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Wstęp 

Zawartość podstawowych makro- i mikroelementów w glebach pól upraw
nych jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wielkość i jakość 
uzyskiwanych plonów. Z drugiej strony, zwiększający się poziom plonowania 
roślin uprawnych przy braku odpowiednio zrównoważonego nawożenia prowadzi 
z reguły do wyczerpywania się zasobów niektórych składników mineralnych z 
gleby i zachwiania jej równowagi jonowej, co rozpatrywać można z punktu widze
nia degradacji chemicznej gleby [TISDALE i in. 1985; MAZUR 1995]. Niedoborom i 
dysproporcjom składników pokarmowych zapobiegać należy na drodze racjonal
nego nawożenia, którego stosowanie uwarunkowane jest rozpoznaniem stanu 
chemicznego środowiska glebowego [JONES i in. 1991; CZUBA, MURZYŃSKI 1993]. 

Celem badań była ocena stanu zasobności gleb w podstawowe makro- i 
mikroelementy na polach produkcyjnych oraz rozpoznanie zakresów i kierunków 
zmian zawartości tych składników w glebach w zależności od poziomu uzyskiwa
nych plonów. 

Materiały i metodyka 

Badania przeprowadzono w latach 1987-1992 na wytypowanych 105 kon
trolnych polach produkcyjnych jęczmienia jarego z terenu 35 województw o wyż
szej od przecit;tncj w danym rejonie wydajności. Lokalizacja pól kontrolnych -
województwa (gminy): 
Biała Podlaska (Parczew), Białystok (Dąbrowa Białostocka, Tykocin, Orla, Bielsk 
Podlaski, Sokółka), Bydgoszcz (Nakło, Warlubie, Chojnice, Tuchola), Chełm 
(Sawin), Ciechanów (Płońsk, Baboszewo), Gorzów (Strzelce K.lent.), Jelenia 
Góra (Podgórzyn), Kalisz (Krotoszyn), Kielce (Włoszczowa, Morawica, Działo
szyce, Bodzechów, Jędrzejów), Koszalin (Świdwin, Lejkowo, Kołobrzeg, Tychowo, 
Złocieniec, Dygowo, Szczecinek), Kraków (Wieliczka, Zabierzów, Siepraw, Nie-
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połomice ), Legnica (Chojnów), Leszno (Gostyń), Lublin (Serniki, Strzyżewice, 

Bełżyce), Łódź (Rzgów), Nowy Sącz (Nowy Targ, Raba Wyżna, Lubień, Łabowa, 
Podegrodzie), Olsztyn (Barczewo, Ostróda), Opole (Prudnik, Głogówek, Bronice, 
Izbicko, Łambinowice, Tarnów Op.), Ostroh,ka (Wyszków), Piła (Wałcz) , Płock 

(Łanięta, Daszyna), Poznań (Czermin, Grodzisk, Swarzędz), Radom (Zabrzów), 
Siedlce (Kałuszyn, Zbuczyn, Mińsk Maz.), Sieradz (.ęrzeźnio ), Słupsk (Debrzno, 
Nowa Wieś Lęb., Główczyn, Krępice), Suwałki (Swiętajno, Wieliczki, Sejny, 
Augustów), Szczecin (Węgorzyno, Czarnowo, Suchań), Tarnobrzeg (Staszów, 
Trzydnik, Lipnik, Gorzyce), Tarnów (Olesno, Żegocina), Toruń (Płużnica) , Wał
brzych (Radków, Walim, Strzegom), Włocławek (Osięciny, Skąpe), Wrocław 

(Milicz), Zamość (Hrubieszów). 
Próbki gleby pobierano z warstwy ornej (0-20 cm). Analizy chemiczne wy

konano metodami stosowanymi w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych 
[Metody badań ... 1980; Metody oznaczania„.1985]. Obejmowały one: pH (w roztworze 
KC! o stężeniu 1 mol·dm-3), skład granulometryczny, zawartość wt;gla organiczne
go, fosforu, potasu i magnezu oraz mikroelementów (boru, miedzi , molibdenu, 
cynku i manganu rozpuszczalnych w 1 mol HCl·dm-3). Wyniki analiz wyceniano 
według liczb granicznych opracowanych w IUNG [Zalecenia Nawozowe 1990]. 
Wyniki badaf1 opracowano statystycznie wykonuj,1c analizt; korelacji i regresji 
wielokrotnej krokowej wobec zmiennej za leżnej „y" - stanowiącej poziom plonów 
jęczmienia jarego, uprawianego na tych glebach. 

Wyniki i dyskusja 

Ogólną charakterystykę agrochemiczną gleb z pól wybranych do badań , 

przedstawiono w tabeli l. 

Tabela J; Table 1 

Agrochemiczna charakterystyka gleb z pól kontrolnych 
Agrochemical characteristics of soils from control ficlds 

Cechy gleby 
Srednia Odchylenie 

Properlies of soi] 
arytmetyczna standardowe 

Arithmctic mcan Standard dcviation 

pH 5,7 0,8 
Zawartość; Content (%): 
- frakcja <0,02 mm; fraction <0 .02 mm 24,7 13 , I 
- frakcja 0,02-0,1 mm, fraction 0.02-0,1 mm 28,8 10,4 
- substancja organiczna; orga nie mattcr 2,2 0,8 

Zawartość (mg·kg-1) ; Content (mg·kg·1): 

p 83,9 59.9 
K 170,4 9 1,8 
Mg 64,7 39,4 
B 0,8 0,5 
Cu 3,5 2,5 
Mo 0,2 0,2 
Mn 180,3 120,0 
Zn 12,2 8,9 
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Zestawienie w tabeli 2 zawiera natomiast podział gleb na grupy według ka
tegorii agronomicznych oraz średnic plony uzyskiwane w tych grupach. Najwięk
szą grupę w populacji danych stanowiły gleby lekkie (51 pól, tj. 48,6%). Jej prze
ciętny skład granulometryczny odpowiadał piaskom gliniastym mocnym pylastym. 
Na 30 polach (28,6%) występowały gleby średnic o składzie glin lekkich pylas
tych. Grupę gleb ciężkich o przeciętnej zawartości 45,6% frakcji spławialnych 

reprezentowało 23 pola, tj. 21,9%. Tylko jedną glcbc; (0,95%) można było zakwa
lifikować do kategorii gleb bardzo lekkich (nic została ona ujt;ta w tabeli). Z ze
stawienia w tabeli 1 można wnioskować o podobnej przydatności badanych gleb 
do uprawy jęczmienia jarego co wynika również z przedstawionych w dalszej 
czc;ści pracy wyliczeń statystycznych. Uwzględniając nieco wyższe plony jt;czmie
nia uzyskane na polach z grupy gleb średnich oraz ich odczyn i udział substancji 
organicznej, stwierdzić można, że były to gleby o najwyższym spośród trzech 
grup, poziomie kultury. 

Tabela 2; Table 2 

Charakterystyka gleb w grupach według kategorii agronomicznych 
The characteristics of soils in groups according to agronomical categories 

Kategoria 
Liczba Frakcja Frakcja Substancja 

agronomiczna 
pól Plon ziarna <0,02 111111 0,1-0,02 111111 organiczna 

Agronomical 
Num- Grain yield Fraction Fraction organie pHKn 
ber of (dt·ha- 1) <0.02 111111 0.02-0.1111111 mattcr 

catcgory 
ficlds (%) (%) (%) 

Lekkie; Light 51 41,9±6,7 15,6±3,3 25,4±7,4 1,99±0,8 5,6±0,8 
Średnic; Medium 30 43,6±7,7 26,9±4,0 28,7±10,3 2,54±1,0 5,9±0,8 
Cit;żkie; Heavy 23 41,1 ±12,0 45,6±8,6 37,6±10,6 2,20±0,6 5,7±0,6 

Wycenę wyników analizy glebowej wykonami w oparciu o liczby graniczne 
opracowane w JUNG [Zalecenia nawozowe 1990], przedstawiono na rysunku 1. 

Pomimo stosunkowo wysokiej wydajności pól wytypowanych do badań, 

cechował je znaczny udział gleb o niedostatecznej zawartości dostępnych form 
makro- i mikroelementów. Ponad 30% ogółu badanych gleb wykazywało niską 
zawartość potasu i magnezu, a ponad 21 % - fosforu. Jeszcze wyższy odsetek nie
doborów dotyczył niektórych mikroelementów, np. boru (91,4% pól), a także 

miedzi (32,4% ). Gleby te były natomiast znacznie lepiej zaopatrzone w molibden 
(60% o wysokiej zawartości), cynk (blisko 41 % o wysokiej i 47% o średniej 

zawartości), a także w mangan (86,7% o zawartości średniej). Spośród makroele
mentów najlepsza sytuacja dotyczyła fosforu, gdyż ponad polowa badanych pól 
(54,9%) posiadała gleby dobrze zaopatrzone w fosfor. Przyjmując wysoką pro
dukcyjność pól za czynnik wyczerpujqcy gleb<:; ze składników pokarmowych przy 
braku równoważącego nawożenia, ocenione niedostatki zasobności gleb rozpatry
wać należy jako przejaw ich postępującej degradacji chemicznej. 

Na rysunku 1 podano dodatkowo (w nawiasach) procentowy udział próbek 
roślinnych o niskich zawartościach składników pokarmowych w częściach wegeta
tywnych jęczmienia pobranych z tych samych pól w fazie strzelania w źdźbło. Wy
cenę zaopatrzenia roślin wykonano w oparciu o zakresy graniczne BERGMANNA 

[1986]. Skutki niedostatecznego zaopatrzenia gleb, objawiające się znacznym 
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udziałem próbek roślinnych o deficytowej zawartości składników są najlepiej 
widoczne w przypadku boru, magnezu i miedzi. 
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Fig. 1. 

Procentowy udział gleb o niskiej , średniej i wysokiej zawartośc i makro- i 
mikroelementów 

Percentage of so ils of low, medium and high macro- and micro nutricnt con
centration 

W pracy wyróżniono 3 poziomy plonów o zbliżonej liczebności pól (tab. 3). 

Tabela 3; Table 3 

Średnia zawartość składników pokarmowych i odczyn gkb 
w grupach według poziomu plonowania jc;czmicnia 

Mean nutrient concentration a nd acidity of soils in groups 
according to barley yielding 

Poziom plonowania p K Mg B Cu Mo Mn Zn Odczy n Yic ld ing levcl 
Acidity 

Grupa t·ha-1 mg·kg-1 pHm 
Group 

l(n = 33) 3,3 (2,8- 3,8) 62,4 173,6 72,9 0,70 3,99 0,16 221 12,8 5,5 
II (n = 32) 4,2 (3,9-4,7) 73,5 165,4 6 1,7 0,73 3,12 o,n 154 11, 1 5,6 
III (n=40) '.i,4 (4,8-6,3) 110,0 151 ,8 60,3 0,87 3,02 0, 18 174 13,7 5,9 
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Najniższy (I), wyjściowy poziom plonów ziarna jęczmienia (3,3 t·ha-1), od
powiadał średniej krajowej z lat w których prowadzono badania - 3,35 t·ha-1 

[Roczniki statystyczne GUS 1988-1991]. Kolejne poziomy II i III przewyższały śred
nią krajow,1 o 25,3% i 61,2%. Aby ocenić zasobność badanych gleb w obrębie 
poszczególnych grup plonowania jęczmienia, w tabeli 3 podano średnie dla tych 
grup zawartości makro- i mikroelementów oraz pH gleby. Z zestawienia można 
wnioskować o dość wyraźnych dodatnich zależnościach między wielkością uzyska
nego plonu ziarna, a zawartościq dosh,pnych form fosforu, boru i molibdenu w 
glebie. W odniesieniu do grupy III dotyczy to również cynku. Przeciwny kierunek 
zmian (spadek zasobności gleby w miarę wzrostu poziomu plonowania), uwido
cznił sic, w przypadku potasu, magnezu i miedzi, a także mniej regularnie, man
ganu. Sądzić w tym przypadku można, że były to składniki deficytowe, których 
stężenia w roztworze glebowym było jeszcze wystarczające dla uzyskania wyższych 
plonów. W odniesieniu do manganu można mówić o wpływie odczynu gleby, 
wzrostowi plonowania towarzyszyła bowiem zmiana klasy odczynu gleby z kwaś
nego na lekko kwaśny. 

W wyniku przeprowadzonych obliczei'l regresji wielokrotnej krokowej, uj
mującej cechy gleby istotnie wpływające na plonowanie jęczmienia, wobec pozio
mu plonów jako zmiennej zależnej (y=dt ziarna z 1 ha), uzyskano równanie opi
sujące 28'/(1 zmienności plonów. Równanie to posiada postać: 

y = 35,7579 + 0,080 P - 0,064 Mg + 2,622 B + 0,111 Zn; R2 = O, 28 

gdzie: 

P, Mg, B, Zn - zawartości form dostępnych składników w glebie (mg·kg-1) 

Stwierdzono również istotne zależności korelacyjne dodatnie pomiędzy po
ziomem plonów, a zawartości,) w glebie przyswajalnych form fosforu (r=0,49, a 
=0,0001) oraz boru (r=0,38, a=0,0001) . 

Opracowanie statystyczne wyników badai'l dowodzi dużego znaczenia właś
ciwego zaopatrzenia gleb w dostępne formy fosforu, boru, a także cynku w 
uzyskiwaniu wysokich plonów. Wyniki te są zgodne z otrzymanymi w badaniach 
przeprowadzonych w JUNG Wrocław na 200 polach produkcyjnych pszenicy ozi
mej, gdzie wysoki poziom plonowania związany był również z wyższą zasobnością 
gleb w fosfor i bor, a także z odczynem gleby lekko kwaśnym [GEMBARZEWSKI i in. 
1995). Obecność w równaniu regresji magnezu ze znakiem ujemnym, zgodnie z 
hipotezą robocz,i podaną na wstępie, świadczy o zubożeniu gleb pól wysokopro
dukcyjnych w ten składnik i może być wskaźnikiem potrzeb nawożenia. Podobne 
wyniki wskazuj,Jce na deficyt magnezu dostępnego w glebach pól produkcyjnych 
pszenżyta uzyskał GEMBARZEWSKI i OBOJSKI [1996], co potwierdza dość powszechny 
charakter niedoborów tego składnika w uprawach produkcyjnych zbóż. Jak wy
nika z danych przedstawionych na rysunku 1, również niedostatki potasu i fosforu 
glebowego na badanych polach nie były równoważone odpowiednim nawożeniem. 

Stwierdzony bardzo duży deficyt boru glebowego (91,4% ), wskazywać 
może na potrzebę korekty obowiązujących liczb granicznych [Zalecenia nawozowe 
1990]. Jednak analiza chemiczna roślin potwierdziła występowanie niedostatków 
tego składnika, bowiem 68,4% próbek jęczmienia wykazywało zbyt niską zawar
tość boru w świetle kryterium BERGMANNA [1986]. Wyniki te są zgodne z uzyska
nymi w analogicznych badaniach na polach produkcyjnych innych roślin, które 
wykazały nisk,1 zawartość boru glebowego, w 83% pól pszenżyta [GEMBARZEWSKI i 
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in. 1996], 90,2% pól żyta [GEMBARZEWSKI, OBOJSKI 1996], 94% pól pszenicy i 91 % 
pól ziemniaka [GEMBARZEWSKI i in. 1995] oraz 82,6% pól buraka cukrowego [WRÓ

BEL, OBOJSKI 1997]. Niedoborom tym odpowiadały niskie zawartości boru w czc;ś
ciach wskaźnikowych roślin. Sądzić można, że niskie potrzeby pokarmowe zbóż w 
stosunku do boru [TISDALE i in. 1985], umożliwiają względnie dobre ich plonowa
nie nawet w warunkach słabego zaopatrzenia gleb w ten składnik. Sytuacja ta 
stwarza jednak niebezpieczeństwo pogorszenia jakości plonów oraz istotnego spa
dku plonowania w przypadku np. ograniczenia dostępności boru dla roślin w 
warunkach zmiany odczynu, przedplonu o wysokim pobraniu boru, itp. W warun
kach poprawy zaopatrzenia w ten składnik, może nastc;pować dalszy wzrost plo
nów oraz poprawa jakości ziarna. Wskazują na to liczne doniesienia z ostatnich 
lat mówiące o pozytywnych rezultatach nawożenia borem upraw zbożowych 
[SIMOJOKI 1991; FABER 1992; MANDAL 1994; BENEDYCKA, KOZIKOWSKI 1996; HERMANN 

1997]. 

Wnioski 

l. Przeprowadzone badania wykazały, że pomimo stosunkowo wysokiej zdol
ności produkcyjnej wybranych pól kontrolnych, część z nich cechowała się 
glebami o niskiej zawartości dostępnych form podstawowych składników 
pokarmowych. Zakresy tych niedoborów można uszeregować nastc;pująco: 
makroelementy - K (30,4%)=Mg (30,3%)>P (21,3%), mikroelementy - B 
(91,4%)>Cu (32,4%)>Zn (12,4%). 

2. Zawartość dostępnych form składników pokarmowych w badanych glebach 
oraz ich odczyn zmieniał się wraz ze wzrostem poziomu uzyskiwanych plo
nów. Zwic;kszała się zawartość P, B oraz Mo jak również wartość pH; za
wartości w glebie K, Mg i Cu ulegały obniżeniu. 

3. Obliczenia statystyczne korelacji i regresji wykazały że uzyskanie najwyż
szych plonów wiązało się z dobrym zaopatrzeniem gleby w fosfor, bor i 
cynk. Takie gleby cechował jednak deficyt magnezowy. 

4. Wszystkie wybrane do badań gleby pod wzglc;dcm składu mechanicznego 
charakteryzowały się podobną przydatnością do uprawy jęczmienia jarego. 
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że z uzyskiwaniem wysokich 
plonów związana jest potrzeba stosowania składników deficytowych, w tym 
w pierwszej kolejności boru, magnezu i miedzi . 

5. Stwierdzone bardzo duże niedostatki boru dostępnego w glebach badanych 
pól (91,4% ), wskazują na potrzebę skontrolowania w odn;lmych badaniach, 
wartości diagnostycznej metod i kryteriów oceny zaopatrzenia gleb w bor. 
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Streszczenie 

W latach 1988-1992 przeprowadzono badania nad zaopatrzeniem w makro
i mikroelementy gleb z kontrolnych pól produkcyjnych. Do badań wytypowano 
105 pól z terenu całego kraju, o wyższej od przeciętnej wydajności. Analizy che
miczne próbek gleby wykazały występowanie niedoborów składników pokarmo
wych w badanych glebach. Zakresy tych niedoborów można uszeregować następu-
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jąco: makroelementy - K (30,4%)=Mg (30,3%)>P (21,3%), mikroelementy - B 
(91,4%) > Cu (32,4%) > Zn (12,4% ). Statystycznie potwierdzono plonotwórcze 
działanie P, B i Zn. Zawartość składników pokarmowych w glebach oraz odczyn 
gleb zmieniał się wraz z poziomem plonowania. Stwierdzony głęboki deficyt boru 
przyswajalnego w glebach badanych pól wskazuje na potrzebę skontrolowania 
metod oceny zaopatrzenia gleb w bor, w odrębnych badaniach. 

FORMATION OF SOIL FERTILITY ON HIGH 
YIELDING CONTROL FIELDS 

Stanisław Wróbel 
Department of Soi! Cultivation and Fertilization Techniques, Wrocław Branch, 
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Summary 

In 1988-1992 the studies on macro- and micronutricnt resources in farm 
field soils were carried out. A total of 105 high yielding fields of spring barley 
were sampled all over the country. Chemical analyses of the samples showed 
deficiencies in both macro- and micronutrients in the soils. The trends of these 
deficiencies may be expressed as follow; macronutrients - K (30,4% of fields)= 
Mg (30.3%)>P (21.3%), micronutrients - B (91.4%)>Cu (32.4%)>Zn (12.4%). 
The nutrients concentration in soi! as well as soil acidity fluctuated along with 
the crop yielding level. An essential role of P, B and Zn in grain yicld formation 
was statistically proved. A high degrce of boran deficiency suggests the necessity 
of separate research on evaluation methods of soi] baron resources . 

Dr inż. Stanisław Wróbel 
Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Plac Św. Macieja 5 
50-244 WROCŁAW 


