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Wstęp 

Nawożenie jest jednym z istotnych czynników kształtowania się żyzności 

gleby. Nawożenie NPK powoduje wzrost produktywności użytków rolnych, przy 
jednoczesnym zwiększonym pobieraniu z gleby innych pierwiastków przez upra
wiane rośliny. Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia na łąkach, gdzie nawet 
przy dawce około 440 kg NPK bilans większości składników pokarmowych jest 
ujemny, co oznacza że więcej ich jest pobieranych przez rośliny i wymywanych, 
od ilości dostarczanej do gleby [SMOROŃ 1989; CZUBA, MURZYŃSKI 1993]. W przy
padku wapnia i magnezu ich zawartość w glebie ulega dodatkowo zmniejszeniu 
na skutek zakwaszającego działania niektórych nawozów, którego pośrednim 
efektem jest wzmożone wymywanie tych składników z gleby [CZUBA, MURZYŃSKI 
1982a, 1982b]. 

Wieloletnie nawożenie mineralne NPK, bez wapnowania i stosowania na
wozów magnezowych, na glebach o niskiej zasobności w te składniki, prowadzi do 
degradacji gleby, przejawiającej się znacznym zmniejszeniem ich zawartości w 
glebie. 

W prezentowanej pracy przedstawione zostaną zmiany zawartości wapnia i 
magnezu w glebie po 25 latach użytkowania łąkowego przy różnych poziomach 
nawożenia mineralnego. W przedstawianych badaniach stosowano wzrastające 
dawki nawozów azotowych wysiewanych w połączeniu z nawozami fosforowo-po
tasowymi oraz w układzie bez nawozów fosforowa-potasowych. 

Materiały i metodyka 

Badania prowadzono na Stacji Badawczej IMUZ w Jaworkach koło 

Szczawnicy. Obiekt doświadczalny był zlokalizowany na wysokości około 800 m 
n.p.m. (w szczytowych obszarach Małych Pienin). Gleby rejonu badań powstały z 
piaskowca, odpowiadającego inoceramowemu o lepiszczu ilastym. W niektórych 
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partiach ma on charakter łupkowaty lub płytowy. Gleby tego obszaru zostały 
szczegółowo opisane przez KOMORNICKIEGO [ 1958]. Typologicznie należą do 
brunatnych kwaśnych, o składzie mechanicznym glin ciężkich. Charakteryzują się 
dobrze wykształconym profilem glebowym (od 60 do 100 cm), ze znaczną zawar
tością części szkieletowych. Zawartość Ca i Mg w warstwie 0-20 cm przed założe
niem doświadczenia wynosiła 120 mg Ca·lO0 g-1 gleby i 35 mg Mg·lO0 g-1 gleby 
(oznaczeń dokonano w wyciągu HCl o stężeniu 0,5 mol·dm-3• Odczyn badanej 
gleby był bardzo kwaśny. Wskaźnik pH (w roztworze KCl o stężeniu 1 mol·dm-3) 

wynosił 4,3. Klimat Małych Pienin charakteryzuje się wysokimi opadami atmosfe
rycznymi. Na podstawie obseiwacji meteorologicznych, dokonywanych od 1955 
roku w Stacji Badawczej IMUZ w .Jaworkach (600 m n.p.m.) stwierdzono, że 
przeciętna roczna suma opadów wynosi 871,7 mm, a średnia roczna temperatura 
powietrza +6,0°C [MISZTAL 1996]. Przyjmuje się, że na wysokości 800 m. n.p.m. 
średnia roczna temperatura wynosi 5,0°C, a opady sięgają 980 mm [KOPEĆ i in. 
1988]. 

W roku 1971 założono poletkowe doświadczenie łąkarskie na naturalnym 
zbiorowisku trawiastym kostrzewy łąkowej z konietlicą łąkową. We frakcyjnym 
składzie botanicznym runi trawy stanowiły 54,3%, motylkowate 14,9% i dwuliś
cienne 30,8%. Doświadczenie składało się z 10 kombinacji nawozowych cztero
krotnie powtórzonych (powierzchnia poletek 20 m2, tj. 4x5 m). 

Kombinacje ułożono w następujący schemat: 

Kombinacja 1 
Kombinacja 2 
Kombinacja 3 
Kombinacja 4 
Kombinacja 5 
Kombinacja 6 
Kombinacja 7 
Kombinacp 8 
Kombinacp 9 
KombinaCJa 10 

- bez nawożenia - O, 
- nawożenie PK, 
- nawożenie PKN - 60, 
- nawożenie N - 60, 
- nawożenie PKN - 120, 
- nawożenie N - 120, 
- nawożenie PKN - 180, 
- nawożenie N - 180, 
- nawożenie PKN - 240, 
- nawożenie N - 240. 

Nawożenie fosforem i potasem było ujednolicone i wynosiło 80 kg 
P2O5·ha-1 i 80 kg K2O·ha-1• Nawożenie azotowe było zróżnicowane i wynosiło w 
zależności od kombinacji od 60 do 240 kg N·ha-1• Fosfor (w formie superfosfatu 
pojedynczego) wysiewano jednorazowo jesienią każdego roku. Potas (w formie 
60% soli potasowej) dzielono na dwie części i wysiewano wiosną, oraz po zbiorze 
I pokosu łąkowego. Azot (w formie saletry amonowej), począwszy od dawki 120 
kg·ha-1, dzielono na dwie części i wysiewano na wiosnę, oraz po zbiorze I pokosu 
łąki. Na kombinacje 3 i 4 całą dawkę tego składnika (60 kg·ha-1) wysiewano 
jednorazowo wiosną. Corocznie zbierano po dwa pokosy łąkowe . Jesienią 1995 
po zakończenia badań pobrano próbki gleby z każdego poletka w warstwic 0-20 
cm i oznaczono w nich zawartość Ca i Mg z wykorzystaniem metod stosowanych 
w IMUZ (w wyciągu HCI o stężeniu 0,5 mol·dm-3), [SAPEK 1979}). Na podstawie 
analiz 23 różnych gleb na terenie Jaworek stwierdzono, że ilość wapnia oznaczo
nego w roztworze HCl o stężeniu 0,5 mol·dm-3 stanowi od 50';{, do 8Wii cał

kowitej jego zawartości, oznaczonej po trawieniu gleby kwasem nadchlornwym, a 
dla magnezu od 3% do 13% [SAPEK 1982]. Dokonano również oblicze11 ilnści Ca i 
Mg wynoszonych z plonem i wymywanych z warstwy gleby 0-20 cm, przez okres 
25 lat. 
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Wyniki i dyskusja 

Na rys. 1 przedstawiono procentową zawartość wapnia w warstwie 0-20 cm 
gleby na poszczególnych kombinacjach. Analiza danych przedstawionych na ry
sunku obrazuje dużą zmienność zawartości Ca pod wpływem różnego nawożenia 
w okresie 25 lat użytkowania łąkowego. Istotne zmniejszenie zawartości Ca w 
glebie występuje po wprowadzeniu do nawożenia azotu. Wprawdzie w glebie łąki 
nawożonej fosforem i potasem obserwuje się zmniejszenie ilości wapnia w stosun
ku do kombinacji „O'', ale nie jest ono udowodnione statystycznie. W kombina
cjach uwzględniających tylko nawożenie azotowe zaobserwowano większy ubytek 
zawartości wapnia niż przy pełnym nawożeniu NPK. Dotyczy to szczególnie kom
binacji 8 (N - 180) w której obniżenie zawartości wapnia sięgało 0,02% w stosun
ku do nawożenia PKN - 180 (komb. 7). Największy ubytek wapnia w glebie 
stwierdzono począwszy od dawki N - 180, PKN - 240 i N - 240. Zawartość wap
nia przy tym nawożeniu była ponad trzykrotnie niższa w stosunku do kontroli. 
Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości Ca pomiędzy tymi kombinacjami . 
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Kom binacJe; Treatm ents 

Zawartość wapnia w glebie łąkowej w warstwie 0-20 cm, po 25-letnim okresie 
nawożenia mineralnego w mg Ca·lO0 g-1 gleby 

Calcium content in meadow soi! at 0-20 cm horizon, after 25 ycar minerał 
fcrtilization (mg Ca·lO0 g-1 soil) 

Zmienne nawożenie łąk spowodowało również zmiany w zawartości Mg w 
glebie (rys. 2). Są one jednak łagodniejsze niż w przypadku Ca. Począwszy od 
komb. 1 do do 7 obserwuje się na niektórych obiektach tendencję obniżania za
wartości tego składnika, jednak bez statystycznie udowodnionych różnic. Istotne 
zmniejszenie zawartości Mg w glebie następuje od dawki N - 180, osiągając naj
niższą wartość przy nawożeniu N - 240. Przy tym nawożeniu ilość magnezu w 
glebie zmniejsza się o około 1/3 w stosunku do obiektu kontrolnego. 
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Zawartość magnezu w glebie łąkowej w warstwie 0-20 cm, po 25-Ietnim okre
sie nawożenia mineralnego w mg Mg·lO0 g-1 gleby 

Magnesium content in meadow soi! at 0-20 cm horizon, after 25 year minerał 
fert1lization (mg Mg·lO0 g-1 soil) 
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Fig. 3. 

Ilości wapnia wyniesione z plonem siana i wymyte z warstwy gleby 0-20 cm w 
okresie 25 lat w kg Ca·ha-1 

The amounts calcium of carried out with the hay yield and leached from 0-20 
cm soil horizon, in the period of 25 years, (kg Ca·ha-1) 

Przeprowadzone badania po okresie 25 lat stosowania zmiennego nawoże
nia mineralnego łąki górskiej, wykazały znaczne zmniejszenie zawartości wapnia, i 
w mniejszej skali również magnezu, drugiego badanego składnika z gleby. Jest to 
wynikiem stosowania wzrastających dawek nawozów azotowych, które zwit;kszaj,1 
plonowanie łąk, a tym samym powodują większe pobieranie składników z gleby 
[SAPEK 1993; SMOROŃ, KOPEĆ 1996). W naszych badaniach, w przypadku wapnia, 
głównym czynnikiem zmniejszającym ilości tego składnika w warstwic gleby 0-20 
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cm jest wzmożone wymywanie, przy wzrastającym nawożeniu azotowym (rys. 3). 
Na zmniejszenie ilości magnezu w glebie oddziaływało zarówno zwiększone wyno
szenie z plonem siana oraz wzmożone jego wymywanie przy wyższych dawkach 
nawozów azotowych (rys. 4). 
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Fig. 4. 

Ilości magnezu wyniesione z plonem siana i wymyte z warstwy gleby 0-20 cm 
w okresie 25 lat w kg Mg·ha-1 

Amounts of magnesium carried out with the hay yield and leached from 0-20 
cm soil horizon, in the period of 25 years (kg Mg·ha-1) 

Przeprowadzone po tak długim okresie czasu badania dowiodły, że w tych 
warunkach stosowanie wysokich dawek saletry amonowej (180 i 240 kg N·ha-1), 

wywołuje wyraźne obniżenie zawartości najistotniejszych pierwiastków decydują
cych o odczynie gleby. W tym świetle, przy wieloletnim użytkowaniu łąkowym, w 
celu zabezpieczenia gleby przed degradującym działaniem niektórych nawozów 
mineralnych, konieczne jest systematyczne stosowanie zabiegu wapnowania, a 
także stosowanie nawozów magnezowych. 

Wnioski 

1. Stosowanie wysokich dawek saletry amonowej na łące górskiej w długim 
okresie czasu powoduje kilkakrotnie zmniejszenie zawartości Ca (oznacza
nego w HCl o stężeniu 0,5 mol·dm-3) w wierzchniej warstwie gleby. 

2. Intensywne nawożenie saletrą amonową zmniejsza zawartość magnezu w 
glebie łąkowej o około 1/3. 

3. Przy wzrastającym nawożeniu N, głównym czynnikiem zmniejszającym ilość 
Ca w wierzchniej warstwie gleby jest jego wymycie. 

4. Na obniżanie się zawartości Mg w glebie, przy intensyfikacji nawożenia, 
wpływa wynoszenie z plonem siana i wymywanie. 
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Streszczenie 

Od roku 1971 prowadzono badania, których celem było określenie wpływu 
różnego nawożenia mineralnego łąki górskiej na jej produktywność, właściwości 
gleby oraz wartość pokarmową siana. W prezentowanym artykule przedstawiono 
zmiany zawartości wapnia i magnezu w wierzchniej warstwie gleby po 25 latach 
różnego nawożenia. Pod wpływem stosowania saletry amonowej w dawce 180 i 
240 kg N·ha-1, nastąpiło trzykrotne obniżenie zawartości Ca i o 1/3 zawartość Mg. 
W celu zapobieżenia degradowania gleb, wywołanego stosowaniem nawozów azo
towych fizjologicznie kwaśnych, należy dokonywać zabiegów jej wapnowania i sto
sować nawozy magnezowe. 
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Summary 

Since 1971 the studies were conducted to determine the influence of diffe
rent nitrogen fertilization of mountain meadow on its productivity, soi! characte
ristics and nutritive value of hay. The changes of calcium and magnesium con
tcnts in the upper soi! horizon after 25 years of different fertilization were shown 
in the paper. Under the influence of ammonium nitrate application at the rate of 
180 and 240 kg N·ha-1, there was almost threefold lowering of Ca and 1/3 !ower 
content of Mg. In order to prevent the soi! degradation caused by application of 
ammonium nitrate it is nccessary to lime the soi! and to apply the magnesium 
fertilizers. 
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