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Jest wiele badań dotyczących wpływu fosforu i potasu z nawozów mineral
nych i organicznych na plony oraz na zawartość dostępnych form P i K w glebie. 
Są to jednak przeważnie doświadczenia krótkotrwałe trwające zaledwie kilka a 
niekiedy tylko kilkanaście lat. Jednoroczne lub nawet kilkuletnie badania na ten 
temat są mniej miarodajne niż wieloletnie doświadczenia statyczne, w których 
przez wiele lat bada się uwalnianie fosforu i potasu z form trudno dostępnych 
lub bada się losy nawozowego P i K. Szczególnie w przypadku fosforu doświad
czenia wieloletnie są hardziej miarodajne, gdyż jest go w glebie wielokrotnie 
mniej niż potasu i dlatego bardziej widocznie zmniejsza się zawartość P ogólnego 
w glebie nie nawożonej tym składnikiem. Niezależnie od tego fosfor wprowadzo
ny do gleby z nawozami, w zasadzie nie przemieszcza się poza warstwę orną i 
może nagromadzać się w tej warstwie w dużych ilościach. 

Autorzy niniejszej publikacji dysponują wynikami wieloletnich doświadczeń 
nawozowych, w których można było badać stan wyczerpania gleby na obiektach 
nienawożonych fosforem i potasem oraz skutki takiego wyczerpania na rośliny. 
Można było również badać losy potasu i fosforu na poletkach systematycznie na
wożonych tymi składnikami. Celem badań było zatem określenie zmian dostęp
nych form potasu i fosforu w profilu gleb nienawożonych i nawożonych tymi skła
dnikami od 1923 r. na przestrzeni ostatnich 30 lat oraz wpływ tych zmian na dy
namikę plonowania wybranych gatunków roślin w tym czasie. 

Materiał i metody 

Badania prowadzono w oparciu o wieloletnie statyczne doświadczenia kon
tynuowane nieprzerwanie od 1923 r. na polu doświadczalnym SGGW w Skiernie
wicach. Doświadczenia te prowadzi się na glebie płowej o następującej zawartości 
procentowej części splawialnych i w tym koloidów (w nawiasach) w poszczegól
nych poziomach genetycznych: 15-17 (7-8) w Ap (0- 25 cm), 8-9 (4-5) w Eet 
(25-45 cm) oraz 25-27 (13-15) w poziomie Bt i C ( <45 cm). Gleba należy do 
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~lasy bonitacyjnej IVa i kompleksu glebowo rolniczego żytniego bardzo dobrego. 
Srednie roczne opady dla rejonu Skierniewic wynoszą 520 mm a średnia roczna 
temperatura 7,9°C. 

Do badań wykorzystano kombinacje nienawożone nawozami mineralnymi : 
fosforem (CaKN) lub potasem (CaPN) oraz nawożone tymi składnikami 
(CaNPK), w dawkach: sól potasowa (91 kg K-ha-1), superfosfat (22,6 kg P·ha-1), 

saletra amonowa (80 kg N·ha- 1). Wartości dawek NPK są średnimi z lat, w 
których prowadzono badania, tj. 1967-1997. Niezależnie od tego na 2 polach Ei 
D stosuje się obornik a rośliny uprawia się w następujących trzech zmianowa
niach: 

pole A, zmianowanie dowolne bez obornika i bez roślin motylkowych. Do 
badań przyjęto kombinacje CaPN, CaKN i CaNPK. 

pole E, zmianowanie pięciopolowe z obornikiem (30 t·ha-1 co 5 lat pod 
ziemniaki) i rośliną motylkową (ziemniaki, jęczmień j., koniczyna cz., psze
nica oz., żyto). Kombinacje CaPN, CaKN i CaNPK. 

pole D, monokultura żyta. Kombinacje CaPN, CaKN, CaNPK, Ca, obornik 
(20 t·ha-1 co rok). 

Podane wyżej zmianowania i kombinacje nawozowe kontynuowane są nie
przerwanie od 1923 r. Bliższa charakterystyka wieloletnich doświadczeń, warun
ków glebowych i klimatycznych oraz plony roślin na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat podane są w pracach MERCIKA (1989] oraz MERCIKA i in. (1999]. 

W próbkach gleby pobranych z trzech poziomów (0-25, 25-45, 45-70 cm) 
w latach 1967, 1978, 1997 oznaczono w tym samym czasie (1997 r.) potas i fos
for przyswajalny metodą Egnera-Riehma w wyciągu mleczanu wapnia. Wielokro
tnie w ciągu 30 lat oznaczono również P i K w roślinach po ich zmineralizowaniu 
w mieszaninie kwasów: azotowego, nadchlorowego i siarkowego. Wyniki tych 
oznaczeń posłużyły do obliczenia pobrania tych składników przez rośliny. W roz
tworach z gleb i roślin oznaczono potas metodą fotometrii płomieniowej na apa
racie AAS-3, a fosfor metodą kolorymetryczną. 

Przy obliczaniu funkcji regresji określającej zmianę zasobności gleb w przy
swajalne formy K i P oraz zmianę plonów roślin w czasie, wykorzystano wyniki 
badań przeprowadzonych w latach 1967-1997. 

Wyniki i dyskusja 

Działanie potasu 

Zawartości potasu przyswajalnego w glebie nienawożonej tym składnikiem 
(CaNP) utrzymywały się na podobnym poziomie na przestrzeni 30 lat, do głębo
kości 45 cm (tab. 1). W warstwie 45-70 cm na polu z monokulturą żyta (D) i w 
zmianowaniu dowolnym (A) po 30 latach można obse1wować niewielki spadek tej 
formy K. W warstwie 0-45 cm było mniej potasu (3-5 mg K-100 g-1) niż w wars
twie 45-70 cm (5-6,5 mg K-100 g-1). W 1997 roku na poletkach tych (CaNP) 
otrzymano również niższą zawartość potasu w profilu glebowym niż w roku 1967. 
Na wszystkich polach i obiektach nienawożonych potasem (Ca i CaNP) gleba od 
wielu lat należy do klasy o bardzo niskiej zasobności w ten składnik. FoTYMA i in. 
( 1989] również otrzymali podobną zawartość potasu dostępnego w glebie niena
wożonej tym składnikiem na przestrzeni wiciu lat. Wynika z tego, że rośliny po-
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bierają z takiej gleby tylko potas z form silnie związanych. 
Na poletkach nawożonych corocznie solą potasową (CaNPK) znacznie wię

cej było i jest potasu dostępnego w glebie niż przy nawożeniu CaNP Można rów
nież obserwować, że po 30 latach przeważnie otrzymywano przyrost zawartości tej 
formy potasu w stosunku do roku 1967 ale tylko w głębszych warstwach gleby 
poniżej 25 cm. Po tych latach otrzymano również przyrost ilości potasu przyswa
jalnego (kg K-ha-1) w całej warstwie 0-70 cm. Gleba na poletkach systematycznie 
nawożona potasem należy do klasy średnio zasobnych w ten składnik. Największą 
zawartość oraz najwyższe przyrosty zawartości potasu przyswajalnego w glebie w 
latach 1967-1997 otrzymano na poletkach systematycznie nawożonych oborni
kiem (FYM). Gleba na tych poletkach w 1967 roku należała do klasy o średniej 
zawartości w potas, a w 1978 i 1997 r. przeszła do klasy o wysokiej zawartości 
tego składnika. Należy tu jednak zaznaczyć, że dawka potasu jaką wprowadza się 
z 20 t obornika jest większa (110 kg) niż dawka potasu w soli potasowej (91 kg 
Kha-1). Plony żyta, a tym samym i pobranie potasu przez rośliny są natomiast 
wyraźnie większe przy stosowaniu soli potasowej (CaNPK). 

Jak wynika z analizy regresji, jedynie w monokulturze żyta na poletkach co 
rok nawożonych obornikiem, otrzymano w ciągu 30 lat istotny przyrost zawartości 
potasu przyswajalnego w warstwic ornej gleby. Zawartość tej formy potasu w war
stwie 0-25 cm gleby przyrastała o 0,1 mg K-100 g-1-rok- 1. 

Tabela 1; Table 1 

Poziomy gleby 
Soi! horizons 

(cm) 

0-25 

25-45 

45-70 

0-70 

Zawartość potasu przyswajalnego w profilu glebowym 
(mg K-100 g-1 gleby i kg Kha-1) w latach 1967, 1978 i 1997 

Available potassium content in 3 soil horizons 
(mg K-100 g-1 and kg K-ha-1) in 1967, 1978 and 1997 

Zmianowanie i nawożenie; Crop rotation and ferlilization * 
Lata 
Years 

A E D 

CaNP CaNPK CaNP CaNPK CaNP CaNPK Ca 

mg K·lOO g-1 

1967 3,1 9,2 4,3 9,1 3,4 10,0 4,2 
1978 3,4 7,9 4,4 7,9 3,1 9,1 3,5 
1997 3,2 8,5 4,1 8,7 3,2 9,9 3,8 

1967 3,5 5,6 4,6 9,0 5,3 6,9 3,8 
1978 3,2 5,8 3,9 7,8 5,6 8,1 4,0 
1997 3,3 9,0 4,5 10,2 4,8 9,4 3,5 

1967 6,2 6,9 5,8 8,8 6,3 9,1 5,7 
1978 6,4 7,4 5,5 8,0 6,4 7,3 5,8 
1997 5,0 9,9 5,7 10,8 5,2 9,8 5,0 

kg K-ha-1 

1967 508 846 576 1041 589 1017 540 
1978 520 821 536 903 594 944 524 
1997 454 1070 559 1158 516 1132 483 

FYM 

12,0 
13,9 
16,4 

14,3 
18,7 
20,l 

18,4 
23,8 
22,9 

1754 
2217 
2324 

* A Zmianowanie dowolne bez obornika i bez motylkowych; Arbitrary rotation without 
FYM and without legumes 

E Zmianowanie 5-cio polowe z obornikiem (30 t·ha-1) i motylkowymi co 5 lat; Five 
year crop rotation with FYM and legumes evcry 5 years 

D Monokultura żyta; Rye monoculture 
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Plony badanych roślin zależały od nawożenia potasem i zmianowania (tab. 
2). Najn iższe plony wszystkich badanych roślin otrzymano w zmianowaniu bez 
obornika i bez motylkowych (A) na poletkach nienawożonych potasem (CaNP). 
Na kombinacji tej w zmianowaniu pięciopolowym z obornikiem i z motylkowymi 
(E) plony wszystkich roślin były wyższe niż przy nawożeniu CaNP w zmianowaniu 
dowolnym (A), ale podobne jak na polu A przy nawożeniu CaNPK. Obserwu
jemy tu więc korzystny wpływ obornika nie tylko w pierwszych latach po jego 
zastosowaniu pod ziemniaki ale nawet przy uprawie żyta w 5 roku po oborniku. 
Nie można również wykluczyć korzystnego działania roślin motylkowych na uwal
nianie potasu glebowego. Zwyżk i plonów zbóż pod wpływem KCI na polu A są 
bardzo duże. Efektywność nawożenia potasem na tym polu wynosi aż około 12,4 
kg ziarna na 1 kg K. Jest to znacznie więcej niż podaje się powszechnie w prak
tyce (3-5 kg) . Należy tu jednak zaznaczyć, że różnice w plonach przy nawożeniu 

CaNPK i CaNP nie wynikały tylko z działania soli potasowej zastosowanej pod 
zboża, ale również z dużej różnicy w zasobności gleb w K dostępny. Najwyższe 
plony wszystkich badanych roślin otrzymano w zmianowaniu pięciopolowym (E) 
na poletkach systematycznie nawożonych potasem. 

Tabela 2; Table 2 

Plony roślin (średnie z 30 lat t-ha-1), pobranie potasu (kg Kha-1), zawartość K 
w ziarnie zbóż i bulwach ziemniaków oraz współczynniki korelacji 

określające zmiane;; plonów w latach 1967-1997 

Yields of plant (mean for 30 years in t·ha-1), K uptake by p la nts (kg·ha-1), 

K content in cerea l gra in and po tato tube rs (%) and correlat ion coetficie nts (R ) 
for yield change in years 1967-1997 

Zmianowanie i nawożenie; Crop rotation and fert ili zation 
Rośliny 

A E A E 
Crops 

CaNP CaNPK CaNP CaNPK CaNP CaNPK CaNP CaNPK 

Plony; Yields R 

Żyto; Rye 3,0 3,9 3,7 4,1 n.1. 0,650 n.1. 0,590 
Ji;c"Zm ie1\ jary 2,3 3,4 3,5 4,0 0,567 0,447 n.1. Jl . I. 

Barley spring 
Pszenica ozima 1,9 3,3 3,6 4,2 n.i 0,543 Jl . I. 0,455 
Wheat winter 
Ziemniaki; Potatoes 11 ,7 20,5 21 ,6 26,8 Jl.I. 0 ,615 n .1. n.1. 

Pobranie potasu;K uptake % K 

Żyto; Rye 57,9 92,6 68,0 109,5 0,49 0,54 0,41 0,46 
Jc;czmień jary 32,5 66,4 56,9 101,3 0,39 0,46 0,40 0,54 
Barley spring 
Pszenica ozima 35,6 63,6 76,0 93,5 0,36 0,42 0,40 0,47 
Wheat winter 
Ziemniaki; Potatoes 47,6 146,6 114,6 182,6 1,79 2,41 2,00 2,72 

n.1. różn ice nieistotne; diffcrcnccs not s ignificant 

Na poletkach nienawożonych potasem od 1923 r., większość badanych roś
lin plonowała na podobnym poziomie w ciągu ostatnich 30 la t . Jedynie w przy
padku .iGczmienia jarego uprawianego w zmianowaniu dowolnym o trzymano istot
ny przyrost plonu ziarna w bada nych latach - istotny współczynnik korelacji (tab. 
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2). Wynika to z wprowadzania do uprawy coraz to lepszych odmian oraz ze 
wzrostu poziomu agrotechniki. W zmianowaniu dowolnym (A) na poletkach na
wożonych potasem (CaNPK) plony wszystkich badanych roślin istotnie wzrastały 
na przestrzeni 30 lat. Widać tu korzystny wpływ stosowania zwiększonych dawek 
nawozów od 1976 r oraz wprowadzenia nowych odmian i lepszej agrotechniki. W 
zmianowaniu z obornikiem i motylkowymi (E) istotny przyrost plonu na przes
trzeni 30 lat otrzymano jedynie przy nawożeniu CaNPK pod pszenicę i żyto. 

Pobranie potasu przez rośliny zależy od wszystkich badanych czynników: 
zmianowania, nawożenia i gatunku rośliny. Na poletkach nienawożonych potasem 
(CaPN) ani obornikiem (zmianowanie A) rośliny pobierały od 32 do 58 kg K-ha-1 

(najwięcej przez żyto a najmniej przez jęczmień). Natomiast zasobność gleb w 
przyswajalny potas nie zmieniała się na tych poletkach na przestrzeni 30 lat. 
Wynika z tego, że rośliny pobierały ten składnik z form silnie związanych. Wiele 
badań wskazuje, że przy wyczerpaniu gleby z wymiennych form potasu rośliny 
mogą pobierać znaczące ilości potasu z form silnie związanych [STĘPIEŃ, MERCJK 

1993; MURAWSKA i in. 1993]. Pobranie potasu przez rośliny na poletkach nawożo
nych tym składnikiem zależało od gatunku roślin. Na obiektach CaNPK najwięcej 
potasu pobrały ziemniaki, a najmniej pszenica ozima i jęczmień jary. Pobranie 
potasu przez ziemniaki przekraczało roczną dawkę tego składnika wprowadzaną z 
nawozami (91 kg K·ha-1). Jednakże pozostałe rośliny wynosiły z plonem mniej 
potasu niż wprowadzano go do gleby z solą potasową. Z tego powodu nic obser
wuje się zmian zawartości tego składnika w glebie nawet w dłuższym okresie 
czasu. 

Zawartość potasu w ziarnie zbóż, a szczególnie w bulwach ziemniaków jest 
wyraźnie większa na poletkach nawożonych solą potasową niż na nienawożonych 
tym składnikiem . 

Działanie fosforu 

Zawartość przyswajalnego fosforu w glebie na poletkach nienawożonych 
tym składnikiem (CaKN, Ca) pozwala zaliczyć tą glebę do klasy o bardzo niskiej 
zawartości fosforu (tab. 3). FOTYMA i in. [1989] podają, że krytyczna zawartość 
fosforu poniżej której nawożenie tym składnikiem jest konieczne wynosi 3 mg 
P·lO0 g-1 gleby. W naszych badaniach zawartość przyswajalnego fosforu na polet
kach nienawożonych tym składnikiem jest znacznie niższa od takiej krytycznej 
wartości. Na poletkach nienawożonych fosforem zmianowania dowolnego (A) i 
monokultury (D) ilość fosforu przyswajalnego w warstwie 0-25 cm istotnie 
zmniejszała się na przestrzeni lat 1967-1997. Spadek ten wynosi około 0,03-0,05 
mg P·lO0 g-1 gleby rocznie. W zmianowaniu pięciopolowym (E), gdzie stosuje się 
6 t obornika rocznie, zawartość fosforu na obiektach CaNK jest nieco tylko wyż
sza niż na pozostałych polach ale utrzymuje się na podobnym poziomie przez 
ostatnie 30 lat. W obu głębszych poziomach gleby (25-45 i 45-70 cm) zawartość 
fosforu na obiektach CaNK również zmniejszała się na przestrzeni 30 lat. 

Na obiektach CaNPK zawartość fosforu przyswajalnego w warstwie ornej 
gleby, utrzymuje się na podobnym poziomie (3,7-5,1 mg P·lO0 g-1 gleby) we 
wszystkich badanych latach . Glebę na tych poletkach można zaliczyć do klasy o 
średniej zawartości fosforu. W głębszych warstwach gleby zawartość fosforu syste
matycznie spada wraz z głębokością. Spadek ten jest tak duży, że na gh;bokości 
45-70 cm różnice w zawartości fosforu na obiektach CaKN i CaNPK są znacznie 
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mniejsze niż w warstwie ornej. W warstwie głębszej (45-70 cm) nawet po kilku
dziesięciu Jatach nawożenia fosforem jest tylko nieznacznie więcej tego składnika 
w glebie przy nawożeniu CaNPK niż CaNK. Świadczy to o stosunkowo małym 
przemieszczaniu się fosforu w głąb profilu glebowego. W badaniach wcześniej
szych przeprowadzonych na tych samych polach przez SZCZURKA [1973] również 
nie stwierdzono znaczącego przemieszczania się fosforu w profilu glebowym. 
Małe przemieszczanie fosforu otrzymano również w 150-letnich doświadczeniach 
w Rothamsted (JOHNSTON 1994]. HECKRAHT i in. [1995] podają, że wymywanie fos
foru może być większe w warunkach klimatycznych, gdzie gleba w okresie zimy 
nie jest zamarznięta. 

Tabela 3; Table 3 

Zawartość fosforu przyswajalnego w profilu glebowym (mg P·lO0 g-1) 

oraz współczynniki regresji i korelaCJi między latami a zawartością tej formy P 
w warstwie 0-25 cm 

Available phosphorus content in 3 soil horizons (mg P·lO0 g-1) and regression (b) 
and correlation (R) coefficients for years and P in 0-25 layer of soil 

Poziomy gleby 
Zmianowanie i nawożenie; Crop rotation and fcrtilization (tab. l) 

Lata 
Soil horizons 

Years 
A E D 

(cm) 
CaNK CaNPK CaNK CaNPK CaNK CaNPK Ca FYM 

mg P·JOO g-1 

1967 1,46 5,00 1,26 4,40 1,I3 5, 10 1,33 2,90 
0-25 1978 0,92 4,71 1,44 3,67 1,06 4,78 0,93 3,25 

1997 0,89 4,97 1,39 4,72 0,88 4,89 0,87 5,11 

1967 0,59 1,84 1,39 2,39 0,50 1,95 0,62 1,18 
25-45 1978 0,45 1,09 1,51 2,19 0,41 0,85 0,52 1,41 

1997 0,43 1,91 1,13 2,58 0,45 1,83 0,46 2,02 

1967 0,64 0,90 1,08 1,45 0,62 0,69 0,59 0,79 
45-70 1978 0,58 0,81 0,77 1,32 0,40 0,74 0,65 0,88 

1997 0,50 0,92 0,73 1,51 0,42 0,82 0,58 1,49 

kg P·ha-1 

1967 103 291 143 312 87 289 98 185 
0-70 1978 76 250 141 272 72 242 82 210 

1997 70 294 124 333 67 283 74 327 

Współczynniki korelacji i regresji; Correlation and regression coefficients 

R -0,558 n.i. n.1. n.i. -0,554 n.i. -0,639 0,525 
b -0,05 - - - -0,03 - -0,04 0,08 

n.1. różnice nieistotne; differences not significant 

W naszych badaniach otrzymano nawet nieco wyższą zawartość fosforu w 
warstwie ornej przy nawożeniu CaNPK na polach bez obornika (A i D) niż na 
polu z obornikiem (E). Natomiast w warstwach głębszych otrzymano zależność 
odwrotną. Może to wskazywać na większe przemieszczanie P na polu z oborni
kiem. Przy nawożeniu wyłącznie obornikiem (20 t·ha-1 rocznie) istotnie przyrasta
ła zawartość fosforu w warstwie ornej gleby, na przestrzeni 30 lat. Przyrost ten 
wynosił około 0,08 mg P-100 g-1 gleby rocznie. Wprowadzano bowiem z oborni
kiem więcej fosforu (26 kg) niż z nawozami mineralnymi (22,6 kg P·ha-1) . Nieza-
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leżnie od tego plony roślin i pobranie tego składnika przez rośliny były niższe na 
oborniku niż na poletkach nawożonych nawozami mineralnymi. W głębszych po
ziomach gleby nawożonej wyłącznie obornikiem również otrzymano wyższe za
wartości P przyswajalnego niż na poletkach nawożonych superfosfatem. W ciągu 
30 ostatnich lat znacznie zwiększała się zawartość P w glebie na tych poletkach 
nie tylko w warstwie ornej ale również w głębszych warstwach. Wynika z tego, że 
łatwiej jest wymywa ny fosfor z substancji organicznej niż z superfosfatu. Również 
KóRSCH ENS [1994] oraz BLACKE i in . [1999] otrzymali większy przyrost fosforu do
stępnego w głębszych warstwach gleby z nawozów organicznych niż mineralnych. 

Najniższe plony wszystkich roślin otrzymano na obiektach bez obornika i 
bez nawozów fosforowych od 1923 r. (CaNK pola A) (tab. 4) . Jednak, jak wynika 
z obliczonej funkcji regresji, na polu A i przy nawożeniu CaNK, plony żyta i 
pszenicy utrzymują się na podobnym poziomie w ciągu 30 lat, a plony jęczmienia 
i ziemniaków nawet wzrastały w tym czasie. Jest to o tyle warte podkreślenia, że 
zawartość fosforu dostępnego na tych poletkach istotnie zmniejszała się (tab. 3). 
Wynika z tego, że spadek zawartości fosforu w glebie nie nawożonej, był rekom
pensowany lepszą odmianą i agrotechniką. 

Tabela 4; Table 4 

Plony roślin (średnie z 30 lat w t·ha-1), pobranie fosforu (kg P·ha-1), zawartość P 
w roślinach (%) oraz współczynniki korelacJ i (R) 
określające zmianę plonów w latach 1967-1991 

Yields of crops (mean for 30 years in t·ha-1) , P uptake by plants (kg·ha-1), content of P 
in plants (%) and correlation coefficients (R) for yield change in years 1967-1997 

Zmianowanie i nawożenie; Crop rotation and fertilization (tab. I) 

Rośliny A E A E 

Plants CaNK CaNPK CaNK CaNPK CaNK CaNPK CaNK CaNPK 

Plony; Yields R 

Żyto; Rye 3,1 3,9 3,3 4,1 n.i. 0,650 n.1. 0,590 
Jęczmień jary 2,2 3,4 3,2 4,0 0,458 0,447 n.I. n.1. 
Barley spring 
Pszenica ozima 1,9 3,3 3,2 4,2 n.I 0,543 n.i. 0 ,455 
Wheat winter 
Ziemniaki; Potatoes 16,6 20,5 24,l 26,8 0,429 0,615 n.i. n.i. 

Pobranie fosforu; P uptake % P 

Żyto; Ryc 11 ,0 19,1 11,5 19,5 0,30 0,36 0,31 0,39 
Jęczmień jary 12,3 19,0 12,0 21,l 0,35 0,40 0,34 0,40 
Barley spring 
Pszenica ozima 8,5 14,9 13,4 21.,9 0,33 0,39 0,36 0,43 
Wheat winter 
Ziemniaki; Potatoes 9,5 14,4 12,5 16,9 0,20 0,26 0,19 0,24 

n.1. różnice nieistotne; differences not significant 

Stosując obornik raz na 5 lat w dawce 30 t·ha-1, z którym wprowadzano 
około 13 kg P·ha-1 rocznie (E), otrzymano na poletkach CaNK zbliżone plony 
ziarna pszenicy i jęczmienia jak przy nawożeniu CaNPK (22,6 kg P·ha-1) pola A 
bez obornika. Natomiast plony ziemniaków uprawiane bezpośrednio na oborniku 
(E) były nawet wyraźnie wyższe niż przy wyłącznym nawożeniu mineralnym (A). 
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Najwyższe plony wszystkich badanych roślin otrzymano na poletkach nawożonych 
obornikiem i nawozami mineralnymi (CaNPK). Na poletkach nienawożonych 
fosforem w zmianowaniu pięciopolowym (E), nie otrzymano istotnych różnic w 
plonach badanych roślin na przestrzeni 30 lat. 

Na obiektach CaNPK otrzymano wyraźnie wyższe pobranie fosforu niż na 
poletkach nie nawożonych superfosfatem. Jednak pobranie fosforu przez wszyst
kie badane rośliny było niższe niż dawki P wprowadzane w superfosfacie, a mimo 
to na przestrzeni 30 lat nie otrzymano przyrostu fosforu przyswajalnego w glebie 
(tab. 3). Może to wskazywać na nagromadzanie się w glebie fosforu trudno do
stępnego. Uwzględniając przyrost pobrania fosforu na poletkach nawożonych 
superfosfatem (CaNPK) w stosunku do nienawożonych (CaNK) oraz dawki fos
foru, obliczono wykorzystanie P z superfosfatu. Wykorzystanie to było znacznie 
większe przez zboża (28-40%) niż przez ziemniaki (20-22% ), a w przypadku 
jęczmienia i pszenicy było większe na polu z obornikiem (38-40%) niż bez tego 
nawozu (28-30% ). Wyraźnie większe wykorzystanie fosforu z superfosfatu niż 
podaje się powszechnie dla doświadczeń jednorocznych, wynika z tego, że przy 
nawożeniu (CaNPK) rośliny pobierały fosfor nie tylko z nawozu zastosowanego w 
danym roku ale również nagromadzony w glebie w poprzednich latach. 

Zawartość fosforu w ziarnie zbóż i bulwach ziemniaków była wyraźnie 
większa na poletkach nawożonych niż nienawożonych tym składnikiem, natomiast 
nie różniła się od nawożenia obornikiem i uprawy roślin motylkowych. 

Wnioski 

l. Zawartość potasu przyswajalnego na poletkach nienawożonych solą pota
sową od 1923 r., pozostawała na podobnym poziomie przez ostatnie 30 lat, 
natomiast zawartość fosforu dostępnego na obiektach nienawożonych 
superfosfatem obniżyła się w tym samy okresie średnio o 0,03-0,05 mg 
P· 100 g-1 gleby rocznie . 

2. Na poletkach nienawożonych fosforem (CaNK) lub potasem (CaNP) od 
1923 r. plony ziarna zbóż utrzymały się na poziomie 2-3 t·ha-1 i dla zabez
pieczenia takich plonów uwalniało się rocznie z form silnie związanych 

8-10 kg P·ha-1 i 30-50 kg K-ha-1• 

3. Coroczne nawożenie superfosfatem (22,6 kg P·ha-1) i solą potasową (91 kg 
K-ha-1) utrzymywało glebę w klasie średnio zasobnej w te składniki. Plony 
ziarna zbóż na tych obiektach (CaNPK) wzrastały w okresie ostatnich 30 
lat, przeciętnie o 34 kg·ha-1 rocznie. 

4. Niepobrany przez rośliny fosfor z superfosfatu gromadzi się głównie w war
stwie ornej i mało przemieszcza się w głąb profilu, natomiast potas w więk
szym stopniu przemieszcza się do głębszych warstw gleby. Fosfor i potas z 
obornika łatwiej przemieszczał się do głębszych warstw niż z nawozów 
mineralnych. 
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Streszczenie 

W wieloletnich doświadczeniach prowadzonych od 1923 r. na polu doświad
czalnym SGGW w Skierniewicach badano (za okres ostatnich 30 lat) zmiany za
wartości dostępnych form fosforu i potasu w poziomie gleby do 70 cm, plonowa
nie roślin i pobieranie tych składników przez rośliny. Badania te prowadzi się na 
3 polach o zróżnicowanym zmianowaniu i nawożeniu organicznym oraz przy nas
tępującym nawożeniu CaNPK, CaNP, CaNK. 

Na poletkach nienawożonych fosforem (CaNK) lub potasem (CaNP) od 
1923 r. plony ziarna zbóż w ciągu 30 lat utrzymały się na poziomie 2-3 t·ha-1 i 
dla zabezpieczenia takich plonów uwalniało się rocznie z form silnie związanych 
8-10 kg P·ha-1 i 30-50 kg K-ha-1·rok-1• Natomiast na obiektach CaNPK plony 
ziarna zbóż wzrastały w okresie ostatnich 30 lat przeciętnie o 34 kg·ha-1 rocznie. 
Niepobrany przez rośliny fosfor z superfosfatu gromadzi się głównie w warstwic 
ornej i mało przemieszcza się w głąb profilu, natomiast potas w większym stopniu 
przemieszcza się do głębszych warstw gleby. Fosfor i potas z obornika łatwiej 
przemieszczał się do głębszych warstw niż z nawozów mineralnych. 
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Key words: long-term experiments since 1923, avalilable P · and K in soil, 3 
soi] horizons, crop yields 

Summary 

Changcs in the content of available phosphorus and potassium in the 0-70 
cm soi] horizon during 30 years were investigated, under long-term fcrtilization 
experiment carried out since 1923 at the Experimental Field in Skierniewice, 
belonging to Warsaw Agricultural Univcrsity. Yield of plants, P and K uptake by 
plants at that time were studied as wcll. The study was carricd out on the plots 
with or without P or K fertilizer (CaNPK, CaNP, CaNK), on three fields differcd 
in crop rotation and organie fertilization. 

On the plots not treated with phosphorus (CaNK) or potassium (CaNP) 
since 1923, the yields of eereal grain were on the same level over 30 years (2-3 
t·ha-1) and, to maintain sueh yields, the crops took up from unavailable forms 
8-10 kg P and 30-50 kg K-ha-1·yr-1• On the other hand on CaNPK treated 
objects the yiclds of cereal grain increased during last 30 years by 34 kg·ha-1-yr-1 

on an avcrage. The phosphorus from superphosphatc not uscd by plants, was 
accumulatcd in the ploughing horizon and not leachcd down. Potassium was 
casicr translocated down to dccper soil horizons. More phosphorus and potas
sium transferred clown the soi! carne from farmyard manurc than from the 
minerał fertilizers. 
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