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WSTĘP 

Mady rzeczne w Polsce zajmują obszar około 580 tys. ha. Użytkowane sę głównie 

jako łąki i pastwiska. W wyniku prac melioracyjnych i coraz intensywniejszego na

wożenia produkcyjność tych terenów wzrasta. Ale potrzeby coraz to wyższej produk

cji rolniczej nie zawsze są zgodne z potrzebami pozaprodukcyjnymi. Dlatego też w 
działaniach intensyfikujących produktywność łąk należy optymalizować zarówno cele 

gospodarcze, jak i ekologiczne. 

Nad problematyką powyższą autor prowadził wieloletnie badania terenowe i li

zymetryczne. W tym opracowaniu przedstawiono syntezy wyników terenowych i lizyme

trycznych nad waloryzacją ekologiczno-gospodarczą efektów intensywnego nawożenia 

łąk różnie uwilgotnionych na madzie bardzo ciężkiej. Określono optymalne i dopusz

czalne poziomy nawożenia i uwilgotnienia, warunkujące wysoką, trwałą i wartościo

wą produkcję łąkową przy zachowaniu walorów środowiska przyropniczego. 

Warunki badań 

Badania terenowe przeprowadzono w latach 1967-1971 na zmeliorowanych i zagos
podarowanych łąkach położonych w dolinie Wisły koło Warszawy. Doświadczenia zlo

kalizowano na stanowiskach o uwilgotnieniu okresowo nadmiernym, zadowalającym i 
okresowo niedostatecznym. Wszystkie stanowiska badawcze znajdowały się na madach 

pyłowo-ilastych, średnio głębokich, podścielonych piaskiem o zbliżonych właściwo

ściach. Na każdym z nich wysiewano w dwóch terminach następujące dawki nawozów mi-

neralnych: NoPoKo, N60p30K20' Nl20p60K40' N240P120KBO i N4BOP240Kl60" 
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Uzupełniajęce badania lizymetryczne przeprowadzono w latach 1977-1980 i 1982-

1984 na stacji badawczej SGGW-AR w Warszawie - Ursynowie. Lizymetry wypełniono 

madę średnio głębokę , pyłowo-gliniastę na piasku luźnym, pobranę z doliny Wisły. 

We wszystkich lizymetrach stosowano nawodnienie podsiękowe ze stałym poziomem wo

dy gruntowej na głębokości 55 cm, zapewniajęcym właściwe uwilgotnienie. Na posz

czególnych powierzchniach doświadczalnych uprawiano i użytkowano kośnie ruń łęko

wę . Stosowane dawki nawozów w trzech terminach wynosiły rocznie w kg/ha: - w la-

tach 1977- 1980 = NaPaKa, Nl50p40Kl25' N300p60Kl50' N450p80Kl75' N600p80K200 - w 
latach 1982-1984 ; NaPaKa, N250p40Kl50' N500p65K225' N750P90K300· 

W okresie wegetacji.w badaniach terenowych i lizymetrycznych rejestrowano 

czynniki meteorologiczne, stany wody i wilgotność gleby, plony i skład botaniczny 

runi, stan zadarnienia, skład chemiczny plonu. W badaniach lizymetrycznych okre

ślano także strukturę plonu, skład chemiczny gleby oraz wody odciekajęcej z ryzo

sfery do wód gruntowych. Szczegółowe charakterystyki obiektów i metod badań za

wieraję prace Pawłata [3, 7]. 

SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ 

Na podstawie uzyskanych wyników badań terenowych i lizymetrycznych przedsta

wionych w innych pracach autora [2-8] można stwierdzić, że produktywność runi łę-

P, = -0,000005z2 +0.0120z+ 6.738 (1) 
Pi =-0.000007z2 •0.0151z • 6,178 (2) 
~ =-0.000010z2 +0,0185z +4.514 (3) 
f2 =- 0,00001122 + 0.01832 + 3,410 (4) 
Ps =- 0,000012 z2 + 0,0185z + 2,126 (5) 
Ps = - 0,000013 z2 • 0.0175z • 0.661 (6) 
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Rys. 1. Wpływ stanów wody grYntowej i nawożenia NPK na plony suchej masy w doli- 1 

nie środkowej Wisły w latach 1967-1971 [2] 
1-6 - numery równań regresji 
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kowej zależy od wielu czynników. Najważniejszymi z nich okazały się uwilgotnienie 
gleby i zasobność w składniki pokarmowe. Ich oddziaływanie na kształtowanie przy

rostów, plony ogólne, skład florystyczny i wartość paszową runi łąkowej zależy 

nie tylko od stopnia ich występowania, lecz przede wszystkim od wzajemnego ich 

współdziałania. Ważnymi czynnikami stymulującymi lub ograniczającymi wpływ wil

gotności gleby i zasobności w składniki pokarmowe są między innymi: opady atmosfe

ryczne, energia słoneczna i cechy biologiczne roślinności . 

Największą rolę w kształtowaniu przyrostów biomasy odgrywa wilgotność wierz

chnich warstw profilu glebowego do głębokości 35 cm, w której znajduje się około 

95% masy korzeniowej roślin. Najkorzystniejsze uwilgotnienie mad bardzo ciężkich 

w dolinie Wisły stwierdzono przy poziomie wody gruntowej 40-45 cm od powierzchni 

terenu. Jej nadmiar, jak i niedobór ogranicza wzrost i rozwój roślin (rys. 1) . 
Zapewnienie właściwego uwilgotnienia gleb, ale bez nawożenia, nie stwarza moż

liwości wykorzystania potencjału produkcyjnego zbiorowisk łąkowych. W warunkach 
badań produktywność runi w okresowej wegetacji wynosiła średnio zaledwie 4-6 t/ha. 

Nawożenie stwarza bardzo duże możliwości produkcyjne. Ze wzrostem nawożenia 

NPK do określonych dawek plony runi łąkowej wzrastają, po przekroczeniu których 

obniżają się. Dla każdego stopnia uwilgotnienia występuje inne optimum nawożenia, 

warunkujące inny próg możliwości produkcyjnych . Dla mad bardzo ciężkich w dolinie 

Wisły średnio w wieloleciu nawożenie wpływało na wzrost plonów do poziomu NPK 
900-1100 kg/ha w siedliskach okresowo wilgotnych, do 700-1100 kg/ha w siedliskach 

właściwie uwilgotnionych i do 600-800 kg/ha w siedliskach okresowo niedostatecz
nie uwilgotnionych. Maksymalne plony suchej masy wynosiły średnio: w siedliskach 

okresowo wilgotnych 13 t/ha, w siedliskach właściwie uwilgotnionych 15 t/ha, w 

siedliskach okresowo suchych 7-12 t/ha. Badania lizymetryczne wykazały, iż na na
lizowanych madach rzecznych, w odpowiednich warunkach ekologicznych, możliwości 

produkcyjne zbiorowisk trawiastych przekraczają średnio 20 t suchej masy z 1 hek

tara łąki [ 7, 8]. 
Wysokość dawek nawożenia warunkowana jest efektywnością produkcyjną 1 kg NPK;ha, 

wyrażoną przyrostem suchej masy w kg/ha (rys. 2). Na madzie bardzo ciężkiej efek

tywność produkcyjna nawożenia jest wysoka (do 20 kg suchej masy/ha). Wraz ze wzro

stem dawek nawozów efektywność produkcyjna 1 kg NPK/ha maleje i to w tym większym 

stopniu, im mniejszym uwilgotnieniem gleby charakteryzuje się siedlisko . Jest ona 

stosunkowo najwyższa przy stosowaniu dawek NPK w wysokości do 440 kg NPK/ha. Ma
ksymalną efektywność produkcyjną nawożenia otrzymuje się w siedliskach właściwie 

uwilgotnionych. Okresowy nadmiar , jak i niedobór uwilgotnienia w glebie ogranicza 

efektywność nawożenia. Podobne zależności wykazała ocena efektywności ekonomicz

nej produkcji lękowej [4, 5]. Koszty produkcji 1 t siana są najniższe w warunkach 

właściwego uwilgotnienia. Nadmiar, a szczególnie niedobór uwilgotnienia zwiększa 



212 H. PAWŁAT 

0 
18 

.J::. 

'16 E 110 NPK 
ui 
O> 14 220 NPK 
~ 

l 12 
z 440NPK 
~10 
~ 

=~ 8 o 
C 
3: 
>- 6 
~ 880 NPK Q) 

w 4 

2 

o L.....L-'--~--'---'L.......l.-'--'--'--'-'--'---'-.L.....'---'--'--'---'--'----'---1--
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Poziom wody gruntowej. cm 

Rys. 2. Efektywność produkcyjna 1 kg NPK w kg suchej masy/ha przy poziomach wody 
gruntowej i nawożenia NPK w dolinie środkowej Wisły w latach 1967-1971 [2] 

T a b e 1 a 1 

Ewapotranspiracja (ETR), efektywność produkcyjna wody (Q/ETR) i plony 
suchej masy (Q) runi łąkowej w okresie wegetacji w badaniach lizymetrycznych [7] 

Oawki NPK w kg/ha 
Czynniki NIRO 05 

o 315 510 705 900 ' 

ETR, mm 3 464 542 679 722 708 25 
Q/ETR g s.m./dm wody 1,15 2,35 2,47 2,78 2,72 0,06 

O, g s.m./m 2 532 1274 1676 2007 1928 101 

je. Koszty produkcji 1 t siana, bez względu na warunki uwilgotnienia, maleją ze 

wzrostem dawek NPK do około 440 kg NPK/ha. Oalszy wzrost nawożenia zwiększa stop

niowo koszty produkcji. 

Ważnym elementem warunkującym produkcję łąkową jest produktywność wody . Z ba

dań lizymetrycznych wynika, że wzrost nawożenia stymuluje plony roślin, a przez 

to zwiększa zużycie wody na ewapotranspirację (tab. 1). Przykładowo w warunkach 

właściwego uwilgotnienia dla 5,3 t suchej masy/ha ewapotranspiracja roślin wynosi-
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T a b e 1 a 2 

Dopuszczalne i optymalne poziomy wody gruntowej w profilu glebowym mady 
bardzo ciężkiej, średnio głębokiej w zależności od wydajności runi 

łękowej [4] 

Średnie Poziom wody gruntowej w cm 
plony NPK 

suchej masy kg/ha minimalny optymalny maksymalny t/ha (średni) 

8 150-350 (35) 40 50 75 (85) 
10 350-450 (35) 40 50 70 (80) 
12 450-600 (35) 40 45 65 (75) 
14 600-800 (35) 40 45 60 (70) 

W nawiasach podano okresową wartość poziomów wody gruntowej w warunkach eks
ploatacji. 

ła 464 mm, dla 12,7 t suchej masy/ha - 542 mm, dla 16,8 t suchej masy/ha - 679 mm. 

Tak duże zużycie wody na jednostce powierzchni jest na niektórych obiektach łęko

wych czynnikiem ograniczajęcym intensyfikację produkcji roślinnej. Należy jednak 

podkreślić, iż ze wzrostem plonów, warunkowanych dawkami nawożenia, ilość suchej 

masy plonu rolniczego wyprodukowanego z jednostki wody zwiększa się (tab. 1). Naj

większy przyrost efektywności produkcyjnej wody stwierdzono w warunkach wzrasta

jącego nawożenia do dawki NPK w wysokości 300-400 kg/ha. Istotność wzrostu efek

tywności produkcyjnej wody w warunkach właściwego uwilgotnienia udowodniono dla 

dawek do 700 kg NPK/ha. 

Ze wzrostem nawożenia woda ma coraz to większe znaczenie w kształtowaniu plo

nu runi łękowej . W profilu glebowym istnieje potrzeba precyzyjniejszej gospodarki 

wodą. Uwzględniając powyższe prawidłowości, w zależności od stopnia intensyfika

cji produkcji łękowej, ustalono dla mad bardzo ciężkich zróżnicowane wartości 

optymalnego i dopuszczalnego uwilgotnienia, w zakresie których uzyskuje się naj

wyższe efekty nawożenia zarówno w aspekcie przyrodniczym, jak i gospodarczym 

(tab . 2). 

Przy średnio intensywnym poziomie nawożenia (150-350 kg NPK/ha) optymalny po

ziom wody gruntowej wynosi 50 cm, a dopuszczalne poziomy wody 40-75 cm. W warun

kach tych istnieje możliwość uzyskania około 8 t suchej masy/ha, natomiast przy 
bardzo intensywnym nawożeniu (600-800 kg NPK/ha) optymalny poziom wody wynosi 

45 cm, a dopuszczalne poziomy wody 40-60 an. Wymienione dawki NPK i poziomy wody 

zapewniaję możliwości produkcyjne runi łękowej na poziomie ok. 14 t suchej ma

sy/ha. 

Właściwe zaopatrzenie siedliska w wodę i składniki pokarmowe zapewnia, przy 

odpowiednim składzie botanicznym runi, lepsze wykorzystanie promieniowania sło-
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T a b e 1 a 3 

Współczynniki wykorzystania promieniowania słonecznego przez ruń łękowę 
w okresie wegetacji w latach 1978-1980 [7) 

Wyszczególnienie 

Wartości współczynnika, 
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Rys. 3. Wpływ nawożenia NPK i uwilgotnienia gleby na procentowy udział poszcze
gólnych grup roślin w runi łękowej [2] 

1 - bez nawożenia, 2 - 110 kg/ha, 3 - 220 kg/ha, 4 - 440 kg/ha, 5 - 880 kg/ha 

necznego. Miarę efektywności wykorzystania promieniowania słonecznego przez roś

linność jest stosunek energii zmagazynowanej w jej biomasie do ilości energii sło

necznej dochodzęcej do łanu. Jest to tak zwany współczynnik wykorzystania promie

niowania słonecznego. W badaniach lizymetrycznych wykazano, że właściwe uwilgot

nienie, bez nawożenia,nie stwarza możliwości efektywnego wykorzystania energii 
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pr001ieniowania słonecznego przez roślinność łękową (tab. 3). Wartości współczyn

nika wykorzystania promieniowania słonecznego wynosiły średnio 0,3% . Największą 

efektywność produkcyjną energii słonecznej dla właściwego uwilgotnienia uzyskuje 

się przy dawkach NPK w ilości około 700 kg/ha . W warunkach tych współczynnik wy

korzystania promieniowania wynosił średnio 1,2%. 

Uwilgotnieniem i nawożeniem można regulować nie tylko plony runi łąkowej, lecz 

także stosunki ilościowe gatunków roślin . Wraz z obniżeniem się stopnia uwilgot

nienia w zbiorowiskach łąkowych zmniejsza się udział turzyc i sitów, a zwiększa 

się ilość traw, ziół i chwastów . 

Największa ilość roślin motylkowatych występuje w warunkach średniego uwil

gotnienia . Pod wpływem nawożenia NPK ustępują turzyce, sity, rośliny motylkowate 

oraz zioła i chwasty, a wchodzą trawy wysokie. Stosunek poszczególnych grup roś

lin w warunkach zróżnicowanego uwilgotnienia wyrównuje się (rys. 3). Ze wzrostem 

nawożeoia zmniejsza się także liczba gatunków, a wśród utrzymujących się dominu

je przeważnie jeden gatunek o największej sile konkurencyjnej. Na wszystkich sta

nowiskach wilgotnościowych, ze wzrostem NPK poszczególne gatunki mają coraz to 
większę tendencję do tworzenia skupień na niekorzyść równomiernego rozmieszczenia 

w darni. Na miejscu gatunków, które ustąpiły, powstaję puste place. Ich ilość wzra
sta, im stanowisko jest suchsze. W warunkach siedliskowych mad bardzo ciężkich 

przy dawkach do 440 kg NPK/ha jest stosunkowo zróżnicowany skład gatunkowy runi 

łękowej oraz odpowiednie zadarnienie (do 20% powierzchni nie zadarnionej). Wysokie 

dawki NPK (powyżej 700 kg NPK/ha) w istotnym stopniu degraduję ruń łękową. W wa

runkach tych zbiorowisko łąkowe upodabnia się do monokultury - gatunek dominuję

cy stanowi ok. 95% w plonie, a rozluźnienie darni jest już nadmierne (ok. 60% po

wierzchni nie zadarnionej), kwalifikujęce łąkę do ponownego zagospodarowania. 

Wartość paszową plonów suchej masy roślin oceniono metodę punktową Klappa [l] 

na podstawie analiz botaniczna-wagowych . Wyniki tej oceny [3-5] wskazuję, że ja

kość paszy ze stanowisk suchszych jest lepsza niż ze stanowisk wilgotniejszych. 
Ze wzrostem dawek nawożenia polepsza się jakość runi. Najistotniejsza poprawa ja

kości plonu następuje przy dawce NPK do 440 kg/ha, a w minimalnym stopniu jeszcze 

do 880 kg NPK/ha. Przy dalszym wzroście nawożenia wartość paszowa runi maleje. 

Wzrost wartości paszowej runi pod wpływem nawożenia jest większy w siedliskach 

wilgotniejszych niż w siedliskach suchszych. 

Zróżnicowanie wartości paszowej runi łękowej pod wpływem uwilgotnienia i na

wożenia potwierdzają także analizy chemiczne suchej masy (tab. 4) . Ze wzrostem 

uwilgotnienia gleby stwierdzono większą zawartość w plonie potasu, fosforu i wap
nia, a mniejszą włókna surowego. Nawożenie na wszystkich siedliskach wpływa na 

zwiększenie zawartości białka ogólnego, włókna surowego, potasu, fosforu, sodu i 

na zmniejszenie wapnia. W wyniku badań lizymetrycznych [BJ stwierdzono, że w wa-
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Skład chemiczny (w% suchej masy) plonu runi ł~kowej w badaniach terenowych i lizymetrycznych [2, 7,8] 

tlwilgotnienie NPK Włókno 
Białko N-N03 

p K Ca Mg Na kg/ha surowe 

Okresowo nadmierne* o 24,9 10,5 - 0,56 2,35 0,69 0,25 0,22 
880 27,8 12,4 - 0,65 2,11 0,49 0 ,23 0,37 

Właściwe* o 26,6 9,6 - 0 ,40 1,56 0,57 0,24 0 ,35 
880 28,0 13,6 - 0,54 1,63 0,37 0,23 0,78 

Okresowo niedostateczne* o 28,1 B,l - 0,39 1,51 0,43 0,17 0,13 
880 32,0 14,2 - 0,61 1,60 0,31 0,25 0,56 

Właściwe** o - 13,4 - 0,41 2,16 0,84 0,21 0,03 
900 - 17 ,5 - 0,46 2,51 0,75 0 ,20 0,32 

Właściwe*** o 29,2 10,9 0,02 0,43 2,51 0,94 0,25 0,03 
790 31,7 13,7 0,23 0,39 3,22 0,67 0,23 0,17 

1140 31,0 16,l 0,36 0,42 3,00 0,67 0,25 0,26 

*Badania terenowe w dolinie Wisły . **Badania lizymetryczne w latach 1978-1980, ***Badania lizymetryczne w latach 1982-
1984. 

lir., 
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Ta'bela 5 

Średnia zawartość pierwiastków (mg/cin3 odpływu) migrujących z ryzosfery 
oo wód gruntowych w okresie niskiej runi w badaniach lizymetrycznych [7] 

Dawki NPK w kg/ha 
Pierwiastki NIRO 05 

o 315 510 705 900 ' 

N-N03 0,55 0,78 0,84 2,60 6,34 1,81 

N-tłi 0,24 0,96 0,44 1,49 1,63 1,06 
p 4 0,02 0,02 0,02 0,07 0,12 0,06 
K 5,73 6,13 6,42 7,37 8,12 0,63 
Na 37 ,84 40,41 41,25 43,15 42,62 1,60 
Mg 16 ,41 15,23 14,63 14,87 15 ,91 0,51 
Ca 65,89 76,55 75,44 76,94 81,04 5,54 
Fe 0,06 0,07 0,06 0,06 0,08 0,02 
Mn 0,79 0,73 0,72 0,74 0,70 0,23 
Zn 2,06 1,64 1,49 1,97 1,65 0,25 
504 78,20 92,10 94,10 91,90 100,30 8,50 
Cl 76,60 92,40 95,30 100,20 105,6 2,80 

Suma 284,39 327,02 330,71 341,36 364,12 

runkach stosowania dawek NPK 900 kg NPK/ha i wyższych wartość paszy w istotnym 

stopniu pogarsza duża zawartość w niej potasu i azotu azotanowego. 

Nawożenie stymuluje plony runi łąkowej i jej wartość paszową, ale jednocz eś-

nie wraz z plonem rolnik wynosi poza ekosystem coraz więcej składników chemicz-

nych. Sumy składników NPK wynoszonych wraz z plonem rolniczym, w warunkach właś

ciwego uwilgotnienia gleb aluwialnych, w badaniach terenowych i lizymetrycznych 

wynosiły: bez nawożenia 180-250 kg/ha, przy dawkach nawożenia 440 kg NPK/ha 400-
750 kg/ha, a przy dawkach 900 kg NPK/ha 600-1100 kg/ha. Są to przeważnie ilości 

wyższe niż zastosowane w nawożeniu. Najwięcej azotu i potasu rośliny wynoszą wraz 

z plonem. 
Część składników nawozowych wprowadzonych do gleby wynoszona jest także z ry

zosfery do wód gruntowych i przeważnie nie wzbogaca ekosystemu łąkowego (tab. 5). 

Z badań lizymetrycznych wynika, iż najwięcej migruje N-N•3, N-NH4, K, Na, Ca, so4 
i Cl. W miarę stosowania coraz to wyższych dawek nawożenia wzrasta migracja wymie

nionych składników,a maleje odpływ Mg, Mn i Zn. Przy stosowaniu NPK w ilości 

700 kg/ha wzrost migracji poszczególnych składników był przeważnie niewielki. Do

piero wyższe dawki NPK wywoływały istotny wzrost koncentracji powyższych składni

ków. Największe zagrożenie dla wód gruntowych ma odpływ N-N•3, którego ilość przy 

dawkach 900 kg NPK/ha i wyższych przekracza średnio wielkości dopuszczalne dla I 

klasy, a w niektórych odrostach dla II i III klasy czystości wód. Także sumarycz

na ilość składników migrujących wzrasta w miarę stosowania coraz to wyższych da

wek nawożenia, a szczególnie powyżej 700 kg NPK/ha. W warunkach właściwego uwił-
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gotnienia łęczna koncentracja analizowanych składników chemicznych w odciekach wo

dy wynosiła średnio w okresie niskiej runi: bez nawożenia 284 mg/dm3, przy daw

kach NPK w ilości 315 kg/ha - 327 mg/dm3 (wzrost o 15%), przy dawkach nawożenia 
700 kg NPK/ha - 341 mg/dm3 (wzrost o 20%), a przy dawkach 900 kg NPK/ha -
364 mg/dm3 (wzrost o 28%). 

W ekosystemie łękowym w wyniku przychodów i rozchodów poszczególnych składni

ków pokarmowych następuję zmiany niektórych właściwości gleb. Z badań lizymetry

cznych autora [7, 8] wynika, iż nawożenie w istotnym stopniu wpływa na zmniejsze

nie zawartości K, Mg, Ca, Mn i Cu w glebie. Zmiany te stwierdzono przy dawkach 

NPK w wysokości 700 i 900 kg/ha. W wyniku nawożenia następowało zakwaszenie gleby, 
a szczególnie przy nawożeniu powyżej 700 kg NPK/ha. 

P00Slł-10WANIE I WNIOSKI 

1. Wzrastające dawki nawozów mineralnych w warunkach zróżnicowanego uwilgot

nienia gleb w istotnym stopniu wpływają nie tylko na plony roślin łękowych, ale 

i na skład botaniczny roślin, właściwości chemiczne roślin, gleby i wody odcieka

jącej z ryzosfery oraz na efektywność produkcyjnę wody, nawozów i promieniowania 

słonecznego. Wymienione oddziaływania są powięzanie złożonymi współzależnościami. 

2. Efekty współdziałania nawożenia i uwilgotnienia w aspekcie ekologicznym 

bądź gospodarczym są korzystne lub niekorzystne. Uwzględniajęc jedne i drugie 

cele wyróżnić można dla siedlisk łękowych różnie uwilgotnionych optymalne i do

puszczalne progi nawożenia. Podobnie dla różnych poziomów nawożenia łęk wyznaczyć 

można optymalne i dopuszczalne wartości uwilgotnienia siedliska. Umożliwiaję one 

określenie optymalnych i dopuszczalnych granic intensyfikacji łękowej. 

3. Największe możliwości intensyfikacji produkcji łękowej umożliwia nawożenie 
mineralne w warunkach optymalnego uwilgotnienia, występującego dla mad bardzo 

ciężkich przy poziomie wody gruntowej na głębokości 40-45 cm. Stosunkowo duże i 
wyrównane możliwości produkcyjne łęk nawożonych występuję w zakresie dopuszczal

nych wartości uwilgotnienia. W warunkach średnio intensywnego nawożenia (150-

350 kg NPK/ha) dopuszczalne poziomy wody gruntowej na madach bardzo ciężkich wa

haję się od 40 do 75 cm, a przy bardzo intensywnym nawożeniu (600-800 kg NPK/ha) 

od 40 do 60 cm. Przy uwilgotnieniu większym, a szczególnie mniejszym od dopusz

czalnego, możliwości produkcyjne łęk nawożonych sę odpowiednio mniejsze. 

4. Optymalne dawki nawożenia dla właściwie uwilgotnionych łęk na madach bar

dzo ciężkich (w zakresie dopuszczalnego uwilgotnienia) wynoszą około 400-450 kg 

NPK/ha, a w tym około 250 kg N/ha . W tych warunkach otrzymuje się trwałę wartoś

ciowę i wysoką efektywność produkcyjną wody, nawozów i energii słonecznej. Także 

łęczne koszty związane z produkcję 1 t suchej masy z hektara w rachunku ekonomicz-
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nym są najniższe; zbiorowisko roślinne wykazuje wyraźną dynamiczną stabilność 

składu botanicznego i w miarę zadowalające zadarnienie . Gleba i ruń łękowa wyka

zuję duże zdolności zatrzymywania i wykorzystywania składników nawozowych. 

5. Na madach bardzo ciężkich właściwie uwilgotnionych można stosować ok. 

700 kg NPK/ha, w tym do ok. 450 kg N/ha. Wzrost nawożenia z 450 do 700 kg NPK/ha 

umożliwia otrzymanie wysokich plonów (12-14 t s.m./ha) o stosunkowo dobrej warto

ści paszowej, a jednocześnie wywołuje duży spadek efektywności produkcyjnej nawo

zów oraz niewielki przyrost efektywności produkcyjnej wody i energii słonecznej. 

W istotnym stopniu wzrasta ogólne zużycie wody na ewapotranspirację. Wskaźniki 

efektywności bezpośredniej produkcji siana (w zł/t z 1 ha) rosnę. W odcinkach wo

dy z ryzosfery zaznacza się migracja niektórych składników chemicznych . Następu

ję niekorzystne zmiany sukcesywne w zbiorowiskach, a szczególnie w składzie ga
tunkowym i zadarnieniu. Ekosystem łękowy charakteryzuje się już równowagę chwiej

ną. 

6. Przekroczenie dopuszczalnych dawek nawożenia łęk nie jest uzasadnione ani 

w aspekcie ekologicznym, ani gospodarczym. W warunkach tych, mimo właściwego uwil

gotnienia gleb, otrzymuje się minimalne zwyżki plonów lub ich recesję. Także przy

rost efektywności produkcyjnej wody i energii słonecznej jest nieistotny, lub 

ulega zmniejszeniu . Efektywność produkcyjna nawozów jest bardzo niska. Wzrasta w 
nadniernych ilościach sumaryczne zużycie wody na jednostce powierzchni . Zbiorowi

sko łąkowe upodabnia się do monokultury. Ulega także nadmiernemu rozrzedzeniu darń 

runi. Następstwem wysokich dawek nawożenia jest pogorszenie wartości paszowej plo

nów, zubożenie gleby w niektóre składniki chemiczne oraz istotny wzrost migracji 

składników chemicznych z ryzosfery do wód gruntowych. W wyniku powyższych zmian 

ekosystem łękowy charakteryzuje się zachwianą równowagę ekologiczną. 
7. Granice intensyfikacji produkcji łęk sę .,różne dla poszczególnych zbioro

wisk trawiastych i ich warunków siedliskowych. Nie można ich przekraczać bez strat 

prooukcji i bez szkód dla środowiska . Nauka powinna je jak najszybciej określić, 

a praktyka bezwzględnie ich przestrzegać . Możliwości produkcyjne łęk przekraczają 

20 t suchej masy z 1 ha. Plony te będzie można osiągać w przyszłości. W tym celu 

należy poszukiwać wielokierunkowych technologii, umożliwiających ich pozyskiwanie. 
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