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Wstęp 

D,.iablność produkcyjna na terenie zagrody wiejskiej a zwłaszcza gospoda
rowanie nawozami organicznym, w znacmym stopniu przyczynia sią do zanieczy
szczenia gleby oraz wody gruntowej [DURK0WSKI i in. 1997; SAPEK i in. 2000; SAPEK 

2002). Z wymienionych powodów istnieje potrzeba zastosowania takiego testu 
glebowego, który umo?.liwiałby prognozowanie ilości składników mineralnych 
przenikaj:1cych z gleby do wody gruntowej. Test roztworu 0,01 mol CaCl2·dm-3 

opracowany prze Ilmm1; i in. [ 1990], pełniący (unkcjt; ,,fizjologicznego" roztworu 
glebowego może być przydatny do oceny zanieczyszczenia wody gruntowej skład
nikami mineralnymi. IIESKETH i BR00KERS [2000] oraz BoRLJNG i OTANBB0NG 

[2001 ], otrzymali statystycznie istotne zależności korelacyjne mitldzy zawartością 
fosforu w roztworze ekstrakcyjnym 0,01 mol CaC12·dnr3 z gleby, a zawartością 
tego pierwiastka w wodach gruntowych. 

Celem pracy była ocena zawartości wybranych składników mineralnych, tj. 
fosforu, potasu, magnezu, manganu i cynku w roztworze ekstrakcyjnym 0,01 mol 
CaCl2·dnr3 z gleby i ich slążeniem w wodzie gruntowej z terenu zagrody i jej oto
czenia. 

Materiał i metody 

Próbki gleby do badań pobrano wczesną wiosną i jesienią z dwóch warstw 
0-10 i 10-20 cm oraz wody gruntowej, co dwa miesiące w latach 2001 i 2002. 
Próbki pochodziły z terenu 10-ciu gospodarstw demonstracyjnych projektu BAAP 
(Projekt Ograniczenia Zanieczyszczenia Bałtyku ze Źródeł Rolniczych), usytuo
wanych na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i 
podlaskiego. Próbki gleby i wody gruntowej pobrano z tych samych stałych punk
tów monitoringowych, położonych na terenie zagrody (Z) , tzn. miejsc składowa
nia obornika, zbiorników na gnojówkc;, wybiegów dla zwierząt, itp., spod łąki (Ł) 
oraz ze spływu - okolice rowów i spadków terenu (S). 

Świeże próbki gleby ekstrahowano za pomocą roztworu ekstrakcyjnego 0,01 
mol CaC12·dnr3 wg zmodyfikowanej do potrzeb badań metody 1-IOUIW i in. [1990]. 
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W roztworze z gleby oraz w wodach gruntowych oznaczono ;,.awartość: P - meto
dą kolorymetryczną automatyczną, K - metodą płomieniowej S!')ektrometrii emi
syjnej, a Mg, Mn i Zn - metodą płomieniowej spektrometrii absorpcyjnej. Otrzy
mane wyniki ze względu na położenie punktów badawczych podzielono na trzy 
kategorie, tj. zagroda (Z), łąka (Ł) oraz spływ (S). 

Z powodu braku rozkładu normalnego badanych zmiennych, obliczono nie
parametryczne współczynniki korelacji Spearman'a badanych kategorii Z, ł, i S w 
sezonie wiosenno-letnim (WL) i jesienno-zimowym (JZ) lat 2001-2002. 

Wyniki i dyskusja 
Makroelementy 

Zakresy zawartości potasu w roztworze ekstrakcyjnym 0,01 mol CaCl2·Jm-3 

z dwóch warstw gleby od O do 20 cm były najszersze w próbkach pobranych na 
terenie zagrody (1,64-1679,0 mg Kkg-1), znacznie węższe w glebie ze spływu (2,5 
do 612,5 mg Kkg-1) a najwęż.sze spod łąki (1,05 do 174,2 mg K·kg-1) . Oceniając 

udział próbek w wyznaczonych klasach zawartości tego pierwiastka w roztworze 
0,01 mol CaCl2·dm-3 z gleby, wykazano największy udział próbek w przedziale od 
100 do 800 mg K·kg-1 spod zagrody oraz od 50 Jo 200 mg K-kg-1 spod h1ki i 
spływu. Zakresy stężenia potasu w wodach gruntowych podobnie jak w glebie 
były najszersze w próbkach z zagrody (1,10-5205,0 mg K·dm-3) , (rys. l). 'lak 
wysokie stężenie potasu zanotowano w wodzie pobranej w terminie późno-jesien
nym ze studzienki kontrolnej zainstalowanej na terenie ogródka przydomowego. 
Stężenia potasu w wodach gruntowych pobranych spod łąki i spływu były znacz
nie mniejsze i wynosiły od 2,50 do 915,3 mg Kdnr3 w wodzie ze studzienek na 
spływie i od 0,80 do 518,0 mg Kdm-3 spod łąki. Zakresy stt;żenia potasu w 
wodach gruntowych większości próbek wody gruntowej pobranej spod zagrody, 
łąki i spływu, wielokrotnie przekraczały dopuszczalne zakresy stążenia tego pier
wiastka wg przyjętych norm dla wód podziemnych [ROZPORZt\DZENII' MŚ 2004] , 
(rys. 2). Statystycznie istotne nieparametryczne zależności Spearman'a miądzy 
zawartością potasu w roztworze 0,01 mol CaCl2·dm-3 z gleby i jego stęż.eniem w 
wodach gruntowych otrzymano dla próbek spod zagrody. Otrzymane zależności 
pojawiały sią w ciągu całego sezonu wiosenno-letniego (tab. 1 ). 

Zakresy zawartości fosforu w roztworze 0,01 mol Ca(]2·dm-3 ;,. warstw gleby 
od O do 20 cm były najszersze w próbkach spod zagrody (0,01-55,0 mg P·kg-1), 

znacznie węższe na spływie (0,01-29,0 mg P·kg-1) a najwęższe spod łąki (0,01-3,0 
mg P·kg-1). Najwiąkszą liczebność próbek gleby spod zagrody zanotowano w 
przedziale od 0,8 do 1,6 mg P·kg-1, natomiast spod łąki i spływu w przedziale do 
0,1 mg P·kg-1 (rys. 1). Zakresy stężenia fosforu w wodach gruntowych były naj
szersze w próbkach z terenu zagrody (0,01-33,43 mg P·dm-3) , a najwą;i.sze w stu
dzienkach zainstalowanych na łące (0,01-8,50 mg P·dm-3). Najwiąkszy udział 
próbek wody gruntowej bez względu na miejsce ich pobrania był zawarty w prze
dziale do 1,5 mg P·dm-3 (rys. 2). Znaczna część wód gruntowych pobranych spod 
zagrody znajdowała się w prLedziale od 6 do 12 mg P·dm-3• Statystycznie istotne 
nieparametryczne zależności Spearman'a między zawartością fosforu w roztworze 
0,01 mol CaC12·dm-3 z gleby i stężeniem tego składnika w wodach gruntowych 
najczęściej pojawiały się w warstwic gleby od O do 10 cm w próbkach spod zagro
dy, łąki i spływu (tab. 1). 
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Tabela 1; 'fabie l 

Statystycznie istotne za l eżn ości korelacyjne Spearma n 'a 
mic;dzy zawartością P, K, Mg i Mn 

w roztworze ekstrakcyjnym O.Ol mol CaC12·dm-3 

z gleby i ich stc;żcniem w wodach gruntowych 
z gospoda rstw demonstracyjnych 

(sezon: wi osenno-letni ) 

Sign ifican t Spearman corrclations for P, K, Mg 
and Mn in the O.Ol mol CaCl2·dm-3 

soil cxtract and their concen trations in groundwater 
f"rom the experimenta l fa rms 

(spring-summer season) 

·1crmin pobrania Warstwa gleby 
l .iczcb ność Współczynnik korelacji Spcannan'a (r) 

próbek 
próbek Soil laycr 

Number 
Sampling time (cm) 

o( samplcs 

Zagroda 
Farmslcad 

Marzec-kwi ecień O-JO 

March- April 
39 

10-20 

Maj --acrwicc 0-10 
39 

May- Junc l(l-20 

Lipicc~icrp i cń 0-10 
34 

Ju ly- /\ugust 10-20 

Wrzcs ie ń-Paźdz i crn i k 0- 10 

Scptcmbcr-Octabcr 
9 

10-20 

Ląka 

Meadow 

Marzec-kwiecień (HO 

March-/\pril 
13 

10-20 

Maj--czcrwicc CHO 
11 

May-June 10-20 

Lipiec-sie rpie,\ CHO 
9 

.lu ly- /\ugusl 10-20 

Spływ 

Flow 

Marzec-kwiec i eń CHO 

March-/\pril 
10 

10-20 

Maj-czerwice 0-10 
15 

May- Ju nc 10-20 

•• 
istotne przyp = 0,05 ; significant at p = 0.05 
isto tne przyp = 0,01 ; signifi cant at p = O.Ol 

Spearm an corrc lal ion cocflicicnt o( (r) 

p K Mg Mn 

0,35* 0,53 * * r.n.; n.s. r .n.; n.s. 

r.n.; n.s. 0,54** r.n.; n.s. r .n.; n.s. 

0,33* 0,60** r. n. ; n.s. r .n.; n.s . 

r.n.; n.s. 0,59** r.n.; n.s. r .n .; n.s. 

r.n.; n.s. 0,49* * r.n.; n.s. r .n. ; n.s. 

r.n. ; n.s. r.n.; n.s. r.n.; n.s. r.n .; n.s. 

0,72* 0,88** r.n.; n.s. r .n.; n.s. 

r.n.; n.s. r.n .; n.s. r.n.; n.s. r.n.; n.s. 

r.n.; n.s. r.n.; n.s. 0,64 * * r .n.; n.s . 

r. n.; n.s . r.n. ; n.s. 0,64** r.r1.: n.s. 

0,66* r.n.; n.s. r.n .; n.s. r.n.; n.s. 

r.n.; n.s. r.n.; ll.S . r.n.; n.s. f.11.; Jl .S . 

0,88 ** r.n. ; n.s. r.n.; n.s. r.n.; n.s. 

0,71 * r.n. ; n.s. r.n.; n.s. r.n.; n.s. 

r.n.; n.s. r. 11. ; n.s. r.n .; n.s. 0,83* 

r .n.; n.s. r.n. ; n.s. r.n.; n.s. r.n. ; n.s. 

0,61 ** r.n.; n.s. r.n.; n.s. r.n .; n.s. 

0,62** r.n.; n.s. r.n.; n.s. r. n.; n.s. 

Z akresy zawa rtości Mg w roztworze 0,01 mol Ca(]2·dm--3 z dwóch warstw 
gleby od O do 20 cm były zb l iżon e w próbkach spod zagrody (0,8- 170,2 mg 
Mg·kg--1) i spływu (1,6-146,2 mg Mg·kg--1) a najwc;ższc spod łąki 2,7-82,4 mg 
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Mg·kg-1) . Bez wzglądu na miejsce pobrania gleby, najwiąkszą liczebność zawierały 
przedziały od 20 do 80 mg Mg·kg-1 (rys. 1). Zakresy stążenia Mg w wodach 
gruntowych były najszersze w próbkach spod zagrody (4,30-127,0 mg Mg·d-3) a w 
studzienkach na łące i spływie były dwukrotnie wąższe . Najwiąkszy udział próbek 
wody gruntowej był zawarty w przedziale od 20 do 80 mg Mg·dm-3 (rys. 2). Staty
stycznie istotne nieparametryczne zależności Spearman'a miądzy zawartością Mg 
w roztworze 0,01 mol Ca(:12-dm-3 z gleby i stężeniem tego składnika w wodach 
gruntowych otrzymano jedynie w próbkach pobranych spod łąki w terminie wio
senno-letnim. Otrzymana wartość współczynnika korelacji Spearman'a wynosiła 
0,64 (tab. 1 ). 

Mikroelementy 

Zakresy zawartości manganu w roztworze 0,01 mol CaCl2·dm-3 z warstw 
gleby od O do 20 cm były najszersze w próbkach spod zagrody (0,001-3,49 mg 
Mn·kg-1) a najwęższe spod spływu (0,001-1,14 mg Mn-kg-1). Bez względu na miej
sce pobrania próbek gleby największ,1 liczebność punktów badawczych zawierał 
przedział do 0,02 mg Mn·kg-1 (rys. 1 ). Zakresy stężenia manganu w wodach grun
towych były najszersze w próbkach pobranych na terenie ,.agrody (0,01-14,30 mg 
Mn·dm-3) a w studzienkach na łące i spływie były znacznie wąższe: od 0,01 do 
2,99 mg Mn·dm-3 na spływie i od 0,01 do 1, 17 mg Mn ·dm-·3 na Lict:. Najwiąkszy 
udział próbek wody gruntowej był zawarty w przedziale do 0,05 111g Mn·d111-3• Sta
tystycznie istotne nieparametryczne zale:i.ności Spearman'a miądzy zawa rtości,, 

manganu w roztworze 0,01 mol CaCl2·dm-3 z gleby i stążeniem tego składnika w 
wodach gruntowych otrzymano jedynie w sezonie wiosenno-letnim w próbkach na 
spływie (r0_05 , 10 = 0,83), (tab. 1) . 

Zakresy zawartości cynku w roztworze 0,01 mol CaCl2·dnr3 z dwóch warstw 
gleby od O do 20 cm były do siebie zbliżone w próbkach z terenu zagrody 
(0,001-2,11 mg Zn ·kg-1) i łąki (0,001-2,74 mg Zn-kg-1) , natomiast w glebie na 
spływie były znacznie wąższe i wyniosły od 0,001 do 0,33 mg Zn-kg-1• Najwiąksza 

liczebność punktów badawczych spod h1ki i spływu zawarta była w przedziałach 
od 0,01 do 0,04 mg Zn·kg-1 a spod zagrody w zakresie 0,01-{) , l6 mg Zn·kg-1 

(rys. 1). Zakresy stc;żenia cynku w wodach gruntowych były do siebie zbli:i.one bez 
wzgh.;du na miejsce ich pobrania i zawierały sic; w zakresie od 0,0 I do 1,70 mg 
Zn·dnr3 (rys. 2) . Najwiąkszy udział próbek wody gruntowej pobranej ze stu
dzienek na terenie zagrody zawarty był w przedziale od 0,01 do 0,16 mg Zn ·dm-3 

a spod łąki i spływu od 0,01 do 0,04 mg Zn·dm-3• 

Gleby oraz wody gruntowe pobrane na terenie zagrody były nadmiernie 
wzbogacone w potas i fosfor, natomiast spod hiki zawierały znacznie mniejsze 
ilości tych składników. Należy przypuszczać że trwała okrywa roślinna w znacz
nym stopniu ogranicza wymywanie składników do wody gruntowej. Otr,.ymane 
wyniki badań są zgodne z badaniami prowadzonymi przez SJ\l'KJ\ i SJ\PFK [ I 998] 

oraz SJ\PEK i in. [2000]. Wspomniani autorzy wykazali wpływ niewłaściwego skła
dowania i gospodarowania odchodami zwierzącymi na 1.anieczys1.czenie gleby i 
wody gruntowej na terenie zagrody wiejskiej. Otrzymane nieparametrycznt: zależ
ności korelacyjne Spearman'a mic;dzy wybranymi składnikami mineralnymi w roz
tworze 0,01 moi CaCl2·dm-3 z gleby, a ich stążeniem w wodach gruntowych, poz
walają sądzić o związku miądzy łatwo rozpuszczalnymi formami tych składników 
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w glebie, a ich stc;żcnicm w wodach gruntowych. Na pojawienie sic; tych zależno
ści może wpływać wicie czynników bezpośrednio związanych z cechami fizykoche
micznymi gleby, tj. pH i C org. BURZYŃSKA [2004] wykazała, że łatwo rozpuszczal
ne w roztworze 0,01 mol CaCl2·dnr3 formy składników mineralnych mogą tworzyć 
kompleksy z labilnymi frakcjami glebowej materii organicznej. 

Wnioski 

I. Statystycznie istotne nieparametryczne zależności Spcarman'a między 

zawartością wybranych składników w roztworze 0,01 mol CaC12·dm-3 z gle
by, a ich stc;żcnicm w wodach gruntowych otrzymano dla fosforu i potasu w 
grupie próbek z zagrody; dla fosforu i magnezu - w grupie próbek spod 
łąki oraz dla fosforu i manganu - ze spływu. 

2. Otrzymane zależności korelacyjne pojawiały sic; jedynie w sezonie 
wiosenno-letnim, a zwłaszcza między majowym, a czerwcowym terminem 
pobrania wody gruntowej. 
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Streszczenie 

Przedmiotem bada11 była ocena zależności miądzy zawartością wybranych 
składników mineralnych w roztworze 0,01 mol Ca(]2·dnr3 z gleby i ich stążcniem 
w wodach grunt -.ych. Badania wykonano w próbkach gleby i wody gruntowej 
pobranej z 10 gospodarstw demonstracyjnych położonych w miejscowościach: 
Gródek (woj. podlaskie), Małszyce (woj. kujawsko-pomorskie) i Dziarnowo (woj. 
mazowieckie). Otrzymano statystycznie istotne zależności nieparametryczne 
Spearman'a miądzy zawartością wybranych składników w roztworze 0,01 mol 
CaC12·dm-3 z gleby a ich stężeniem w wodach gruntowych dla fosforu i potasu w 
grupie próbek z zagrody; dla fosforu i magnezu - spod łqki oraz dla fosforu i 
manganu - ze spływu. 

APPLICATION OF THE O.Ol mol CaC12·dnr3 SOIL EXTRACT 
TO ESTIMATE MACRO AND MICRONUTRIENTS 

Key words: 

IN THE SOIL AND TI-IEIR CONCENTRATION 
IN THE GROUNDWJ\TER 

FROM THE FARMSTEAD AND ITS SURROUNDfNG 

Irena Burzy1iska, Danuta Kafoiska 
Department of Soi! and Water Chemistry, 

Institute for Reclamation and Grassland Farming, Falenty 

O.Ol mol CaC12·dm-3 soil extract, groundwater, macro- and micro
nutrient, farmstead, mcadow 

Summary 

The study consisted in evaluating relationships between the content of 
macro- and micronutrients in the O.Ol mol CaCl2·dm-3 soi! extract and their con
centration in groundwater from the farmstead and its environment. Analysed 
samples of soil and groundwater wcrc taken from area 10 demonstration farms 
in Gródek (Podlaskie Province ), Małszyce (Kujawskopomorskie Province) and 
Dziarnowo (Mazowieckie Provincc). Statistically significant correlations were 
obtained between the contcnt of macro- and micronutricnts in the O.Ol mol 
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CaCl2·dm-3 soi) extract and their concentration in groundwater: for P i K in the 
samples from the farmstead; P and Mg - from the meadow and for P and Mn 
from the flow. 
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