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Wstęp 

Zakwaszenie gleb w Polsce jest od dłuższego czasu jednym z najpoważniej
szych problemów rolnictwa. Wiąże się to z dużym udziałem gleb lekkich, klima
tem oraz znaczącym wpływem czynników antropogenicznych takich jak nawoże
nie mineralne oraz oddziaływanie zanieczyszczeń o charakterze kwaśnym. Nad
miar siarki wprowadzany do gleby, zarówno jako kwaśne deszcze jak i suche osa
dzanie, wpływa na procesy glebowe poprzez obniżanie ilości kationów Ca, Mg i 
uwalnianie fitotoksycznych jonów Al+3 i Mn+ 2• Można zatem powiedzieć, że kwa
śne deszcze zubożają gleby w składniki o charakterze zasadowym. Liczne badania 
składu chemicznego wód rzecznych i drenarskich wykazały, iż roczny spływ Ca i 
Mg z jednego hektara pól uprawnych mieści się najczęściej w granicach odpo
wiednio: 40-230 kg i 10-60 kg (PONDEL, JóZEFACIUK 1983; SOLARSKI, SOLARSKA 

1986; POKOJSKA 1988]. Wymywanie substancji pokarmowych z pól stwarza poważne 
niebezpieczeństwo eutrofizacji wód gruntowych i powierzchniowych. 

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu symulowanego kwaśnego 
deszczu i dodatku azotu na wymywanie jonów wapniowych i magnezowych. 

Materiały i metodyka 

Doświadczenie prowadzono w oparciu o próbki dziewięciu gleb, które po
brano z pól produkcyjnych regionu Pomorza i Kujaw. Skład granulometryczny 
analizowanych próbek był zróżnicowany od piasku słabogliniastego poprzez pia
sek gliniasty mocny do gliny średniej pylastej. Materiał glebowy poddano podsta
wowej analizie chemicznej (tab. 1 ). Doświadczenia laboratoryjne prowadzono 
przy zastosowaniu cylindrów z PCV, wysości 50 cm i średnicy 6 cm z lejkowatym 
zwężeniem na dole i wkładką przepuszczalną dla wody i symulowanego kwaśnego 
deszczu. Glebami napełniano kolumny, następnie z wkraplacza wprowadzano 
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wodę redestylowaną (pH=7) lub symulowany kwaśny deszcz (pH=5) do pełnego 
nawilżenia gleby. Azot wprowadzano pipetą na głębokość ok. 5 cm w objętości 5 
cm3 roztworu NH4NO3 zawierającego ogółem 100 mgN (50 mg N-NH4 +50 mg 
N-NO3). Bardziej szczegółowy opis metodyki przedstawiony jest we wcześniej 
opublikowanych pracach [SPYCHAJ-FAlllSIAK, ŁoG1Now 1990; SPYCHAJ-FAlllSIAK, Mu
RAWSKA 1998]. 

Wymywanie Ca i Mg prowadzono według niżej przedstawionego schematu. 
W uzyskanych przesączach oznaczano zawartość Ca i Mg, a wyniki podano w 
mg kg-1 gleby (tab. 2). 

Wypełnienie kolumn 
glebą 

bez N 

+N 

Schemat doświadczenia 

Warianty doświadczeń 

przemywanie wodą 
(pH=7) 

1 

2 

Wyniki i dyskusja 

przemywanie symulowa
nym kwaśnym deszczem 

(pH=5) 

3 

4 

Zastosowane w doświadczeniach próby glebowe charakteryzowały się zróż
nicowanymi właściwościami fizyko-chemicznymi (tab. 1 ). 

Właściwości fizyko-chemiczne badanych gleb 
Physical and chemical properties of studied soils 

Parametr; Paramcter Zakres; Range 

C g·kg-1 6,18--40,72 
N 0,62-4,87 

p 1,7-14,00 
K mg-100 g·' 5,5-31 ,00 

N-NH4 0,9-2,87 
N-NO, 0,15-2,90 

pH w KCI 5,8- 6,8 

PWK; CEC cmol( + )·kg-1 6,32-34,03 
Hh 0,23-2,4 

FrakcJ3; Fraction 
< ,02 mm % 10-35 

Tabela 1; Table 1 

Srcdnic; Mean 

15,45 
1,59 

7,02 
16,17 
1,88 
1,31 

6,40 

15,56 
0,8 

19,0 

PWK - Pojemność wymienna kationów; CEC - Cacapity cxchangcablc cations 
Hh - Kwasowość hydrolityczna; Hydrolytic acidity 

Wymywanie wapnia i magnezu z gleb bez dodatku N, przemywanych wocl,1 
rcclestylowarni (wariant 1, 2) , było bardzo zróżnicowane i mieściło się w szerokich 
granicach (tab. 2) 
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Warianty 

Wymywanie Ca i Mg z badanych gleb 
Lcaching of Ca and Mg from stud ied soi ls 

Wymywanie; Leaching 

Tabela 2; Table 2 

doświadczen i a 
(mg·kg-1) 

Variants Ca Mg 
of cxperiment 

zakres; range średnie; mcan zakres; range śred nie; mean 

~ I bez N 16,40-199,0 56,56 25,30-34,07 28,84 
pH=? 

+N 23, 12-28,08 103,23 62,0-84,87 70,11 

Srcd nie; Mean 79,89 49,48 

: I bez N 36,39-3 12,5 154,32 72,31 -104,41 86,51 
pH=5 

+N 58,08-314,5 191,53 99,75-160,79 120,96 

Sred nie; Mean 172,93 103,74 

Rys. 1. 

Fig. 1. 

38~-------------

y=5,52 X+ 29,31 y=0,39 X+ 23,45 
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PWK cmol{+)•kg·1gleby; CEC cmol(+)•kg·'soil PWK cmol(+)•kg·1 gleby; CEC cmol(+)•kg·1 scil 

y= -10,35 X + 129,22 

o-+-~.,----,_.--,~----r_.-,--, 
o 10 

Zawartość P; Cenieni P (mg-100 g·1
) 

Wymywanie Ca i Mg z gleb bez dodatku N w zależności od zawartości P i 
PWK w glebie 

Leaching of Ca and Mg from soils without N add ition depending on CEC and 
P contents in the soi l 
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Okazało się, że wymywanie wapnia i magnezu było istotnie dodatnio skore
lowane z pojemnością wymienną kationów badanych gleb i frakcją <0,02 mm, 
odpowiednio: r=0,74, r=0,80 i r=0,66, r=0,69. 

Korelacje pomiędzy wymywaniem wapnia i magnezu a zawartością frakcji 
wydają się zrozumiałe. Wiadomo bowiem, że rozpuszczalne formy wapnia i ma
gnezu występują w większych ilościach wraz ze wzrostem udziału części spławial
nych [LIPIŃSKI, BEDNAREK 1998]. 

Zaobserwowano także silniejszą zależność pomiędzy wymywaniem Ca a 
wartością PWK w porówaniu z identyczną zależnością dla Mg (rys. 1). Z przeds
tawionej krzywej regresji wynika, że wzrost wartości PWK o jednostki.; powoduje 
w przypadku Ca wzrost wymywania tego jonu o 5,52 mgkg-1 gleby, natomiast dla 
Mg jedynie o 0,4 mgkg-1. 

Ilość wymywanego Ca z gleb bez dodatku N okazała sic; istotnie ujemnie 
skorelowana z zawartością fosforu przyswajalnego w glebie (r=-0,65). Można 
obliczyć, że wzrost zawartości fosforu o jednostkę zdecydowanie zmniejszał ilość 
wymywanego wapnia i to o 10,4 mg kg-1 gleby ( rys. 1 ). 

Rys. 2. 

Fig. 2. 

y=3,72 X+ 32, 16 
y=39,26 X + 34,06 

w ~ ~ ~ ~ ~ 0.6 0.B 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2,0 

Frakcja <0,02 mm; Fraction <0.02 mm Zawartość N g-kg·1 gleby; Content N g-kg·
1 

soil 

y=-11,44 X+ 183,55 

o+--,---,---.~--,---,-~.--~.----,r-< 
o 2 6 8 10 12 14 

Zawartość P; Contenl P (mg-100 g·1
) 

Wymywanie Ca i Mg z gleb po zastosowaniu N w zależności od zawartości 
frakcJi <0,02 mm, N i P w glebie 

Leaching of Ca and Mg from the soils after N application depending on the 
contents of <0,02 mm fraction, N and P in soils 
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Dodatek azotu do gleby w formie NH4NO3 spowodował średnio, prawie 
dwukrotnie wyższe wymywanie, zarówno Ca jak i Mg, w porównaniu z glebami 
bez dodatku N. Wprowadzone do gleby w wyniku nawożenia mineralnego 
makroskładniki naruszają równowagę jonową w kompleksie sorpcyjnym, zmienia
jąc przy tym mobilność zawartych tam kationów, m.in. Ca i Mg. Im wyższa jest 
energia wejścia jonu wymiennego, tym łatwiejsze jest przejście wypieranego jonu 
do roztworu glebowego. Z badań PANAKA i in. [1996] wynika, że po nawożeniu 
NPK w kompleksie sorpcyjnym zwiększa się zawartość H + i K +, a zdecydowanie 
obniża się zawartość jonów wapnia i magnezu. 

Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że wymywanie wapnia 
z gleb po zastosowaniu N istotnie dodatnio korelowało z zawartością frakcji spła
wialnych <0,02 mm (r=0,69), natomiast ilość wymywanego jonu magnezowego 
skorelowana była z zawartością azotu ogółem (r=0,65). Ujemną korelację wyka
zano natomiast pomiędzy wymywaniem Ca(+ N) a zawartością fosforu (r=-0,65). 
Zależności te opisują równania regresji liniowej przedstawione na rys. 2. 

Wymywanie Ca i Mg w istotny sposób zależało od odczynu roztworu użyte
go do przemywania gleb. Okazało się, że symulowany kwaśny deszcz o pH=5 
(wariant 3, 4) powodował średnio wyższe wymywanie badanych jonów w porów
naniu z wodą redestylowaną o pH=7 (wariant 1, 2). Dotyczy to szczególnie wyra
źnie jonów magnezu i wapnia, wymywanych z gleb bez dodatku N. Okazało się, 
że średnie wymywanie jonów Mg i Ca było 3-krotnie i 2,7-krotnie wyższe przy 
zastosowaniu kwaśnego roztworu w porównaniu z wodą redestylowaną. Wynikać 
to może z tego, iż jony wodoru powstałe w wyniku dysocjacji symulowanego 
kwaśnego deszczu z powodu silnej sorpcji wypierają wymienny Mg i Ca z kom
pleksu sorpcyjnego. Wyparte jony przechodzą do roztworu, skąd mogą być w 
sprzyjających warunkach wymywane w głąb profilu glebowego. KAczoR i Ko
zwwsKA (1998] stwierdzili, że symulowane kwaśne opady wpływały znacznie na 
obniżenie zawartości oraz procentowego udziału Ca i Mg w kationowej pojem
ności wymiennej. Z badań własnych wynika też, że wymywanie Ca i Mg z gleb 
przemywanych kwaśnym deszczem istotnie korelowało z wymywaniem tych jonów 
z gleb przemywanych wodą redestylowaną, odpowiednio: r=0,66 i r=0,91. 
Równania regresji liniowej tych zależności przedstawiono na rysunku 3. 

Rys. 3. 

Fig. 3. 

y=0,78x+ 110,11 

50 100 150 200 

Wymywanie Ca z gleb przemywanych wodą; Ca 
leaching from soils irrigatet with water (mg-kg·') 

y=3,11 x-2,76 

26 28 34 

Wymywanie Mg z gleb przemywanych wodą; Mg 
leaching from soils irrigatet with water (mg-kg-') 

Wymywanie Ca i Mg z gleb przemywanych symulowanym kwaśnym deszczem 
w zależności od wymywania Ca i Mg z gleb przemywanych wodą redestylowaną 

Leaching of Ca and Mg from soils irrigated with simulated acid rain as a func
t1on of Ca and Mg amounts leached from the soils with redistilled water 
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Z analizy krzywych regresji wynika, że wymywanie szczególnie Mg z gleb 
pod wpływem kwaśnego deszczu korelowało z ilością tego jonu wymywanego z 
gleb przemywanych wodą redestylowaną. Łatwo można obliczyć, że wzrost ilości 
magnezu wymywanego wodą o jednostkc; powodował wzrost wymywania tego 
jonu pod wpływem kwaśnego deszczu o 3,12 mg Mg-kg-1 gleby. 

Przeprowadzone badania wskazują pośrednio, że w regionach Polski o wy
sokiej ilości opadów atmosferycznych, zdecydowanie narażonych na „presje;" mo
krego opadu związków siarki i azotu, można liczyć się ze wzmożonym wymywa
niem z gleb Ca i Mg, a tym samym ze wszystkimi negatywnymi skutkami tego 
zjawiska. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że przy równych i rytmicznych 
wprowadzeniach dawek kwaśnego deszczu spadki odczynu gleby nie następują 
równorzt,dnie. 

Wnioski 

l. Wymywanie Ca i Mg z gleb bez dodatku N dodatnio korelowało z pojem
nością wymienną kationów badanych gleb, odpowiednio: r=0,80 i r=0,74. 
Natomiast istotną ujemną korelację stwierdzono jedynie pomiędzy wymy
waniem Ca i zawartością P przyswajalnego (r=-0,65). 

2. Dodatek azotu do gleby spowodował średnio dwukrotnie wyższe wymywa
nie zarówno jonów Ca jak i Mg w porównaniu z glebami bez dodatku N. 

3. Średnie wymywanie jonów Mg i Ca z gleb bez dodatku N i po zastosowa
niu do ich przemywania symulowanego kwaśnego deszczu (pH=5) okazało 
się odpowiednio 3-krotnie i 2,7-krotnie wyższe w porównaniu z przemywa
niem wodą redestylowaną (pH=7). 
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Streszczenie 

Badania nad wymywaniem Ca i Mg prowadzono w oparciu o dziewic;ć pró
bek glebowych w warunkach doświadczeń laboratoryjnych. Stwierdzono, że pro
ces ten w sposób istotny zależał od dodatku zastosowanego N oraz odczynu roz
tworu użytego do przemywania gleb. Ilość wymywanego Ca i Mg z gleb przemy
wanych symulowanym kwaśnym deszczem, po zastosowaniu dodatku N, okazała 
sic; 2-krotnie wyższa w porównaniu z ilością uzyskaną z gleb bez dodatku N i 
przemywanych wodą. 

STUDIES ON Ca AND Mg LEACHING FROM THE SOILS IRRIGATED 
WITH SIMULATED ACID RAIN UNDER LABORATORY EXPERIMENTS 
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Summary 

The studies on Ca and Mg leaching werc carried out on 9 soi! samples un
der laboratory cxpcrimcnt. lt was obscrved that the leaching process was essen
tially dependent on the N addition and on the acidity of solution applied for soi! 
irrigation. The Ca and Mg amountsleached from the soils irrigated with simu
Jated acid rain aftcr N application were two times higher than the amounts ob
taincd for the soils without N application and rinsed with water. 
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