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Wstęp 

Skład florystyczny runi łąkowej wywiera istotny wpływ na zawartość składni
ków mineralnych w uzyskanym sianie [WALCZYNA i in. 1975; FILIPEK-MAZUR, 
MAZUR 1996; TRZASKoś 1998]. Bardzo ważną rolę odgrywa więc udział w runi roś
lin motylkowatych i ziół, gdyż one charakteryzują się zwykle wysoką zawartością 
makro- i mikroskładników. Poszczególne gatunki traw także mogą wykazywać 
duże różnice w ich pobieraniu [BARSZCZEWSKI, SAPEK 1991; JARGIEŁŁO i in. 1991; 
KOCHANOWSKA-BUKOWSKA 1996]. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się zawar
tości metali ciężkich, których poziom w paszy w naturalnych warunkach nie sta
nowi zagrożenia dla roślin i zwierząt [JARGIEU,O i in. 1991; TERELEK i in. 1995], jed
nak na skutek dcgrfidacji naturalnego środowiska może dochodzić do ich nad
miernej kumulacji i ujawnić się ich szkodliwe działanie na organizmy żywe. Za
wartość składników mineralnych może ulegać znacznym modyfikacjom pod wpły
wem wiciu czynników: właściwości chemicznych gleby, stadium rozwojowego i 
części rośliny, stosowanego nawożenia, warunków klimatycznych itp. [PROŃCZUK 
1983; BARSZCZEWSKI, SAPEK 1991; PIASECKI i in. 1995]. Nadmierne nawożenie miner
alne, zwłaszcza nawozami azotowymi, może powodować znaczne uproszczenie 
składu botanicznego runi, a w konsekwencji zmiany składu chemicznego siana. 
Ich działanie może być zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie poprzez wpływ na 
pobieranie składników mineralnych przez rośliny oraz właściwości gleby. Z punktu 
widzenia potrzeb pokarmowych zwierząt wartość uzyskanego siana ocenia się na 
podstawie zawartości, jak i wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi składni
kami mineralnymi [NOWAK 1979; CURYŁO i in. 1985; PIASECKI i in. 1995]. 

Celem podjętych badań było porównanie wpływu zabiegów zwiększających 
produktywność łąki: nawożenia mineralnego i podsiewu koniczyną łąkową na za
wartość składników mineralnych w sianie oraz glebie w warunkach górskich. 
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Materiał i metodyka 

Badania przeprowadzono w latach 1993-1995 w rejonie górskim w Czar
nym Potoku k. Krynicy (640 m n.p.m.) na glebie brunatnej kwaśnej o składzie 
granulometrycznym piasku gliniastego. Badania obejmowały 3 sposoby zagospo
darowania łąki: 1. ruń naturalną nienawożoną (kontrola), 2. ruń nawożom1 NPK i 
3. ruń nawożoną NPK i podsianą koniczyną łąkową (Trifolium pratense) odmiany 
Hruszowska. Jesienią 1992 roku zastosowano wapno w dawce 1250 kg CaO·ha-1• 

W kombinacjach 2 i 3 stosowano jednolite nawożenie: 60 kg Pz05 oraz 80 
kg KzO·ha-1• W kombinacji NPK dawka azotu wynosiła 120 kg, a w kombinacji 
NPK + podsiew koniczyną łąkową - 60 kg N·ha-1 w formie saletry amonowej. 
Zbiór I pokosu przypadał na początek kwitnienia kupkówki pospolitej (Dactylis 
glomerata), a II pokosu po upływie 7-8 tygodni wegetacji. Szczegółowy opis doś
wiadczenia przedstawiono we wcześniejszej pracy [KASPERCZYK, WIŚNIOWSKA-KIE

LIAN 1997]. 
Na początku badań w runi dominowały kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 

i kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). W trakcie doświadczenia ruń nawożo
ną NPK zdominowały kupkówka pospolita i wiechlina łąkowa (Poa pratensis), a w 
obiekcie nawożonym NPK i podsianym występowała także w większych ilościach 
koniczyna łąkowa, której udział w runi w pierwszym i trzecim roku badań wynosił 
5-6%, a w drugim roku 11-14%. 

W materiale roślinnym oznaczono zawartość K, Ca, Mg, Na, Li, Mn, Fe, 
Zn, Cu, Pb, Ni i Cd metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej oraz P metodą 
kolorymetryczną z mieszaniną molibdenianu amonu i metawanadanu amonu, po 
uprzedniej suchej mineralizacji i roztworzeniu popiołu w HNO3• 

Wyniki i dyskusja 

Zawartość makro- i mikroskładników oraz metali ciężkich w runi zmieniała 
się w kolejnych latach badań (rys. 1). Poziom Mg i Ca w 2 i 3 roku doświadcze
nia przewyższał wyraźnie ich zawartość w sianie z pierwszego roku doświadczenia, 
zwłaszcza w przypadku wapnia. Zawartość K po spadku w drugim roku doświad
czenia utrzymywała się również na niższym poziomie w następnym roku, w przy-
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padku P osiągała, a w przypadku Na w niewielkim stopniu przekraczały ich za
wartość w runi z pierwszego roku badań. Zawartość Li była najwyższa w sianie z 
pierwszego roku, a w następnych była niższa o około 40%. Zawartość Zn, Ni i Pb 
zmieniała się w podobny sposób - w 2 i 3 roku przewyższała ich poziom w sianie 
uzyskanym w pierwszym roku doświadczenia. Zawartość Cu, Fe i Cd obniżała się 
w niewielkim stopniu w drugim roku badań, a w runi zebranej w trzecim roku 
nastąpił wzrost ich zawartości, mniejszy dla Cu i Fe oraz wyraźniejszy w przypad
ku Cd. Natomiast zawartość Mn wzrosła w sianie z drugiego roku, po czym obni
żyła się do poziomu z pierwszego roku doświadczenia. Uzyskane wyniki mogą być 
następstwem działania zastosowanego wapnowania, co potwierdzałby równoczes
ny wzrost zawartości Ca i Mg. 

p 
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Total hay yield hay (t DM·ha-1) in successive years of experiment 

W okresie prowadzenia badań ujawnił się również wpływ sposobu zagospo
darowania łąki na zawartość makro- i mikroelementów oraz metali ciężkich (rys. 
2). Można zaobserwować, że po zastosowaniu samego nawożenia NPK zawartość 
Ca, Mg, Li, Zn, Cd i Pb obniżała się, w przypadku K i Na wzrastała, a zawartość 
P, Cu, Fe, Mn i Ni utrzymywała się na porównywalnym poziomie jak w kombina
cji kontrolnej (różnice nie przekraczają 10% ). Ruń nawożona i podsiana koniczy
ną zawierała Ca, Mg, P, Na, Cu i Pb w ilościach zbliżonych do poziomu tych 
składników stwierdzanego w roślinach kombinacji kontrolnej, nieco mniej nato-
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miast Zn, Li i Cd oraz więcej K, Ni, Fe i Mn. W obu tych kombinacjach zawar
tość niektórych składników była podobna lub wyższa niż w sianie z kombinacji 
kontrolnej, mimo występujących wyraźnych różnic w plonowaniu (rys. 3). 

Wyraźny spadek poziomu Ca i Mg oraz podwyższenie zawartości K należy 
uznać za zjawiska niekorzystne z punktu widzenia wartości paszowej. 

Zmieniała się również zawartość w glebie form dostępnych dla roślin (tab. 
1 i 2). Po upływie 3 lat doświadczenia zawartość P, Ca, Mg i Na była najniższa w 
glebie kombinacji kontrolnej , natomiast po zastosowaniu nawożenia NPK stwier
dzono wyższą ich zawartość. W kombinacji z podsiewem koniczyny ich zawartość 
utrzymywała się na poziomie pośrednim. Zawartość K była również najwyższa w 
glebie kontrolnej, a najniższa w kombinacji z łącznym nawożeniem i podsiewem 
koniczyną. 

Tabela 1; Table 1 

Kombinacja 
Treatment 

Kontrola ; Control 

NPK 

NPK + koniczyna 
NPK + clover 

Kwasowość gleby i zawartość makroelementów (mg·kg-1) 

Soi( acidity and macroelements content (mg·kg-1) 

Hh P2Os KP Ca Mg 

emo! H+•kg·1 
pHK(.1 

Egner-Riehm 1 mol HCl·dm•l 

7,50 4,21 58 98 93 75 

7,03 4,33 220 92 334 117 

6,24 4,54 136 82 275 92 

Hh - kwasowość hydrolityczna; hydrolytic acidity 

Na 

15,2 

26,2 

19,5 

Tabela 2; Table 2 

Zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie (mg·kg-1) 

Microelements and heavy metals contents in the soil (mg·kg-1) 

Kombinacja Li Ni Cd Pb Cu Zn Mn 

Treatment 1 mol HCl·dm-1 

Kontrola; Control 0,24 1,16 0,38 17,04 3,49 21,0 243 

NPK 0,23 1, 19 0,44 17,96 4,65 15,5 285 

NPK + koniczyna 
0,23 1, 15 0,39 15,98 3,30 11,1 240 

NPK+clover 

Fe 

2427 

2516 

2500 

Podobnie układała się zawartość Zn i Li. Poziom pozostałych mikroskładni
ków i metali ciężkich był najwyższy w kombinacji z nawożeniem NPK, natomiast 
ich zawartość w kombinacji z podsiewem była najniższa. Tc zmiany zawartości 

składników w glebie można częściowo wyjaśnić różnicami w ich pobraniu z plo
nem, które było za okres 3 lat najwyższe dla P, K, Na, Li, Cu, Zn i Cd w kombi
nacji z nawożeniem NPK, dla Ca, Mg, Fe, Mn, Ni i Pb w kombinacji z podsie
wem koniczyną (tab. 3). 

Różnice w składzie chemicznym siana mogą więc wynikać ze zróżnicowania 
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wysokości uzyskiwanego plonu, zdecydowanie wyższego zarówno w kombinacji z 
nawożeniem, jak i podsiewem i ujawniającego się efektu rozcieńczenia; uprosz
czenia składu botanicznego runi nawożonej NPK w kierunku wzrostu udziału 
traw, zwykle mniej zasobnych w składniki mineralne; zwiększonego w runi pod
sianej udziału koniczyny oraz zmian właściwości gleby w trakcie doświadczenia. 
Można zaobserwować wyższe zakwaszenie gleby w kombinacji kontrolnej w po
równaniu z pozostałymi kombinacjami. Zakwaszeniu gleby towarzyszą zmiany 
dostępności składników, zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych z punktu wi
dzenia jakości paszy. Zaznacza się to głównie w obniżonym poziomie Ca i Mg 
oraz wzroście zawartości Mn i Cd w roślinach [PROŃCZUK 1983; GORLACH 1991; 

MALHI i in. 1999b]. Następuje również wzrost wymywania niektórych składników 
pokarmowych w głębsze warstwy profilu glebowego i w konsekwencji zmniejsze
nie ich pobierania przez rośliny [HARAPIAK i in . 1999]. 

Tabela 3; Table 3 

Pobranie makro- i mikroskładników oraz metali ciężkich z plonem siana w okresie 3 lat 
Macroelements, microclements and heavy metals uptake in yield 

of the hay during 3 years 

Kombinacja p K Ca Mg Na Li Cu Fe Mn Zn Cd Ni Pb 

Treatment kg·ha-1 g ·ha-1 

Kontrola ; Control 36,6 188 16,7 18,0 0,96 3,33 53,1 777 1658 462 5,48 19,4 32,9 

NPK 68,1 429 16,0 25,8 3,19 4,71 100,3 1725 3293 830 8,12 33,8 52,0 

NPK + koniczyna 
61,8 359 27,9 29,8 2,46 3,68 89,7 1739 3820 749 8,09 44,3 56,1 

NPK + clover 

Istotny wpływ na poziom składników mineralnych w roślinach wywiera 
przebieg pogody. Znaczne różnice w warunkach klimatycznych w poszczególnych 
latach: niskie temperatury w okresie wiosennym, nadmierne upały w miesiącach 
letnich, a zwłaszcza nierównomierny rozkład opadów w sezonie wegetacyjnym, 
wpływały na wysokość uzyskiwanego plonu, ale mogły również doprowadzić do 
zmian dostępności poszczególnych składników dla roślin. Wyższa wilgotność gleby 
sprzyja pobieraniu, np. Cu i Mn, co stwierdzano we wcześniejszych pracach 
[PROŃCZUK 1983; WlŚNIOWSKA-KIEUAN, KASPERCZYK 1993]. Również w prezentowa
nych badaniach w roku 1993 z mniejszą ilością opadów w miesiącach letnich, po
ziom Mn w sianie był niższy niż w roku następnym. 

Z punktu widzenia potrzeb pokarmowych zwierząt uzyskane siano charak
teryzowało się zbyt niskq zawartością Ca, Na, Cu i Zn, zbliżoną do optymalnego 
poziomu Mg, P i Fe oraz nadmierną zawartością manganu, szczególnie w runi 
nawożonej NPK [NOWAK 1979; CURYŁO i in. 1985; JARGIEŁŁ0 i in. 1991; PIASECKI i in. 
1995]. Oceniając zawartość metali ciężkich w sianie można stwierdzić, że poziom 
Pb i Ni jest znacznie niższy od wartości granicznych, natomiast poziom Cd jest 
zbliżony do tej wartości [GotU.ACH 1991]. Zarówno nawożenie NPK, jak i zastoso
wany podsi\.:w spowodowały podwyższenie poziomu Cd w sianie. Zwykle stwier
dzano wyższą zawartość metali ciężkich w roślinach nawożonych jako skutek dos
tarczania ich do gleby z nawozami fosforowymi i potasowymi oraz korzystnego 
wpływu nawożenia azotem na ich pobieranie z gleby. W tym doświadczeniu nie 
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stwierdzono wzrostu ich zawartości w glebie lub roślinach, ale rośliny w kombina
cji kontrolnej pobrały znacznie mniej tych metali niż w pozostałych kombina
cjach. Podobnie zanotowano wzrost pobrania wszystkich badanych składników, 
zarówno przez ruń nawożoną NPK, jak i podsianą. Tylko w przypadku Ca pobra
nie przez roślinność w kombinacji kontrolnej było nieco wyższe niż po zastosowa
niu samego nawożenia NPK, ale znacznie niższe niż w kombinacji z podsiewem 
koniczyną. Może to wynikać z większego udziału traw w runi kombinacji nawożo
nej NPK i słabszego pobierania tego składnika, co znalazło odzwierciedlenie w 
zawartości Ca w glebie z tej kombinacji po 3 letnim okresie doświadczenia. Do
minujące w tej kombinacji trawy stosunkowo głęboko się korzenią [KASPERCZYK i 
in. 1996], a zastosowany na powierzchnię gleby nawóz wapniowy trudno migruje 
poprzez darń do głębszych poziomów profilu glebowego [BARSZCZEWSKI, SAPEK 

1991; HARAPIAK i in. 1999]. 
Wzrost koncentracji składników mineralnych w runi podsianej mógł być 

efektem zwiększonej obecności koniczyny łąkowej. W licznych badaniach stwier
dzano, że poszczególne gatunki roślin różnią się znacznie zdolnością ich pobiera
nia, jednakże rośliny dwuliścienne zazwyczaj kumulują ich więcej niż trawy [WAR
DA 1992; PIASECKI i in. 1995; TRZASKOŚ M. 1998]. Potwierdzeniem tego może być 
fakt, iż w drugim roku badań, kiedy stwierdzono najwyższy jej udział w runi, 
obserwowano największe różnice w ich poziomie pomiędzy runią podsianą a 
runią naturalną lub nawożoną NPK. Różnice w zawartości składników mineral
nych w runi i glebie na skutek zastosowanych zabiegów pratotechnicznych, w po
równaniu z ich poziomem w kombinacji kontrolnej, mogą wynikać ze zdecydowa
nie słabszego plonowania w tej kombinacji. Jednocześnie największe zagęszczenie 
darni na tym obiekcie mogło poprawić wykorzystanie składników z gleby, przy 
stosunkowo niskim ich odprowadzeniu z plonem, w porównaniu z pozostałymi 
wariantami [KASPERCZYK 1996]. Niższa zawartość składnika w glebie korespondo
wała zwykle z jego wysokim pobraniem przez rośliny. 

Wnioski 

1. Nawożenie NPK nic zmieniało wyraźnie poziomu większości makroskładni
ków, a nawożenie połączone z podsiewem koniczyną łąkową powodowało 
wzrost ich zawartości w roślinach, zwłaszcza Ca i Mg. 

2. Pod wpływem nawożenia NPK obniżała się zawartość większości mikro
składników oraz metali ciężkich. Ruń podsiana koniczyną odznaczała się 
wyższą ich zawartością niż z kombinacji kontrolnej. 

3. Ruń podsiana koniczyną łąkową pobierała więcej składników z gleby niż 
nawożona NPK, a najniższe pobranie stwierdzono w kombinacji kontrolnej. 

4. Sposób zagospodarowania wywołał zmiany kwasowości gleby oraz zawartoś
ci makro- i mikroskładników. W glebie z kombinacji kontrolnej stwierdzo
no najwyższe zakwaszenie i poziom cynku, a zawartość pozostałych składni
ków była w niej najniższa. Gleba z kombinacji nawożonej NPK zawierała 
więcej wszystkich składników, z wyjątkiem Zn, a na obiekcie podsianym 
koniczyną łąkową gleba była wyczerpana w większym stopniu niż po zasto
sowaniu samego nawożenia NPK. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono zawartość makro- i mikroskładników oraz metali 
ciężkich w sianie z rejonu górskiego (640 m n.p.m.) w zależności od zastosowane
go zagospodarowania łąki w celu poprawienia jej produktywności. Oceniano 
wpływ nawożenia mineralnego NPK oraz łącznego nawożenia NPK i podsiewu 
koniczyną łąkową na pobieranie tych składników. Zastosowane zabiegi zwiększa
jące plonowanie łąki powodowały zmiany zawartości składników mineralnych w 
runi. Nawożenie NPK zwykle obniżało zawartość mikroskładników i metali cięż
kich, a nie zmieniało poziomu makroskładników. Korzystniejszy wpływ na skład 
mineralny siana wywierało łączne nawożenie NPK i podsiew runi koniczyną łąko
wą. Następowały też zmiany zawartości dostępnych form składników w glebie. 
Najwyższą ich zawartość stwierdzono w glebie kombinacji nawożonej NPK, a naj
niższą w glebie obiektu kontrolnego. 
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Summary 

This paper presents the contents of macro- and microelements and heavy 
metals in the hay from mountain region (640 m altitude) depending on the me
thod of meadow management applied to improve its productivity. The effects of 
NPK fertilization and NPK fertilization plus undersowing with the clover on 
uptaking of these elements were evaluated. Applied treatments improving the 
meadow productivity also contributed to changes in element contents in the 
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sward. Gencrally, the NPK fertilization decreased the content of microelements 
and heavy metals but did not change visibly the level of macroelements. NPK 
fertilization plus sward undersowing with clover showed more beneficial effect on 
the minera! composition of hay. There also appeared the changes in content of 
available form of the elcments in soi!. Their highest level was found in NPK fer
tilized soi! while the lowest one in control soi!. 
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