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S t r e s z c z e n i e 

Dwuletnie doświadczenie dotyczące wpływu nawadniania kroplowego oraz nawożenia mineral-
nego na plonowanie truskawki przeprowadzono na glebie lekkiej. Uzyskane wyniki obserwacji 
i badań wykazały zmiany w budowie morfologicznej i anatomicznej oraz aktywności niektórych 
procesów fotosyntezy w truskawce korzystnie wpływające na jej plonowanie. Pod wpływem nawad-
niania uzyskano zwiększenie plonu o 18%, nawożenia mineralnego o 8%, a oba zabiegi łącznie spo-
wodowały zwiększenie plonów o 28%. 

WSTĘP 

Optymalne warunki wilgotnościowe gleby na obiektach nawadnianych wpły-
wają korzystnie na budowę roślin oraz na aktywność procesów fizjologicznych, 
które decydują o wielkości i jakości plonów. Badania ZBIEĆ i in. [1989], KARCZ-
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MARCZYKA i in. [1999] oraz PODSIADŁO, KOSZAŃSKIEGO, KARCZMARCZYKA 
[1995] wykazały istotny wpływ nawadniania i intensywnego nawożenia mineral-
nego na procesy fizjologiczne i budowę roślin, ale dotyczyły one głównie traw, 
kukurydzy, zbóż i roślin strączkowych. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawadniania i inten-
sywnego nawożenia mineralnego na budowę morfologiczną i anatomiczną oraz 
plony truskawki odmiany Elsanta. 

METODY BADAŃ 

Badania polowe z truskawką odmiany Elsanta wykonano w latach 2000–2001 
w Stacji Doświadczalnej Lipki koło Stargardu Szczecińskiego, na glebie komplek-
su żytniego dobrego, klasy VIb. Gleba ta charakteryzuje się małą retencją wody 
użytecznej. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w układzie 
zależnym z dwoma czynnikami (split–plot), w czterech powtórzeniach. Ilość opa-
dów oraz temperatura w okresie wegetacji były zbliżone do średnich wieloletnich, 
występowały jednak 2–3-tygodniowe okresy o wyraźnym niedoborze opadów. 
Sumaryczne dawki nawadniania kroplowego wynosiły od 65 do 110 mm. Przed 
założeniem doświadczenia zastosowano obornik w ilości 30 t·ha–1. 

W doświadczeniu polowym, porównywano obiekty bez nawożenia i nawożone 
dwiema dawkami NPK: 0 NPK, 1 NPK – 130 (40+30+60) oraz 2 NPK – 260  
kg·ha–1, nienawadniane i nawadniane kroplowo (linia kroplująca o rozstawie kro-
plowników co 30 cm i wydajności 2,4 dm3·h–1). Decyzję o nawadnianiu podejmo-
wano na podstawie wskazań tensjometrów umieszczonych na głębokości 20 cm, 
zachowując wilgotność gleby na poziomie 0,01 MPa potencjału wodnego. Badania 
budowy anatomicznej i morfologicznej wykonano na roślinach z obiektów nawad-
nianych i kontrolnych (bez nawadniania) oraz bez nawożenia i nawożonych NPK 
w ilości 260 kg·ha–1. 

Badania cech morfologicznych przeprowadzono na 10 roślinach z każdego 
obiektu. Liczono liście na każdej roślinie i mierzono ich powierzchnię, a pod ko-
niec kwitnienia liczono kwiatostany na roślinie i kwiaty w kwiatostanie. Po zbio-
rach owoców liczono rozłogi wytworzone przez te rośliny. 

Z materiału roślinnego pobranego w terenie i zakonserwowanego w 75% alko-
holu etylowym wykonano następujące preparaty mikroskopowe: przekroje po-
przeczne wici i pędu kwiatostanowego, przekroje poprzeczne blaszki liściowej 
z nerwem głównym oraz preparaty powierzchniowe z dolnej skórki liścia [BRAU-
NE, LEMAN, TAUBERT, 1975].  

Wyniki oceniono statystycznie za pomocą półprzedziałów ufności Tukey’a. 
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WYNIKI I DYSKUSJA 

Wyniki badań dotyczące zmian budowy morfologicznej truskawki pod wpły-
wem zastosowanych zabiegów agrotechnicznych zestawiono w tabeli 1. Rośliny 
nawadniane kroplowo i nawożone wytwarzały więcej liści, z tym że wpływ zasto-
sowania obu zabiegów zwiększał efekt. Samo nawadnianie spowodowało zwięk-
szenie liczby liści o 9%, nawadnianie roślin nawożonych spowodowało pojawienie 
się o 13% liści więcej.  

Podobnie było z nawożeniem. Samo nawożenie zwiększyło liczbę liści o 24%, 
a nawadnianie – o 28%. Najlepszy efekt dało kompleksowe działanie obu czynni-
ków, zwiększając liczbę liści na roślinie o 40%.  

Podobną reakcję obserwowano w przypadku średniej liczby kwiatów w kwia-
tostanie i liczby rozłogów nadziemnych. Powierzchnia liści również zwiększała się 
w podobnym stopniu (o około 23%) pod wpływem nawożenia lub nawadniania, 
natomiast po kompleksowym działaniu tych czynników zwiększenie wyniosło 
31,5%. Liczba kwiatostanów zwiększyła się nieznacznie, zarówno po zastosowaniu 
samego nawożenia, samego nawadniania, jak i łącznego zastosowania tych zabie-
gów. Potwierdzają to badania, m.in.: KARCZMARCZYKA i in. [1999], PODSIADŁO, 
KOSZAŃSKIEGO, KARCZMARCZYKA [1995] oraz ZBIEĆ i in. [1989], odnoszące się 
do zbóż, traw i strączkowych. 

Wyniki badań cech anatomicznych truskawki podano w tabeli 2. W wyniku 
nawadniania truskawki, wszystkie badane cechy budowy anatomicznej wici uległy 
korzystnym zmianom, w większości statystycznie istotnym. Natomiast w roślinach 
nawadnianych i intensywnie nawożonych warstwa kolenchymy była o 5% cieńsza. 

Reakcja na nawożenie była bardziej zróżnicowana. Mimo zwiększonej grubo-
ści poszczególnych tkanek, średnica wici zmniejszyła się o 2% wskutek znacznego 
(o 11%) zmniejszenia średnicy rdzenia. Nastąpiło jednak znaczne zwiększenie 
grubości warstwy sklerenchymy – aż o 113%, kutikuli – o 66% i grubości wiązki 
przewodzącej – o około 29%. Pod wpływem nawożenia roślin nawadnianych, wy-
stąpił nieznaczny przyrost średnicy wici, przede wszystkim dzięki przyrostowi 
tkanek przewodzących, gdyż pozostałe tkanki albo były nieznacznie grubsze, albo 
cieńsze niż roślin nienawożonych.  

Średnica wici przy kompleksowym działaniu stosowanych zabiegów była 
o 19% większa, głównie dzięki przyrostowi tkanek przewodzących. Równocześnie 
zwiększyły się wartości wszystkich pozostałych cech (poza grubością warstwy 
kolenchymy). Najwyraźniej, bo aż o 117%, zwiększyła się grubość kutikuli. 

Zastosowane zabiegi agrotechniczne spowodowały też zmiany budowy pędu 
kwiatostanowego truskawki. W roślinach nawadnianych nastąpiła poprawa 
wszystkich badanych cech poza grubością kolenchymy, która była minimalnie 
cieńsza. Największe zmiany nastąpiły w przypadku kutikuli i epidermy (zwiększe-
nie grubości odpowiednio o 159 i 30%) oraz sklerenchymy (zwiększenie grubości 
o około 90%). Średnica pędu zwiększyła się o 9% w porównaniu z roślinami kon-
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trolnymi i był to największy przyrost w porównaniu z innymi wariantami doświad-
czenia. W przypadku nawadniania roślin intensywnie nawożonych stwierdzono 
zwiększenie grubości pędu kwiatostanowego o 6, epidermy o 24 i kutikuli o ponad 
19%. Pozostałe tkanki były cieńsze, a najbardziej tkanki przewodzące.  

Nawożenie dało podobny, acz gorszy efekt jak samo nawadnianie. Poza kolen-
chymą i drewnem, pozostałe tkanki były grubsze. Nawożenie roślin nawadnianych 
natomiast spowodowało zwiększenie tylko grubości epidermy z kutikulą, a grubość 
pozostałych tkanek zmniejszyła się. 

Średnica pędu kwiatostanowego pod wpływem kompleksowego działania na-
wadniania i nawożenia zwiększyła się o 8%. Warstwa kutikuli była grubsza 
o 159%, skórka z kutikulą – o 48%, a miękisz rdzenia – o 11%. Tkanki mechanicz-
ne i przewodzące były nieznacznie cieńsze. 

Stwierdzono, że nawożenie i nawadnianie miało też wpływ na budowę liścia 
truskawki. We wszystkich wariantach doświadczenia zaobserwowano pogrubienie 
blaszki liściowej i poszczególnych warstw tkanek ją budujących, tj. miękiszu pali-
sadowego i gąbczastego oraz skórki górnej i dolnej. Blaszka liściowa bardziej po-
grubiała przy kompleksowym działaniu nawadniania i nawożenia oraz samego 
nawadniania (odpowiednio o 25 i o 23%). Wpłynęło na to przede wszystkim 
zwiększenie grubości warstwy miękiszu palisadowego (odpowiednio o 28 i 27%). 
Liczba aparatów szparkowych skórki dolnej zmniejszyła się we wszystkich warian-
tach doświadczenia; najbardziej przy nawadnianiu roślin nawożonych – o 44% 
w stosunku do roślin tylko nawożonych. Równocześnie zwiększyła się długość 
komórek aparatów szparkowych o około 21%. Podobne wyniki uzyskano w do-
świadczeniach z roślinami innych gatunków przeprowadzonych, m.in. przez ZBIEĆ 
i in., [1989] z kukurydzą, KARCZMARCZYKA i in., [1999] oraz PODSIADŁO, KO-
SZAŃSKIEGO, KARCZMARCZYKA [1995] z roślinami zbożowymi i strączkowymi. 

Zastosowane zabiegi agrotechniczne spowodowały też zmiany zawartości pig-
mentów fotosyntezujących oraz aktywności niektórych procesów fizjologicznych 
w liściach truskawki (tab. 3). 

Zawartość chlorofilu zwiększyła się pod wpływem większych dawek NPK 
o 11%, a karotenu o 7%. Zaznaczyła się też tendencja do zwiększenia asymilacji, 
transpiracji i przewodnictwa szparkowego. 

Wszystkie zaobserwowane zmiany budowy anatomicznej i morfologicznej ro-
ślin oraz aktywności fotosyntetycznej, zwłaszcza pod wpływem nawadniania, 
wpłynęły na lepsze plonowanie truskawki (tab. 4). 

Nawadnianie, niezależnie od nawożenia, zwiększyło plon truskawki o 18%, 
nawożenie mineralne natomiast o 12%. Łączne działanie obu zabiegów agrotech-
nicznych spowodowało zwiększenie plonu o 27,6%. Lata w których przeprowa-
dzono doświadczenia były przeciętne pod względem ilości opadów, stąd też można 
się spodziewać, że w latach posusznych efekty nawadniania będą znacznie lepsze. 
Potwierdzają to obserwacje wielu praktyków oraz badania m.in. TREDERA [1999].  
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Tabela 4. Plonowanie truskawki (t·ha–1) 

Table 4. Strawberry fruit yield (t·ha–1)  

Czynnik   Factor 
Nienawadniane 
Non irrigated 

Nawadniane 
Irrigated 

Średnia 
Mean 

31,9 38,5 35,2 Rok   Year 2000 
2001 16,1 18,0 17,1 

23,7 27,2 25,4 
25,9 28,9 27,4 

Nawożenie 
Fertilization  

0 NPK 
1 NPK  
2 NPK 22,4 28,7 25,5 

Średnia   Mean 24,0 28,3 26,1 
NIR dla: nawadniania – 1,95, nawożenia – 2,05, lat – 3,05.  
LSD for: irrigation – 1.95, fertilization – 2.05, years – 3.05.  

WNIOSKI 

1. Nawadnianie oraz intensywne nawożenie mineralne, zwiększyły powierzch-
nię liści, zawartość pigmentów fotosyntetycznych oraz stymulację procesu fotosyn-
tezy. Rośliny były też lepiej przystosowane do gospodarowania wodą i substan-
cjami odżywczymi. 

2. Pod wpływem uzupełniającego nawadniania oraz intensywnego nawożenia 
mineralnego zwiększył się istotnie plon truskawki odmiany Elsanta. Nawadnianie 
zwiększyło plon owoców o 18%, nawożenie o 12%, a łączne zastosowanie obu 
zabiegów agrotechnicznych pozwoliło uzyskać plony większe o 28%. 
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S u m m a r y 

A 2-year field experiment on the influence of drip irrigation and mineral fertilization on straw-
berry was conducted in sandy soil. The results have shown a positive impact of these measures on the 
anatomy and morphology of strawberry, its physiological processes which have led to a higher crop. 
The strawberry yield increased by 18 % as a result of irrigation, by 8 % as a result of fertilization, and 
by 28 % as the effect of both measures combined. 

 
 

Recenzenci:  
prof. dr hab. Lech Nowak 
dr hab. Stanisław Rolbiecki 
 

Praca wpłynęła do Redakcji 14.03.2005 r. 

 



 

Tabela 1. Cechy morfologiczne truskawki (średnie z 2 lat) 

Table 1. Morphological features of strawberry (mean of 2 years) 

Cecha   Feature 

Nawadnianie 
Irrigation 

Nawożenie 
Fertilization 

liczba liści  
na roślinie 

no of leaves  
per plant 

powierzchnia  
asymilacyjna liści 
leaf surface area 

cm2

liczba kwiatostanów 
na roślinie  

no of inflorescences 
per plant 

liczba kwiatków  
w kwiatostanie 
no of flowers  

in 1 inflorescence 

liczba rozłogów  
na roślinie 

no of runners  
per plant 

0 NPK   7,4   89,0 0,6 4,0 6,5 
2 NPK   9,2 109,0 1,1 4,1 6,6 

Nienawadniane  
Non irrigated 
 średnia   mean   8,3   99,0 0,8 4,0 6,6 

0 NPK   8,1 110,0 1,1 4,6 6,6 
2 NPK 10,4 117,0 1,1 4,9 7,3 

Nawadniane  
Irrigated 

średnia   mean   9,2 113,5 1,1 4,7 6,9 

0 NPK   7,7   99,5 0,8 4,3 6,5 
2 NPK   9,8 113,0 1,1 4,5 6,9 

Średnia  
Mean  

średnia   mean   8,7  106,25 0,9 4,4 6,7 
 



 

Tabela 2. Budowa anatomiczna truskawki (średnie z 2 lat)  

Table 2. Anatomical features of strawberry (means of 2 years) 

Nawadnianie 
Irrigation 

Nawożenie 
Fertilization 

0 W NIR0,05 

LSD0.05
Cechy  

Features 
0 W 0 NPK 2 NPK 0 NPK 2 NPK 0 NPK 2 NPK D N D/N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pęd kwiatostanowy   Floral shoot 
Średnica pędu, µm 
Shoot diameter, µm 

2771 2979 2868 2882 2743 2800 2994 2963 39,4 n.i. 58,2 

Grubość skórki i kutikuli, µm  
Thickness of epidermis with cuticula, µm 

18,9 24,0 19,8 23,0 17,2 20,5 22,4 25,5 1,2 0,9 r.n. 

Grubość warstwy kutikuli, µm 
Thickness of cuticula, µm 

5,1 8,8 6,1 7,8 3,4 6,8 8,8 8,8 0,6 0,6 0,8 

Grubość warstwy kolenchymy, µm  
Thickness of collenchyma, µm 

57,9 56,8 57,8 57,0 58,7 57,2 56,9 56,7 n.i. n.i. n.i. 

Grubość warstwy sklerenchymy, µm 
Thickness of sclerenchyma, µm 

9,5 10,0 10,3 9,2 7,1 11,9 13,5 6,5 n.i. 0,9 1,5 

Grubość warstwy drewna, µm 
Thickness of xylem, µm 

150 161 161 149 155 144 167 155 8,5 7,1 n.i. 

Grubość warstwy łyka, µm 
Thickness of phloem, µm 

85,6 85,6 88,1 83,2 84,2 87,0 91,9 79,3 n.i. n.i. 11,9 

Średnica rdzenia, µm 
Pith diameter, µm 
 
 
 

1131 1200 1141 1190 1077,2 1185,3 1205,9 1195,7 53,8 46,4 71,0 



 

           
 

cd. tab. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rozłóg nadziemny (wić)   Above-ground runner 
Średnica rozłogu, µm 
Runner diameter, µm 

2765 3287 3024 3028 2790 2741 3258 3316 53,0 n.i. 68,6 

Grubość skórki i kutikuli, µm 
Thickness of epidermis with cuticula, µm 

19,4 24,0 20,3 23,0 17,6 21,1 23,1 24,9 0,8 1,1 n.i. 

Grubość warstwy kutikuli, µm  
Thickness of cuticula, µm 

5,4 8,9 6,5 7,9 4,1 6,8 8,9 8,9 0,7 0,7 0,9 

Grubość warstwy kolenchymy, µm 
Thickness of colenchyma, µm 

58,9 57,5 58,8 57,6 58,7 59,0 58,9 56,1 n.i. n.i. 2,2 

Grubość warstwy sklerenchymy, µm 
Thickness of sclerenchyma, µm 

9,7 13,8 11,5 11,9 6,2 13,2 16,9 10,7 0,9 n.i. 1,5 

Grubość wiązki przewodzącej, µm 
Diameter of vascular bundle, µm 

349 349 309 389 305 393 313 384 n.i. 11,6 n.i. 

Grubość warstwy łyka, µm 
Thickness of phloem, µm 

68,2 77,9 76,6 69,6 72,4 64,0 80,7 75,2 5,3 n.i. n.i. 

Grubość warstwy drewna wtórnego, µm 
Thickness of secondary xylem, µm 

172 215 176 211 164 181 189 241 9,7 9,3 13,5 

Szerokość rdzenia, µm 
Pith diameter, µm 
 
 
 
 

1137 1322 1294 1166 1206 1069 1381 1263 44,9 39,6 n.i. 



 

           
 

cd. tab. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liść   Leaf 
Grubość blaszki, µm 
Leaf blade thickness, µm 

235 277 250 262 224 246 275 279 7,9 8,5 11,6 

Grubość skórki górnej i kutikuli, µm 
Thickness of upper leaf epidermis with cuticula, 
µm 

21,2 26,8 22,1 25,9 18,2 24,2 26,0 27,6 1,2 1,0 1,6 

Grubość skórki dolnej, µm 
Thickness of lower leaf epidermis, µm 

16,9 23,5 18,5 21,9 14,5 19,3 22,6 24,6 0,8 1,1 1,4 

Grubość warstwy miękiszu palisadowego, µm 
Thickness of palisade parenchyma, µm 

89,5 107 95,5 101 84,3 94,8 106 107 2,7 2,5 3,7 

Grubość warstwy miękiszu gąbczastego, µm 
Thickness of spongy parenchyma, µm 

102 114 109 107 102,1 102,9 116 112 2,5 n.i. 3,2 

Liczba aparatów szparkowych na 1 mm2 po-
wierzchni skórki dolnej  
Number of stomata on 1 mm2 of the lower leaf 
surface  

29,8 17,3 24,0 23,1 30,0 29,6 18,0 16,7 1,3 n.i. n.i. 

Długość komórki aparatu szparkowego, µm 
 Length of a stomatal cell, µm 

20,2 24,1 22,3 21,9 20,5 19,8 24,1 24,1 1,4 n.i. n.i. 

Objaśnienia: 0 – kontrola – bez nawadniania, W – obiekty nawadniane, D – nawadnianie, N – nawożenie mineralne. 
Objaśnienia: 0 – control – no irrigation, W – irrigation, D – irrigation, N – fertilization.  



 

 

Tabela 3. Zawartość pigmentów i aktywność niektórych procesów fizjologicznych w liściach truskawki (średnie z 2 lat) 

Table 3. Pigment content and physiological activity in strawberry leaves (means of 2 years) 

Zawartość   Content of 

chlorofilu  
chlorophyll 

karotenu  
carotenoides

Asymilacja 
CO2

Asimilation of 
CO2

Transpiracja 
Transpiration 

Przewodnictwo 
szparkowe 
Stomatal  

conductance 

Koncentracja CO2 w przestworach 
międzykomórkowych 

CO2 concentration  
in substomatal cells 

Nawadnianie 
Irrigation 

Nawożenie 
Fertilization 

µg·g–1 świeżej masy 
µg·g–1 fresh weight  

µmol·m·s–1

0 NPK     981 269 4,40 3,18 0,26 273 
2 NPK 1 185 307 4,95 3,80 0,28 242 

Nienawadniane 
Non irrigated 

średnia   mean 1 083 288 4,68 3,49 0,27 257 

0 NPK 1 102 287 4,65 4,45 0,27 269 
2 NPK 1 128 298 5,82 4,76 0,32 248 

Nawadniane 
Irrigated 

średnia   mean 1 115 293 5,24 4,60 0,29 258 

0 NPK 1 042 278 4,53 3,82 0,27 271 Średnia  
Mean  2 NPK 1 157 303 5,39 4,28 0,30 245 
 
 


	Słowa kluczowe: budowa anatomiczna i morfologiczna, fizjologia, nawadnianie, nawożenie mineralne, plon, truskawka  
	WSTĘP 
	METODY BADAŃ 
	WYNIKI I DYSKUSJA 
	WNIOSKI 
	LITERATURA 
	Key words: drip irrigation, mineral fertilization, strawberry anatomy morphology, physiology, yield 


