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Wst~p 

Na obszarze aglomeracji górnośląskiej, kojarzonej z górnictwem i przemy
słem cic;żkim, intensywną zabudow,1 i silnie rozbudowanym transportem, procesy 
cywilizacji technicznej dotkrn;ły wszystkich elementów środowiska przyrodniczego, 
przcksztalcaj,)c je w różnym stopniu [TOKARSKA-GUZIK 1996]. Naruszenie równo
wagi wskutek działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza pozarolniczej, zakłóca 
obieg pierwiastków chemicznych w łańcuchu troficznym: gleba - roślina - zwierzę 

- człowiek [MoTOWICK/\-TERELAK, TERELAK 1995]. Powszechnie sądzi się, że obszar 
województwa katowickiego zdominowany został wyłącznic przez funkcję przemy
słową. Należy jednak pamiętać, że blisko 35% areału stanowią grunty użytkowane 
przez rolnictwo (WRONA, HOLAK 1996]. Toteż ważne staje się poznanie poziomu 
zawartości niektórych pic1wiastków w glebach i roślinach pochodzących z tego 
obszaru. 

Celem podjc;tych badań było określenie zawartości potasu, sodu i wapnia w 
czc;ściach wskaźnikowych roślin (słomie i ziarnie) jęczmienia jarego i zawartości 
potasu w glebie oraz określenie zależności między zawartością potasu w glebie, a 
wybranymi właściwościami gleby i zawartością potasu w jęczmieniu . 

Materiały i metodyka 

Materiał do badań stanowiły 104 próbki gleby i jc;czmienia jarego zebrane 
w 4 gminach zlokalizowanych w północno-wschodniej części województwa kato
wickiego. Próbki gleb suszono na powietrzu, nastc;pnie roztarto w moździerzu 
porcelanowym i przesiano przez sito plastikowe o średnicy oczek 1 mm. W 
materiale glebowym wykonano analizę podstawowych fizyko-chemicznych właści
wości gleby: skład granulometryczny metodą areometryczną Bouyoucosa-Casa
grandc w modyfikacji Prószyńskiego, odczyn gleby (pH w roztworze KCl o stęże
niu 1 mol ·dm-3) metodą potencjometryczną, pojemność sorpcyjną gleby (T) meto-
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dą Kappena, zawartość materii organicznej metodą Tiurina oraz zawartość przys
wajalnych form potasu metodą Egnera-Riehma. W materiale roślinnym po mi
neralizacji na sucho określono zawartość potasu, sodu i wapnia za pomocą spek
trofotometru absorpcji atomowej. 

Wyniki i dyskusja 

Badane gleby były mało zróżnicowane pod względem składu granulometry
cznego. Spośród 104 badanych gleb 20 zaliczono do bardzo lekkich a 84 do gleb 
lekkich. Odczyn badanych gleb zawiera się w przedziale 4,25-6,85. Analiza war
tości pH pozwala na dokonanie podziału gleb pod względem zakwaszenia: 2 z 
nich zaliczono do gleb bardzo kwaśnych, 20 do kwaśnych, 54 do lekko kwaśnych 
a 28 wykazywało odczyn obojętny. Ponadto z analizy wartości pH wynika, że 2% 
gleb koniecznie wymaga wapnowania, w 20% wapnowanie jest potrzebne, w 52% 
wapnowanie jest wskazane, a w 27% wapnowanie należałoby ograniczyć. Zróżni
cowana zawartość C org. wahała się w przedziale od 0,08 do 2,26%. Odnotowane 
wartości pojemności sorpcyjnej (T) mieściły się w zakresie od 5,87 do 33,19 
emo!(+ )·kg-1. 

Tabela 1; Table 1 

Niektóre właściwości fizyko-chemiczne gleb oraz zawartość 
potasu, sodu i wapnia w jyczm1eniu jarym 

Some physico-chemical properties of soils and contents of potassium, sodium 
and calcium in spring barley 

C org. K Na Ca 
Wyszcz. 

Organie mg K,0·100 g-1 (%) (%) (%) 
Specy- pHKO Tl) 

/kation 
C gleby; soil słoma ziarno słoma ziarno słoma ziarno 

(%) straw grain straw grain straw grain 

Min. 4,25 0,08 5,87 3,87 1,05 0,36 0,04 O,QI 0,32 0,06 
Max. 6,85 2,26 33,19 36,91 1,74 0,64 0,15 0,07 0,88 0,11 
Średnia 6,09 1,40 14,92 19,02 1,33 0,51 0,07 0,03 0,63 0,08 
Mean 
V(%) 10,10 30,78 45,26 43,3 9,7 9,8 28,5 33,3 19,0 12,5 

V - współczynnik zmienności; coefficient of variation (%) 
T1J - pojemność sorpcyjna gleby; cation exchangeable capacity (emo!(+ )·kg-1) 

Spośród makroelementów potas w glebie zajmuje jedno z pieiwszych miejsc 
pod względem zawartości (ANDRUSZCZAK, SzczEGOCIŃSKA 1991 ]. Zakres zawartości 
przyswajalnego potasu w badanych glebach wahał się od 3,87 do 36,91 mg 
KzO·lO0 g-1 gleby (tab. 1). 

Oceniając zawartość przyswajalnych form potasu w glebie wg zaleceń 

IUNG [Zalecenia nawozowe IUNG 1990], należy stwierdzić, że 18,3% gleb cechuje 
się bardzo niską i niską zawartością potasu, 12,5% gleb charakteryzuje średnia 
zawartość, a 69,2% wysoka i bardzo wysoka zawartość potasu. Województwo ka
towickie zaliczane jest do obszarów zasobnych w ten składnik (CZUBA 1996]. Po
równanie z wynikami CZUBY [1995] pozwala stwierdzić, że badany obszar cechuje 
duży odsetek gleb o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości przyswajalnego potasu. 
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Średnia zawartość potasu w słomie jęczmienia uprawianego w Polsce wy
nosi najczęściej 1,34%, a w ziarnic 0,50% [FOTYMA, MERCIK 1995]. Odnotowane 
zawartości w badanym materiale: w słomie 1,33% i w ziarnie 0,51 % nieznacznie 
odbiegały od najczęściej spotykanych (tab. 1). 

Koncentracja sodu w słomie jęczmienia mieściła się w zakresie od 0,04 do 
0,15% przy średniej 0,07%. W ziarnie stwierdzono niższą zawartość, która wahała 
się w przedziale od O,Ql do 0,07%, przy średniej 0,03% (tab. 1). Wyniki te są 
zbliżone do zawartości sodu jakie notowano we wcześniejszych opracowaniach 
dotyczących jęczmienia [GRABARCZYK, ŻARSKI 1991; KALEMBASA, ŻĄDEŁEK 1991]. 

Średni~ zawartość wapnia w słomie jęczmienia wynosi najczęściej 0,45% a 
w ziarnie 0,07% [FOTYMA, MERCIK 1995]. Natomiast w badanym materiale roślin
nym odnotowano następujące wartości: w słomie 0,63% a w ziarnie 0,08% (tab. 
1 ). 

Analizuj,1c obliczone współczynniki korelacji stwierdzono istotną zależność 
pomiędzy zawartością potasu w glebie a odczynem gleby, zawartością materii 
organicznej i pojemnością kompleksu sorpcyjnego. Nie odnotowano natomiast 
istotnych korelacji pomiędzy zawartością potasu w glebie, a zawartością tego 
pierwiastka w częściach wskaźnikowych jęczmienia jarego (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Określenie zależności między zawartością potasu w glebie a wybranymi właściwościami 
gleby i zawartością potasu w jęczmieniu (współczynniki korelacji prostej - r) 

The relationship between potassium content in soi! selected properties 
of soil and the content of potassium in barley (simple correlation coefficicnts - r) 

pHKCI 
C org. 

Tl) 
K 

Organie C ziarno; grain 

0,278** 0,468*** 0,440* * * 0,002 

r - istotny przy; significant at: * p=0,05; * *p=0,01; * * *p=0,001 
T 1) - pojemność sorpcyjna gleby; cation exchaangcablc capacity 

Wnioski 

K 
słoma; straw 

0,044 

1. Oceniając zawartość przyswajalnych form potasu w glebie należy stwierdzić, 
że zaledwie 2 próbki gleby cechują się bardzo niską zawartością potasu, 17 
próbek gleb charakteryzuje niska zawartość, 13 - średnia, 31 - wysoka a 41 
próbek gleb charakteryzuje bardzo wysoka zawartość potasu. 

2. Odnotowana zawartość potasu, sodu i wapnia w jęczmieniu była na pozio
mie spotykanym najczęściej w jęczmieniu uprawianym na glebach Polski. 

3. Stwierdzono zależność pomiędzy zawartością potasu w glebie a odczynem 
gleby, zawartością materii organicznej i pojemnością sorpcyjną gleby. Nie 
stwierdzono natomiast istotnych zależności między poziomem zaopatrzenia 
roślin w potas, a zawartością tego pierwiastka w jęczmieniu. 
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Streszczenie 

Badaniami objęto 104 próbki gleby i jęczmienia jarego zebrane w 4 gmi
nach województwa katowickiego. W materiale roślinnym oznaczono zawartość 
potasu, sodu i wapnia, a w glebie zawartość potasu. Zawartość potasu w bada
nych glebach mieściła się w zakresie od 3,87 do 36,91 mg Kp·IOO g-1 gleby. 
Zawartości potasu, sodu i wapnia w badanym jęczmieniu były zbliżone do wyni
ków uzyskanych we wcześniejszych badaniach. Obliczone współczynniki korelacji 
wykazały zależność pomiędzy zawartością potasu w glebie a odczynem gleby, za
wartością materii organicznej i pojemnością sorpcyjną gleby. 

SOME SOIL PROPERTIES AND THE CONTENTS OF POTASSIUM, 
SODIUM AND CALCIUM IN BARLEY CULTIVATED IN SOME 

COMMUNES OF KATOWICE PROVINCE 
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Summary 

lnvestigation comprised 104 samples of soi! and spring barley collected in 4 
communes of Katowice province. Contents of potassium, sodium and calcium in 
plant materiał and content of potassium in of soi! samples were determined. 
Potassium conccntrations in examined soils ranged within 3.87-36.91 mg 
K2O·100 g-1 • The contcnts of potassium, sodium and calcium in investigated 
samples of spring harley werc similar to the results obtained in earlier research. 
Calculatcd corrclation cocfficicnt show the dependence bctween potassium 
content in soi! and soi! reaction, content of organie matter and soil sorption 
ca paci ty. 
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