których skuteczności istnieją sprzeczne doniesienia literaturowe – jak wgłębna aplikacja 

nawozów czy uprawa uproszczona (Snyder i in. 2009). 

W przeprowadzonych badaniach wykazałam, że niezależnie od właściwości gleb i warunków 

opadowo–termicznych, uproszczony sposób uprawy kukurydzy z wgłębną aplikacją nawozu 

NPS(M) wpływał na istotne ograniczenie (średnio o 20,9%) emisji tlenku diazotu. Uzyskane 

wyniki badań potwierdzają więc tezę Venterea i Stanenasa (2008), sformułowaną na podstawie 

pionowego rozkładu w profilu glebowym właściwości biofizycznych, że głębokie umieszczanie 

nawozów, w przeciwieństwie do płytkiego, w połączeniu z uproszczeniami w uprawie oddziałuje 

na ograniczenie emisji N2O. Taki sposób nawożenia pozwalał zmniejszyć dopływ substratu 

azotowego do najbardziej aktywnej biologicznie strefy gleby (wierzchniej warstwy), gdzie łatwo 

mógł ulegać przemianom do tlenku diazotu. Ponadto efektywniejsze wykorzystanie N przez rośliny 

z obiektu ZN2Urea, zmniejszało ilość azotu niezbędnego do procesów oksydacyjno-redukcyjnych 

generujących N2O. Nie bez znaczenia w przeprowadzonych doświadczeniach była również forma 

azotu zastosowana do wgłębnej aplikacji. Według niektórych autorów (Flynn i Smith 2010) 

granule mocznika lepiej jest umieszczać wgłębnie, podczas gdy głębsza lokalizacja saletry 

amonowej może skutkować intensyfikacją emisji N2O, nawet o 60%. Zarówno wysoka miejscowa 

koncentracja jonu NH4
+, pojawiającego się w wyniku ureolizy, jak i powodowane jego 

przemianami zakwaszenie rizosfery, ograniczają nitryfikację i pozwalają tej formie azotu 

pozostawać przez pewien czas w formie niezmienionej (Shapiro i in. 2016; Ma i in. 2015). 

W badaniach własnych niższe efekty redukcyjne i większe wartości emisji N–N2O 

obserwowano w warunkach stanowiska zasobniejszego w składniki pokarmowe i substancję 

organiczną oraz lepiej zaopatrzonego w wodę (w Czesławicach, w 2014 roku). Wyższa zawartość 

występującego tam węgla organicznego pochodzenia endogennego i egzogennego (w postaci 

większej ilości resztek pożniwnych uzyskiwanych z obiektu ZN2Urea) – donora elektronów 

i energetycznego substratu, niewątpliwie sprzyjały procesowi powstawania N2O (Körschens 

i Schulz 2004). Ponadto należy pamiętać, że rok 2014 charakteryzował się wyższymi opadami niż 

2015, a denitryfikacja jest dominującym procesem przy wypełnieniu wodą przestrzeni porowatej 

gleby (WFPS – water-filled pore space) powyżej 60–70%, czemu sprzyjają także uproszczenia 

w uprawie, i nasila się w warunkach naprzemiennie występujących po sobie okresów 

niedostatecznego i nadmiernego uwilgotnienia (van Kessel i in. 2013). 
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Ocena oddziaływania rezygnacji z nawożenia potasem na pobranie i rozmieszczenie N, P i K 

w kukurydzy uprawianej na glebie o bardzo wysokiej zasobności w ten składnik 

W wielu badaniach udowodniono korzystny wpływ nawożenia potasowego na wzrost, rozwój 

i plonowanie kukurydzy. Jednak jego efektywność i wynikające z tego korzyści produkcyjno–

ekonomiczno–środowiskowe są uzależnione od zasobności gleby w ten składnik. 

W doświadczeniach węgierskich, prowadzonych w latach 1960–2000 wykazano, że stosowanie 

nawozów potasowych przy zawartości K wymiennego przekraczającej 180–260 mg kg-1 przynosi 

znikome rezultaty, wcale nie oddziałuje lub nawet negatywnie wpływa na produkcyjność 

kukurydzy, a maksymalne plony można uzyskiwać bez aplikacji tego makroelementu (Izsaki 2017; 

Csathó 2002; Engels i Kirkby 2001; Murillo i in. 1997). Należy przy tym pamiętać, że zawartość 

potasu w glebie pod koniec okresu wegetacyjnego decyduje o pierwszej (szybkiej) fazie jego 

wymywania, oddziałuje także na przemieszczanie się K wraz ze spływem powierzchniowym 

(Alfaro i in. 2017). Ilość traconego tymi drogami potasu niejednokrotnie przewyższa pod tym 

względem azot (Skowron i in. 2018). Jednak według polskich zaleceń nawożenia potasem można 

zaniechać, dopiero gdy jego zawartość przekracza 350 mg K2O kg-1 (w glebach bardzo lekkich) – 

600 mg K2O kg-1 (w glebach ciężkich) (Jadczyszyn i in. 2010). Zdaniem Izsakiego (2017), z uwagi 

na postęp w hodowli kukurydzy, zwiększanie jej produkcyjności i zmiany w stosowanych 

technologiach uprawy, zalecenia nawozowe powinny być stale aktualizowane między innymi 

w oparciu o stan zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe. 

Wyniki badań dotyczące pobrania i rozmieszczenia N, P i K w kukurydzy w warunkach 

rezygnacji z mineralnego nawożenia potasem na glebie o wysokiej zasobności w ten składnik 

zaprezentowano w publikacjach I.B.5 i I.B.6. 

W doświadczeniu wykazałam, że pominięcie potasu w dawce nawozowej nie było czynnikiem 

istotnie wpływającym na pobranie oraz zawartość azotu, fosforu (publikacja I.B.5.) i potasu 

w kukurydzy (publikacja I.B.6.). Według niektórych autorów, zwiększanie poziomu 

przyswajalnego potasu w glebie powyżej 150 mg kg–1 nie oddziałuje na akumulację N, P i K 

przez ten gatunek rośliny (Csathó 2002; Carter i Singh 2004). 

W warunkach prowadzonego przeze mnie doświadczenia szybkość akumulacji analizowanych 

makroelementów zależała od fazy rozwoju kukurydzy. W fazie 7.–9. liścia tempo pobierania azotu 

było o 66,7% większe, a podczas wiechowania o 35,7% mniejsze w warunkach gleby słabiej 

zaopatrzonej w potas. Fosfor i potas były najszybciej akumulowane przez kukurydzę w okresie 

reprodukcji (podczas wiechowania – P i K, nalewania ziarna – P i dojrzałości mlecznej – K). 

Przy czym nawożenie potasem intensyfikowało nieznacznie ten proces tylko w tym pierwszym 

przypadku (w fazie wiechowania). Pod koniec okresu wegetacji, niezależnie od zastosowanego 

nawożenia potasem, stwierdzono zmniejszenie jego pobrania, co było najprawdopodobniej 



Załącznik | 2 
 

17 
 

związane z procesem starzenia i obumieraniem liści oraz korzeni, jak również z wypływem jonów 

K+ na zewnątrz (I.B.6.) (Engels i Kirkby 2001). Dynamika akumulacji azotu i fosforu wykazywała 

w tym czasie odwrotny przebieg, zgodny ze schematem względnej szybkości nagromadzania 

składników (I.B.5.). Przemieszczanie się pobranych makroelementów do różnych części roślin 

było uzależnione głównie od specyfiki mineralnego odżywiania się nimi roślin. Stąd też największe 

ilości azotu i fosforu zostały stwierdzone w ziarnie, a potasu w częściach wegetatywnych. 

Rezygnacja z nawożenia potasem w niewielkim stopniu decydowała o zawartości tego 

składnika w ziarnie, zmniejszała natomiast o 9,6% ilość azotu i zwiększała o 14,8% poziom 

nagromadzonego tam fosforu. Relacje te znalazły swoje odzwierciedlenie w mniejszej o 23,3% 

wartości stosunku N:P w ziarnie kukurydzy uprawianej bez nawożenia potasowego. Wykazałam 

przy tym, że o stosunku N:P w biomasie kukurydzy podczas sezonu wegetacyjnego w większym 

stopniu decydowało pobranie fosforu niż azotu (R2 = 0,59 i R2 = 0,16 odpowiednio dla P i N) 

(I.B.5.). Niewątpliwie było to wynikiem bezpośrednich i pośrednich interakcji pomiędzy potasem 

a tymi makroelementami. Potas korzystnie wpływa na absorpcję azotu, szybkość translokacji 

i redukcję azotanów w roślinach (Fageria 2001; Marschner 1995). Jednak, ze względu na swoją 

wysoką mobilność, gdy występuje w dużych stężeniach, może utrudniać pobieranie innych jonów, 

w tym anionów fosforanowych (Fageria 2001). Ponadto nawożenie potasem przyczynia się 

pośrednio do zmian w biodostępności składników pokarmowych poprzez wpływ na wzrost stężenia 

jonów H+ (ujawnienie wymiennej i fizjologicznej kwasowości), które oddziałując na siatkę 

krystaliczną minerałów ilastych, zwiększają mobilność niewymiennie związanych jonów NH4
+, 

a w wyniku nasilenia sorpcji specyficznej i niespecyficznej fosforanów ograniczają ich aktywność 

(Carter i Singh 2004; Fageria 2001). Zdaniem Sadrasa i współautorów (2006) zmiany stosunku N:P 

w kukurydzy są uwarunkowane większą zmiennością zawartości P aniżeli N w biomolekułach. 

PODSUMOWANIE 

Prowadzone przeze mnie badania, których wyniki zostały przedstawione w cyklu 

monotematycznych publikacji I.B.1. – I.B.6. wpisują się w aktualną światową problematykę 

naukową. Dotyczą bowiem wprowadzania nowych i/lub weryfikacji praktyk już stosowanych 

za granicą w polskich warunkach glebowo–klimatycznych, pozwalających na zwiększenie 

efektywności wykorzystywania składników pokarmowych i ograniczania ich strat 

w agroekosystemach rośliny, odgrywającej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa 

żywnościowego na świecie. Zaprezentowane osiągnięcie naukowe stanowi unikatowe, 

kompleksowe opracowanie dotyczące możliwości optymalizacji gospodarowania azotem, 

fosforem, potasem i węglem w uprawie kukurydzy. Wykazałam w nim, że zlokalizowana aplikacja 

nawozu wieloskładnikowego wyprodukowanego na bazie mocznika w postaci małych i dużych 

granul, umieszczonych odpowiednio na głębokości 10 cm i 25 cm, równocześnie z siewem nasion 
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w warunkach uproszczonej uprawy daje lepsze efekty produkcyjne i korzystniej wpływa na stan 

odżywienia roślin niż nawozy mineralne aplikowane w takich samych dawkach rzutowo. 

Udowodniłam także, że w przypadku gleb zasobnych w składniki pokarmowe, endogenne ich 

źródła odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu odpowiedniego zaopatrzenia w nie kukurydzy 

ziarnowej. Zasadnicze znaczenie ma także uzyskana ilość resztek pożniwnych, uwarunkowana 

stosowanym nawożeniem pozwalającym na efektywne wykorzystywanie składników 

pokarmowych i/lub stymulującym rozwój systemu korzeniowego, przede wszystkim w kontekście 

gospodarki recyrkulacyjnej potasu. Pozostawiona na polu biomasa pozbiorowa stanowi również, 

w połączeniu z uproszczeniami w uprawie, szansę na sekwestrację węgla i poprawę bilansu 

substancji organicznej, co szczególnie w przypadku roślin wpływających na niego negatywnie, jak 

kukurydza, może odgrywać istotną rolę w utrzymaniu usług ekosystemowych pełnionych 

przez gleby. Prośrodowiskowy charakter analizowanych w doświadczeniach praktyk nie ograniczał 

się tylko do pedosfery. Wgłębny sposób aplikacji nawozu wieloskładnikowego wyprodukowanego 

na bazie mocznika, przy braku nadwyżek bilansowych azotu w agroekosystemie i w połączeniu 

z uproszczeniami w uprawie, stanowi skuteczne działanie mitygacyjne, ograniczające emisje tlenku 

diazotu, niezależnie od występujących w Polsce warunków opadowo–termicznych. 

 

Wyniki badań przedstawione w cyklu jednotematycznych publikacji stanowiących osiągnięcie 

naukowe były wykorzystane w mojej działalności jako eksperta i panelisty: 

 Przy opracowywaniu Katalogu praktyk redukcyjnych dla polskiego rolnictwa w ramach 

ekspertyzy pt.: Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie 

z uwzględnieniem efektów Wspólnej Polityki Rolnej sporządzonej na zamówienie Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2015 roku. 

Ekspertyza została przygotowana przez konsorcjum złożone z Instytutu Zootechniki PIB, 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie (Umowa konsorcjum ZZP/21/15). W ramach Praktyk 
redukcyjnych gazów cieplarnianych dla Kierunku Produkcja Roślinna zawartych w ekspertyzie 
razem z prof. dr. hab. Tadeuszem Filipkiem opracowałam opis praktyk w Obszarze Nawożenie, 
określiłam ich potencjał redukcyjny, możliwości aplikacji, szacowania, jak również konsekwencje, 
koszty oraz sposób wdrożenia i promocji w ramach aktualnej polityki rolnej wraz z sugestiami 
odnośnie sposobu włączenia tego do krajowych raportów inwentaryzacji emisji. 

 Podczas prac o charakterze seminaryjno–warsztatowym oraz studialnym Zespołu ekspertów 

na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu, których celem była integracja 

środowiska ekspertów dla uzyskania wspólnego stanowiska i praktycznych rozwiązań, 

odpowiadających na aktualne problemy rolnictwa związane z ochroną środowiska i klimatu. 

Projekt był zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
(KSOW) na lata 2014–2020 i został skierowany przez KSOW jako wzorcowy do powielania 
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w ramach Good Practices – EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development) Projects’ 
Template. W skład grupy ekspertów wchodzili przedstawiciele jednostek naukowo–badawczych, 
organizacji rolników i hodowców, służb doradczych, administracji rządowej i terytorialnej 
oraz samorządów. Każdorazowo, spotkania eksperckie odbywające się w różnych regionach Polski 
(w Nowej Soli, Modlnicy, Puławach i Zamościu) obejmowały wykłady, poświęcone wybranym 
elementom problematyki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, połączone 
z  dyskusją uczestników. Jednocześnie w części warsztatowej omawiano możliwości praktycznego 
zastosowania w rolnictwie rozwiązań przedstawianych w części seminaryjnej, a także sposoby 
wykazywania uzyskanych efektów w oficjalnych raportach przesyłanych do KE i ONZ oraz ich 
agend. Podsumowaniem działań Zespołu ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian 
klimatu w 2017 roku były cztery monografie o tytułach zbieżnych z tematyką spotkań, tj.: 
1. Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, 2. Aktualny stan problematyki ochrony środowiska 
i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, 3. Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów 
badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, 
4. Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska 
naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów. W ramach projektu 
wygłosiłam referat, brałam czynny udział w panelach dyskusyjnych oraz przygotowałam razem 
z prof. dr. hab. Tadeuszem Filipkiem trzy rozdziały do monografii (II.D.33.–35.), dotyczące 
możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z gleb użytkowanych rolniczo 
oraz charakterystyki dorobku pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa. 

 W Międzynarodowej Inicjatywie 4 per 1000 Initiative: Soils for Food Security and Climate 

 4 per 1000 Initiative: Soils for Food Security and Climate została zapoczątkowana przez Francję 
w 2015 roku podczas COP21. Zrzesza na całym świecie ponad dwieście pięćdziesiąt podmiotów 
z sektora publicznego oraz prywatnego (producentów rolnych, przedstawicieli z: administracji 
rządowej, samorządów lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw, organizacji handlowych, 
organizacji pozarządowych, uczelni i instytutów naukowych) i wspiera wielostronne działania 
na rzecz lepszego zarządzania węglem organicznym w glebach oraz innych praktyk stosowanych 
w rolnictwie, odgrywających kluczową rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego na świecie i ograniczenia zmian klimatycznych.  
 W ramach Inicjatywy aktywnie uczestniczyłam w telekonferencjach w 2017 roku 
oraz w warsztatach Soil organic carbon good management practices: innovation and scaling up 
podczas Third Forum of Partners w 2018 roku, których celem była wymiana doświadczeń 
dotyczących działań mitygacyjnych w rolnictwie w poszczególnych państwach członkowskich. 
Pośredniczyłam także w podpisaniu Submission to Decision FCCC/SB/2018/L1 on The Kornovia 
Joint Work on Agriculture przez władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 Podczas opracowywania w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie materiałów 

informacyjnych do publikacji pt.: Potential of Polish scientific units in the field of mitigation 

activities and research on adaptation to climate change in the agricultural sector, December, 2018, 

29–30, przygotowywanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z okazji 24. Sesji 

Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(COP24), która odbyła się w Katowicach, w dniach 3–14 grudnia 2018 roku. 
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 W artykułach, komunikatach i w trakcie warsztatów dedykowanych producentom rolnym 

oraz przy tworzeniu modelu pobierania składników pokarmowych przez kukurydzę we współpracy 

z jednostkami z zagranicy. 

Należy przy tym podkreślić, że wynalazek opracowany w ramach projektu Niskonakładowy 

i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy AZOMAIS, tj. wieloczynnościowy 

agregat do uprawy gleby z wgłębną aplikacją nawozów został nagrodzony złotym medalem na 10. 

Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2016 organizowanej przez Stowarzyszenie 

Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP i Politechnikę Warszawską. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo–badawczych 

PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA 

Działalność naukową rozpoczęłam w 1997 roku wraz z rozpoczęciem pracy w Katedrze Chemii 

Rolnej Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) na stanowisku asystenta. Zostałam wówczas włączona 

w program badań dotyczący możliwości rolniczego zagospodarowania odpadów i ich 

oddziaływania na środowisko glebowe, w ramach których powstało 5 publikacji naukowych 

(II.D.1-5. 1). W problematykę tę wpisywał się również projekt badawczy Assessment of available 

nitrogen following application of poultry manure or composted yard manure realizowany 

przeze mnie na Uniwersytecie British Columbia (Vancouver, Kanada, 03.07–29.11.2002 r.) 

oraz przeprowadzone doświadczenie polowe, będące podstawą mojej rozprawy doktorskiej pt.: 

Oddziaływanie odpadów organicznych na zmiany jakościowe i ilościowe związków węgla i azotu 

w glebie lekkiej, która została wyróżniana nagrodą indywidualną J.M. Rektora AR w Lublinie. 

 

                                                           
1 Odnośniki do prac cytowanych w teście są zgodne z ich numeracją zawartą w załączniku 4. 
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PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność chemia rolna 

i środowiskowa, rozszerzyłam moją główną problematykę badawczą, współpracując z naukowcami 

zarówno z jednostek uczelni macierzystej, jak i innych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. 

W obrębie zainteresowań naukowych z tego okresu można wyróżnić cztery dominujące nurty:  

 Nawozowe zagospodarowanie zewnętrznej materii organicznej. 

 Produkcyjne i środowiskowe aspekty zakwaszenia i wapnowania gleb. 

 Wpływ działalności rolniczej na dyspersję składników pokarmowych w środowisku.  

 Oddziaływanie nawożenia na jakość surowców roślinnych. 

Nawozowe zagospodarowanie zewnętrznej materii organicznej 

Ze względu na negatywne oddziaływanie większości praktyk agrotechnicznych stosowanych 

na terenach użytkowanych rolniczo na zawartość glebowego węgla organicznego, konieczne jest 

wprowadzanie zabiegów pozwalających na jego utrzymanie (gleby zasobne w SOC) i/lub 

zwiększenie, głównie poprzez stosowanie zewnętrznej materii organicznej, także pochodzenia 

odpadowego. Działanie materiałów organicznych polega najczęściej z jednej strony na ich 

korzystnym wpływie na zawartość SOC, co z kolei poprawia właściwości gleb stymulujące wzrost 

i rozwój roślin, a z drugiej na dostarczaniu składników pokarmowych, co zwiększa produkcyjność 

agroekosystemów. 

Wyniki doświadczeń realizowanych przeze mnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

dotyczące oddziaływania materiałów organicznych, w tym pochodzenia odpadowego, na zawartość 

związków węgla i azotu, związane z dysertacją doktorską, zostały przedstawione w pracach 

opublikowanych w latach 2003–2008, już po uzyskaniu przeze mnie stopnia naukowego doktora. 

Wykazałam w nich, że zastosowana zewnętrzna materia organiczna (obornik, wywar gorzelniany, 

słoma z dodatkiem azotu mineralnego i wywaru gorzelnianego melasowego (II.D.6.), jak i trociny 

z dodatkiem wapna defekacyjnego (II.D.13.), przyczyniły się do wzrostu zawartości węgla 

organicznego, w stosunku do wartości uzyskanych w materiale glebowym pochodzącym 

z obiektów kontrolnych – bez nawożenia. Wzbogacenie gleby w węgiel organiczny miało na ogół 

charakter przejściowy, co wskazywało, że zawartość związków humusowych w mniejszym stopniu 

zależała od ilości i jakości wnoszonej materii organicznej, a uwarunkowana była przede wszystkim 

możliwością jej stabilizacji – w znacznej mierze ograniczonej na glebach lekkich. Stosowane 

nawożenie wpływało także na kierunek zmian w składzie frakcyjnym humusu, czego wyrazem 

było zmniejszenie udziału połączeń próchnicznych wolnych, związanych z wapniem, a także 

z bezkrzemianowymi formami żelaza, glinu oraz wzrost udziału frakcji stanowiących pozostałość 

po ekstrakcji (humin) (II.D.10. i II.D.13.). W największym stopniu ujawniło się to w glebach 
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pochodzących z obiektów nawożonych obornikiem i wiązało się z jakością materii organicznej 

wprowadzanej wraz z tym nawozem. 

Dynamika przemian związków węgla organicznego w glebie determinowała zmiany 

w zawartości azotu łatwo hydrolizującego – zaliczanego do tzw. aktywnej puli N, biorącej udział 

w  krótkotrwałym krążeniu tego składnika w środowisku glebowym. Dlatego, podobnie jak 

i w przypadku akumulacji substancji organicznej, największe ilości tej formy azotu występowały 

w glebie nawożonej obornikiem i wywarem gorzelnianym (II.D.8.). Procesy mineralizacji 

organicznych połączeń azotu, pochodzenia endogennego i egzogennego, jak i mineralne jego 

formy wnoszone podczas nawożenia prowadziły do uzupełniana rezerw N mineralnego 

w środowisku glebowym. Zastosowane odpady wpływały, w większości przypadków, na obniżenie 

zawartości azotu amonowego, a wzrost poziomu azotu azotanowego w glebie (II.D.9. i II.D.11.). 

Pomimo tego udział formy amonowej na ogół przeważał w puli azotu mineralnego, co było 

niekiedy modyfikowane stosowaniem odpadów o szerokim stosunku C:N, jak również warunkami 

pogodowymi i uprawkami mechanicznymi nasilającymi proces nitryfikacji. 

Uzyskanie stypendium z programu The OECD Co-operative Research Programme pozwoliło 

mi w 2010 roku na kontynuowanie współpracy z The University of British Columbia w Vancouver 

oraz z producentami rolnymi z prowincji British Columbia i realizację projektu pt.: Eco-Friendly 

Crop Rotations, w ramach którego powstała publikacja II.A.2. Oceniłam w niej dystrybucję masy 

i składników pokarmowych (N, P i K) wnoszonych do gleby z pomiotem (poultry liter, PL) 

świeżym i przechowywanym przez okres zimowy oraz równomierność jego poprzecznego rozkładu 

podczas aplikacji przy pomocy rozrzutnika tarczowego. W przeprowadzonych badaniach 

dowiodłam, że aplikacja doglebowa pomiotu i związana z tym separacja jego cząstek 

o zróżnicowanej zawartości składników pokarmowych (N, P i K) w poszczególnych frakcjach 

może mieć kluczowe znaczenie dla zrównoważonego zarządzania makroelementami 

w agroekosystemach. Stwierdziłam, że z punktu widzenia równomiernego rozkładu tych 

składników na polu, a także ze względu na potencjalne zagrożenia zdrowotne (wynikające 

z obecności patogenów i antybiotyków) i środowiskowe (możliwości przedostawania się cząstek 

PL do wód, na sąsiadujące pola i/lub tereny zamieszkałe), należy unikać aplikacji świeżego 

pomiotu. 

Produkcyjne i środowiskowe aspekty zakwaszenia i wapnowania gleb 

Aktualne problemy i przyszłe wyzwania związane z racjonalnym wykorzystaniem 

oraz zarządzaniem agroekosystemami wskazują, że zakwaszenie stanowi jeden z ważniejszych 

elementów chemicznej degradacji gleb i pomimo zmniejszonej ostatnio presji antropogenicznych 

przyczyn tego procesu, pozostaje nadal dużą barierą w produkcji roślinnej i ochronie środowiska.  
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W ramach badań obejmujących ten aspekt moich zainteresowań naukowych w publikacji 

II.D.14. i II.D.20. zostały przedstawione przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny zakwaszenia 

gleb, w tym potencjał zakwaszający wynikający z depozycji gazowych zanieczyszczeń powietrza, 

jak również ze stosowanego nawożenia azotowego. W klasyfikacji stref, dokonanej w publikacji 

II.D.14., w oparciu o stężenie SO2 i NO2 w powietrzu atmosferycznym, tylko w kilku przypadkach 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości ze względu na ochronę zdrowia. Porównując 

wyliczone roczne wartości depozycji z ich krytycznymi ładunkami, wykazano, że we wszystkich 

rejonach Polski kształtowały się one powyżej progowej wielkość depozycji dla jonów H+ i siarki. 

Udowodniono również, że zużycie nawozów wapniowych w Polsce nie pozwala na neutralizację 

jonów H+ powstających w wyniku przemian nawozów azotowych. W publikacji II.D.20. 

dowiedziono, że zakwaszenie gleb użytkowanych rolniczo było związane w ostatnich latach przede 

wszystkim z drastycznym spadkiem zużycia wapna nawozowego i zwiększonym udziałem azotu 

w nawożeniu NPK. Wykazano ponadto, że pomimo znaczącej redukcji emisji gazowych 

kwasotwórczych zanieczyszczeń powietrza, głównie SO2 i NOx oraz NH3, czynniki te nadal 

potęgują presję zakwaszenia gleb. 

Niejednoznaczne rezultaty badań, przedstawiane w literaturze, dotyczące oddziaływania 

nawożenia organicznego na zakwaszenie gleb były przesłanką do powstania publikacji II.D.15. 

Na podstawie wyników uzyskanych z dwóch doświadczeń polowych stwierdzono, że łączne 

stosowanie odpadów organicznych z przemysłu drzewnego z wapnem defekacyjnym sprzyjało 

utrzymywaniu aktywności jonów wodorowych na poziomie optymalnym dla gleb lekkich, 

a niewielki spadek wartości pH gleby ciężkiej nawożonej obornikiem i osadem ściekowym nie 

miał wpływu na zmianę klasy jej odczynu. 

Oddziaływanie zakwaszenia na mobilność makro– i mikroelementów w glebach stanowiło 

przedmiot publikacji II.D.16. Wykazano w niej, że zależności pomiędzy stężeniem jonów H+ 

w środowisku glebowym a zawartością przyswajalnych form składników pokarmowych mają 

charakter statystyczny, a nie przyczynowo–skutkowy. 

Podsumowaniem moich dotychczasowych badań dotyczących zakwaszenia i wapnowania gleb 

była monografia wydana w 2015 roku (II.D.24.), która została uznana przez Zarząd Główny 

Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska 

Naukowego (Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny Sertum Scientiarum Lublinense za 2016 rok). 

Dokonano w niej oceny dynamiki zakwaszenia polskich gleb w okresie ostatnich 60. lat. 

Zaprezentowano także stan tego procesu w oparciu o wyniki badań agrochemicznych blisko dwóch 

milionów próbek glebowych pochodzących z użytków rolnych. Wraz ze współautorami 

przedstawiłam aktualny stan wiedzy dotyczący przyrodniczych i antropogenicznych przyczyn 

oraz pierwotnych i wtórnych skutków zakwaszenia gleb, uwzględniając znaczenie tych procesów 
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w produkcji roślinnej i ochronie środowiska. Monografia zawiera ponadto zasady wapnowania 

gleb i charakterystykę oddziaływania tego zabiegu na atmosferę, środowisko wodne, gleby 

i rośliny uprawne. 

Wpływ działalności rolniczej na dyspersję składników pokarmowych w środowisku 

Zagrożenia warunkowane intensyfikacją działalności rolniczej, przejawiające się między innymi 

obniżeniem jakości wód i powietrza, stawiają przed rolnictwem nowe zadania z zakresu ochrony 

środowiska oraz wyznaczają kierunki rozwoju technologii produkcji w gałęziach przemysłu 

związanych z tym sektorem gospodarki. 

W publikacji (II.A.1.) przedstawiono ocenę cyklu życia nawozów mineralnych (Life Cycle 

Assessment, LCA), która pozwala na identyfikację, kwantyfikację i ewaluację potencjalnego 

całościowego ich wpływu środowiskowego, począwszy od pozyskania surowców, czyli tzw. 

kołyski, przez produkcję i użytkowanie – bramy, aż do końcowego etapu, czyli grobu 

oraz umożliwia ustalenie sposobów naprawienia szkód w środowisku. Wykazano, że skuteczna 

strategia, zabezpieczająca środowisko przed szkodliwym wpływem nawozów, polega na dążeniu 

do uszczelnienia cyklu składników pokarmowych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. 

Rozwój badań z zakresu chemii rolnej na przestrzeni ostatnich 60 lat, z uwzględnieniem 

ostatniego ich etapu skoncentrowanego na ochronie środowiska rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

stanowił natomiast przedmiot publikacji II.D.19. Podsumowano ją stwierdzeniem, że obecnie 

głównym paradygmatem badawczym i aplikacyjnym z zakresu chemii rolnej jako nauki stosowanej 

jest prowadzenie rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej gospodarki składnikami 

pokarmowymi, które pozwolą na zabezpieczenie potrzeb bieżących produkcji żywności 

bez uszczuplania możliwości następnych generacji do zapewnienia ich własnych potrzeb. 

Wpływ działalności rolniczej na przemieszczanie się składników pokarmowych do wód został 

zaprezentowany w trzech publikacjach (II.A.6., II.D.18. i II.D.21.). W badaniach, prowadzonych 

w pięcioletnim cyklu pomiarowym (w latach 2001–2016), przedstawionych w publikacji II.D.21. 

określono i zweryfikowano wskaźniki diagnostyczne procesu eutrofizacji i dynamiki troficznej 

dwóch ekosystemów jeziornych zlokalizowanych w zlewniach o zróżnicowanym udziale gruntów 

ornych. Wykazano, że zwiększeniu zawartości mineralnych form azotu i przyswajalnego fosforu 

w glebach strefy przybrzeżnej jezior towarzyszyło zmniejszenie aktywności niektórych enzymów. 

Analizowane wskaźniki biochemiczne i chemiczne jednoznacznie wskazywały na postępującą 

w szybkim tempie eutrofizację siedlisk przybrzeżnych jezior Długie i Głębokie. Kolejna publikacja 

z tego zakresu (II.A.6.) dotyczyła antropogenicznych źródeł potasu (K) w wodach 

powierzchniowych, czemu poświęca się stosunkowo mało uwagi w kontekście ich jakości. 

Prowadzone przez trzy lata badania monitoringowe na terenie zlewni rzeki Bystrzycy, obejmujące 
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26 punktów pomiarowych, wykazały, że stężenia potasu w analizowanych wodach płynących 

często przekraczały średnie poziomy tego składnika odnotowywane w Europie. Największe 

zawartości K występowały w punktach pomiarowych narażonych na wpływ oczyszczalni ścieków, 

a tereny użytkowane rolniczo stanowiły jedynie jego dodatkowe źródło. Stwierdzono również, 

że w identyfikacji źródeł pochodzenia zanieczyszczeń mogą być pomocne zależności pomiędzy 

stężeniami jonów potasowych, fosforanowych i azotanowych. 

W eksperymencie przedstawionym w publikacji II.D.18. określano wpływ czynników 

biotycznych i abiotycznych na wymywanie rozpuszczalnego węgla organicznego (DOC) 

na terenach użytkowanych rolniczo. Wykazano, że zawartość tej formy węgla ulega zwiększeniu 

w wodach drenarskich w wyniku stosowania obornika i nawozów NPK, wzrostu temperatury 

i opadów (podczas lata). Jej poziom jest także uzależniony od właściwości gleb (udziału frakcji 

o średnicy poniżej 0,02 mm, zawartości fosforu oraz pH). W warunkach polowych oddziaływanie 

poszczególnych czynników na stężenie DOC w wodach może być jednak trudne do przewidzenia 

z uwagi na ich wzajemne nakładanie się oraz pojawianie synergicznych bądź antagonistycznych 

reakcji. 

Problematyka związana z wpływem rolnictwa na emisję gazów cieplarnianych stanowi kolejny, 

bardzo ważny obszar mojej działalności naukowej, którym zajmuję się od ponad 10 lat. Wyniki 

przeprowadzanych badań naukowych z tego zakresu, jak również opis ich praktycznego 

wykorzystania, zostały włączone do osiągnięcia naukowego przygotowanego zgodnie z art. 16 ust. 

2 ustawy. 

Wpływ nawożenia na jakość surowców roślinnych 

Optymalne zaopatrzenie roślin w makro– i mikroelementy jest kluczowym warunkiem 

otrzymania wysokiego plonu o właściwych parametrach jakościowych. Niedobór nawet jednego 

składnika pokarmowego przyczynia się do niepełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego 

roślin. Szczególną formą nawożenia jest wzbogacanie roślin w elementy niezaliczane 

do składników pokarmowych roślin (jak na przykład jod), ale deficytowych dla człowieka i/lub 

zwierząt gospodarskich. Realizacja tego nurtu moich zainteresowań naukowych była możliwa 

dzięki współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jak również 

z podmiotami prywatnymi. 

W pierwszej pracy z tego zakresu oceniano wpływ aplikacji osadu ściekowego z Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, w porównaniu do nawożenia obornikiem, na jakość 

technologiczną buraków cukrowych (II.D.12.). Na podstawie wyników badań uzyskanych 

z doświadczenia polowego stwierdzono, że zastosowane materiały organiczne istotnie różnicowały 

zawartość sacharozy i azotu-α-aminowego w korzeniach, nie miały natomiast wpływu 
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na zawartość sodu i potasu w korzeniach buraka. Wzrost plonu cukru w wyniku stosowania 

nawożenia obornikiem i osadem był głównie determinowany plonem korzeni. 

W kolejnym doświadczeniu polowym określano zawartość i pobranie mikroelementów 

przez kukurydzę w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego (II.D.17.). Analizy 

materiału roślinnego wykazały, że nawożenie potasem miało niewielki wpływ na poprawę jakości 

kukurydzy z punktu widzenia jej zaopatrzenia w mikroelementy. 

W 2016 roku efektem mojego uczestnictwa w projekcie PBS1/B8/4/2012 była publikacja 

II.A.4., w której oceniano oddziaływanie zróżnicowanego nawożenia mineralnego na akumulację 

biomasy przez kukurydzę uprawianą na kiszonkę. W przeprowadzonym doświadczeniu polowym 

uzyskano plony kukurydzy o optymalnej zawartości suchej masy, której gromadzenie podczas 

okresu wegetacyjnego było uwarunkowane pobraniem azotu oraz dawką i rodzajem zastosowanego 

nawozu. Zlokalizowana aplikacja azotu w dawce 120 kg N ha-1 w postaci nawozu 

wieloskładnikowego dawała istotnie lepsze wyniki produkcyjne niż taka sama dawka tego 

makroelementu w postaci mocznika stosowanego rzutowo. Nawożenie nie różnicowało natomiast 

udziału kolb w plonie kukurydzy, a wysokie wartości tego wskaźnika świadczyły o przydatności 

otrzymanego surowca do produkcji kiszonki o dobrej jakości. 

Moje zainteresowania naukowe obejmowały także analizę parametrów jakościowych kupkówki 

pospolitej (II.A.5.). W badaniach polowych z wykorzystaniem tego gatunku stwierdzono, 

że pod  wpływem nawożenia siarką następowała poprawa jakości biologicznej plonu w wyniku 

zwiększenia w jego suchej masie zawartości aminokwasów siarkowych (cystyny i metioniny) 

niezbędnych dla prawidłowego metabolizmu ssaków. Pomimo niskich wymagań kupkówki 

względem siarki, brak nawożenia tym składnikiem skutkował spadkiem jego poziomu poniżej 

wartości przyjętych za optymalne dla traw. 

W 2016 i w 2018 roku zostały opublikowane prace II.A.3. i II.D.23., będące rezultatem 

poszukiwania alternatywnych metod suplementacji żywności w jod, zgodnie z zaleceniami 

Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie zmniejszenia niedoborów tego składnika w żywieniu 

człowieka. Celem badań przedstawionych w pracy II.A.3. była próba uzyskania siewek sałaty 

i rzodkiewki wzbogaconych w jod i określenie oddziaływania zróżnicowanych dawek jodku potasu 

(KI) na ich jakość biologiczną. Najbardziej odpowiednimi do biofortyfikacji okazały się najniższe 

dawki KI (0,075 i 0,15 mg/płytkę Petriego). Spożycie odpowiednio 10 g siewek rzodkiewki i 12 g 

sałaty rosnących w obecności 0,075 mg KI/ płytkę zaspakajałoby dzienne zapotrzebowanie 

człowieka na ten składnik. Zastosowanie wyższych dawek KI (0,375–1,5 mg/płytkę) prowadziło 

do redukcji długości siewek obu gatunków roślin oraz obniżenia niektórych wskaźników 

biochemicznych. W kolejnym eksperymencie, tym razem polowym, analizowano możliwość 

introdukcji jodu do łańcucha pokarmowego poprzez wzbogacanie pszenżyta ozimego 




