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Wiele badań wskazuje na to, że zdolność gleb do zaopatrywania roślin 
w potas uzależniona jest od stopnia ich zakwaszenia. Wiąże się to z od
miennymi przemianami potasu w glebach o różnym zakwaszeniu. Przeważnie 
podaje się, że na glebach kwaśnych rośliny pobierają mniej potasu i gorsze 
jest działanie tego składnika. Różne mogą- być tego przyczyny. Wiele badań 
dawniejszych, jak i ostatnich [12, 13, 19] wskazuje na to, że potas za
stosowany w wyższych dawkach działa antagonistycznie na pobieranie innych 
kationów, a szczególnie wapnia i magnezu. Może to ograniczyć plonowanie 
oraz pogarszać jakość roślin przeznaczonych na paszę. Wpływ taki może 
być szczególnie duży na glebach kwaśnych, zawierających mniej wymien
nych form Ca i Mg.

Gorsze działanie potasu na glebach kwaśnych może wynikać również 
z mniejszych zdolności sorpcyjnych tych gleb. Wiele badań wskazuje na to 
[3, 4, 6, 7, 11, 14], że zdolność sorpcyjna gleb wzrasta wraz ze wzrostem 
pH. Być może, że wzrost pH powoduje powstawanie większej ilości ujem
nych ładunków na koloidach organicznych [11, 14]. Przyczyną tego zjawiska 
może być również ,.zablokowanie” przez H + lub Al(OH)^ w kwaśnej 
glebie ładunków na koloidach mineralnych [11]. Z tego powodu otrzymywano 
przeważnie większą aktywność potasu na glebach kwaśnych [4, 10], na
tomiast wapnowanie przeważnie zwiększało ilość potasu wymiennego [4, 
5, 6, 7, 9, 11, 16]. Można zatem wnioskować, że jeżeli potas nie jest 
szybko pobrany przez rośliny z gleby kwaśnej, to może on być łatwiej 
wymyty do głębszych warstw. Z tego powodu w wielu badaniach [2, 6, 
16, 18] stwierdzono zmniejszenie pobierania potasu przez rośliny w miarę 
zakwaszenia gleb. S c h a c h t s c h a b e l  i K o s t e r  [17] uważają nawet, że 
liczby graniczne dla potasu dostępnego powinny być uzależnione nie tylko
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od składu mechanicznego, ale i od pH. Istnieją również badania [8, 15, 
20] wskazujące na to, że straty potasu przez wymywanie są niewielkie, 
znacznie mniejsze niż wymywanie wapnia lub magnezu. R u s z k o w s k a  
[15] nie otrzymywała różnic w wymywaniu potasu w lizymetrach w za
leżności od wapnowania.

Podane wyniki badań uzasadniają potrzebę prowadzenia doświadczeń 
mających na celu zbadanie zależności działania potasu od stopnia za
kwaszenia gleb.

METODYKA

D o ś w i a d c z e n i e  po l owe .  W doświadczeniu tym badano wpływ stop
nia zakwaszenia gleb na plonowanie, skład chemiczny roślin oraz na 
zawartość różnych form potasu w glebie. Było ono prowadzone przez 
10 lat na Polu Doświadczalnym SGGW-AR w Skierniewicach, na glebie 
płowej wytworzonej z piasku gliniastego na glinie lekkiej, zalegającej 
poniżej 50 cm. Glebę tę zalicza się do kompleksu żytniego bardzo dobrego. 
Stosując zróżnicowane dawki wapnia i siarki w roku 1975 oraz dawki 
wapnia w latach 1979 i 1982 doprowadzono do tego, że przez wszystkie 
lata badań pH na sześciu kombinacjach było bardzo zróżnicowane (3,8—6,0). 
Na polu tym w latach 1975— 1985 uprawiano rośliny w dwóch pięcioletnich 
zmianowaniach : ziemniaki na oborniku, jęczmień jary, koniczyna czerwona, 
pszenica ozima, żyto. W niniejszej pracy zamieszczono tylko plony roślin, 
najważniejsze właściwości fizykochemiczne gleby oraz różne formy potasu 
w glebie. Wykonywano również pomiary zawartości N, P, K, Ca i Mg 
w roślinie, jednakże ze względu na małe zróżnicowanie tych pierwiastków 
w roślinie na poszczególnych kombinacjach materiałów tych nie zamiesz
czono.

D o ś w i a d c z e n i e  w a z o n o w e .  Doświadczenie to prowadzone było przez 
3 lata (1981— 1983) z owsem na glebie pobranej z poletek z doświad
czenia polowego o zróżnicowanej zawartości pH. Doświadczenie prowa
dzono w wazonach typu Wagnera pojemności 8 kg gleby, do której jako 
nawożenie podstawowe zastosowano 1,0 g N (N H 4N 0 3) i 0,35 g P(Ca 
(H 2P 0 4)2). Zróżnicowano natomiast dawki potasu (0,0—0,83— 1,66 g К  na 
wazon w formie KC1).

W próbkach gleb pobieranych co rok do doświadczenia wazonowego 
oznaczano pH, Нй, wymienne formy K, Ca i Mg oraz К  aktywny (wyciąg 
wodny) i К  zapasowy (1 M H N 0 3 na gorąco). W próbkach gleb pobranych 
z wazonów po zbiorze roślin oznaczano tylko 3 podstawowe formy potasu: 
aktywny, wymienny i zapasowy.

W ziarnie i słomie owsa oznaczano całkowitą zawartość N, P, K, Ca, 
Mg, Na metodami powszechnie stosowanymi w laboratoriach.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW

D o ś w i a d z e n i e  po l owe .  Przez wsystkie lata badań (1976— 1985) pH 
na poszczególnych kombinacjach było bardzo zróżnicowane. Zakwaszenie 
gleb na tych samych kombinacjach było w poszczególnych latach sto
sunkowo niewielkie i wahało się przy największym zakwaszeniu od 3,7 do 
4,0 pH i przy najmniejszym zakwaszeniu od 5,8 do 6,4. W tabelach 
podano średnie wartości pH z wszystkich lat.

Jak należało oczekiwać, wraz ze wzrostem wartości pH na poszczególnych 
kombinacjach (tab. 1.) malała kwasowość hydroli tyczna (z 2,13 do 1,15 meq 
na 100 g gleby), a wzrastała suma zasad (z 2,10 do 3,98 meq na 100 g 
gleby) i stopień wysycenia gleb zasadami (z 50 do 78%). Nieznacznie

T ab ela  1

Właściwości fizykochemiczne gleby w zależności od stopnia zakwaszenia 
(średnie z 1982-1985)

Physico-chemical properties of soils depending of acidity degree 
(means for 1982-1985)

m g/100 g gleby — m g/100 g of soil meq/100 g

p Hkci

К
wymienny 

exchan
geable К

Ca 
wymienny 

exchan
geable Ca

Mg 
wymienny 

exchan
geable Mg

К
aktywny

К
active

К
zapasowy

К
reserve

н, S T
V
%

3,8 7,6 34 1,9 2,2 20,2 2,13 2,10 4,23 50
4,0 7,8 37 2,2 2,7 21,1 2,07 2,32 4,39 53
4,2 7,8 35 2,1 2,6 21,7 2,05 2,20 4,25 52
5,1 7,9 58 2,1 2,4 20,5 1,45 3,35 4,80 70
5,6 8,0 62 3,2 2,5 20,9 1,43 3,65 5,08 72
6,0 7,9 70 3,1 2,9 22,6 1,15 3,98 5,13 78

wzrastała również pojemność kompleksu sorpcyjnego (z 4,23 do 5,13 meq 
na 100 g gleby). Można zatem przypuszczać, że zgodnie z literaturą [11, 
14] wraz ze wzrostem pH wzrastała pojemność organicznego kompleksu 
sorpcyjnego. Zwiększała się również ilość wymiennego wapnia i w mniej
szym stopniu ilość wymiennego magnezu. Wyniki oznaczeń różnych form 
potasu metodami statycznymi (K-aktywny, K-wymienny, K-zapasowy) nie 
wskazują na to, aby ilość tych form była uzależniona od stopnia za
kwaszenia gleb. Oznaczenie dynamicznego stanu potasu w glebie za pomocą 
metody Becketta wskazuje natomiast na zróżnicowanie współczynnika 
aktywności (AR) oraz ilości uruchomionego potasu -ДК przy AR =  0, 
ryc. 1) od stopnia zakwaszenia gleb. Ilość desorbowanego potasu podczas

Rocz. Gleb. — 8
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Ryc. 1. Współczynnik aktywności (AR) oraz de
sorpcja potasu (-AK przy A R 0) w glebach o róż
nym pH

Fig. 1. Coefficients of potassium activity (AR) and 
its desorption (-AK at AR 0) in soils of different 

pH values

inkubacji w próbkach nie nawożonych potasem (-AK przy AR =  0) jest 
tym większe, im większa jest wartość pH. W miarę wzrostu pH zwięk
szał się również współczynnik aktywności potasu — AR.

Reakcja gatunków roślin uprawianych w doświadczeniach polowych na 
stopień zakwaszenia gleb była bardzo zróżnicowana. Bardzo silne zakwa
szenie gleb (do pH 3,8—4,0) najbardziej ograniczało planowanie jęczmienia, 
a następnie pszenicy i koniczyny (tab. 2, ryc. 2) W najmniejszym stopniu 
ograniczało to plony żyta. Wzrost pH powyżej 4,2 znacznie jeszcze pod
wyższał plonowanie jęczmienia oraz w niewielkim tylko stopniu pszenicy i ziem
niaków. Żyto i koniczyna nie reagowały już zwyżką plonów przy wzroście 
pH powyżej 4,2. Wydaje się, że wyniki te mogą nieco zmodyfikować 
utartą opinię co do zakresu optymalnej wartości pH dla poszczególnych roślin. 
Współczynniki korelacji wyliczone między wartością pH a wysokością plonów 
nie dały zadowalających informacji co do zależności między plonem a pH. 
Otrzymano bowiem najwyższy współczynnik korelacji dla ziemniaków 
(r=0,92), a najniższy dla żyta (r=0,69).

D o ś w i a d c z e n i e  w a z o n o w e .  Plony ziarna i słomy owsa różniły się 
w poszczególnych latach. Na przykład plony ziarna były najwyższe w roku 
1982 (30,0—43,2 g z wazonu), a najniższe w roku 1983 (10,5— 34,0 g 
z wazonu). Jednakże działanie poszczególnych czynników było podobne 
we wszystkich latach i nie otrzymano istotnego współdziałania lat z zakwa
szeniem i z dawką potasu. Z tego powodu w tabeli 3 podaje się tylko 
wartości średnie z 3 lat.
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Ryc. 2. Plony jednostek zbożowych (t/ha) 
w zależności od pH

Fig. 2. Yields of grain units (t/ha) depending 
on the pH value

T ab ela  2

Plony roślin (t z ha) w zależności od stopnia zakwaszenia gleby 
Yields of crops (t/ha) depending on the soil acidity degree

pH •

Ziemniaki
bulwy

Potatoes

Jęczmień 
Barley 

(77 +  82)

Koniczyna
s.m.

Clover

Pszenica ozima 
Winter wheat 

(79 +  84)

Żyto 
Rye 

(80 +  85)
tubers 

(76 +  81)
ziarno
grain

słoma
straw

d.m.
(78+83)

ziarno
grain

słoma
straw

ziarno
grain

słoma
straw

3,8 22,2 0,73 1,01 4,88 1,46 2,90 3,23 6,21
4,0 24,6 2,52 3,92 6,98 2,62 3,91 3,56 7,32
4,2 25,4 2,64 4,02 7,93 2,58 4,59 3,65 7,74
5,1 28,4 4,06 5,04 8,12 3,24 5,45 3,90 7,66
5,6 28,0 4,37 5,66 8,26 3,30 5,42 3,77 7,48
6,0 28,5 4,58 5,90 8,32 3,41 5,69 3,78 7,55

NIR -  LSD
(P=0,05)

1,85 0,39 0,48 0,62 0,25 0,51 0,30 0,66

r 0,92 0,89 0,85 0,83 0,69

r =  współczynnik korelacji obliczony dla wartości pH i plonu roślin wyrażonego w jed
nostkach zbożowych
the correlation coefficient was calculated for pH values and the yield of crops
expressed in terms of grain units
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Plony ziarna owsa istotnie przyrastały wraz ze wzrostem pH aż do 
wartości najwyższej, to jest do pH 6 (tab. 3). Podobny przyrost otrzymano 
przy wszystkich poziomach nawożenia potasem. Wzrastające dawki potasu 
zwiększały również plony, jednakże przyrost ten był wyraźnie uzależniony 
od zakwaszenia gleb. Działanie potasu wzrastało w miarę zmniejszania 
zakwaszenia. Na przykład wyższa dawka zwiększyła plony o 1,7 g ziarna 
przy pH 3,8 i o 7,6 g przy pH 6. Lepsze działanie potasu na glebach

T ab ela  3

Średnie z 3 lat plony ziarna i słomy owsa (g z wazonu) w zależności od pH gleby
i dawki potasu

Three-year mean yields of grain and straw of oats (g/pot) depending on the soil pH
value and potassium dose

Ziarno -— Grain Słoma -— Straw
pH

K0 K 1 K 2
średnio
mean K 0 к , K 2

średnio
mean

3,8 19,6 20,9 21,3 20,6 27,0 29,4 30,7 29,0
4,0 22,0 25,1 24,7 23,9 28,8 32,1 31,8 30,9
4,2 23,0 25,5 26,0 24,8 29,8 31,3 32,4 31,2
5,1 23,5 26,4 27,4 25,8 29,9 32,2 33,9 32,0
5,6 24,6 27,9 29,5 27,3 30,1 33,9 35,0 33,0
6,0 25,3 28,5 32,9 28,9 30,9 36,4 38,2 35,2

NIR -  LSD
(P =  0,05)

2,83 0,85 3,06 1,25

Średnie
Meanś 23,0 25,7 27,0 — 29,5 32,6 33,7 —

NIR -  LSD 1,19 1,53

o wyższym pH otrzymali również inni autorzy [6, 16]. Istotne przyrosty 
plonów ziarna pod wpływem potasu otrzymywano przy pH 4,2 i wyższym. 
Plony słomy były w podobny sposób uzależnione od pH i dawek potasu, 
co i plony ziarna.

Badane czynniki w bardzo niewielkim stopniu różnicowały zawartości 
N, P, K, Ca i Mg w ziarnie owsa (tab. 4, 5). W słomie natomiast 
otrzymano duże zróżnicowanie w zawartości potasu oraz niewielkie w za
wartości wapnia i magnezu. Z tego powodu tylko te wyniki zamieszczono 
w tabelach. Przy wszystkich poziomach potasu wzrastała procentowa zawar
tość potasu w słomie w miarę wzrostu pH — średnio z 1,55 przy pH 3,8 do 2,14 
przy pH 6 (tab. 4). Znacznie zwiększała się również zawartość potasu 
w miarę wzrostu dawek tego składnika — średnio z 1,25% na K 0 do 
2,57% К  w s.m. na K 2. Krytyczne zawartości potasu w słomie z punktu 
widzenia wartości paszowej (2,5% К  w s.m.) były przekraczane tylko przy
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T ab ela  4

Zawartość potasu w ziarnie i słomie owsa (% w s.m.) w zależności od pH
i dawki potasu

The potassium content in grain and straw (% in d.m.) depending on the soil pH value
and the fertilizer dose

Ziarno -— Grain Słoma -— Straw

pH
K0 K 2

średnio
mean K 0 K x K 2

średnio
mean

3,8 0,52 0,53 0,53 0,53 1,03 1,66 1,97 1,55
4,0 0,51 0,54 0,56 0,54 1,15 1,85 2,48 1,83
4,2 0,55 0,56 0,53 0,55 1,19 2,21 2,72 2,04
5,1 0,54 0,55 0,56 0,55 1,33 2,06 2,72 2,03
5,6 0,53 0,52 0,54 0,53 1,31 2,06 2,67 2,01
6,0 0,52 0,56 0,57 0,55 1,51 2,08 2,84 2,14

Średnie
Means

0,53 0,54 0,55 — 1,25 1,99 2,57 —

T ab ela  5

Zawartość wapnia i magnezu w słomie owsa (% w s.m.) w zależności od pH
i dawki potasu

The calcium and magnesium content in oat straw (% in d.m.) depending on the soil
pH value and the potassium dose

Ca % Mg %
pH

K 0 K t K 2
średnia
mean K 0 K i K 2

średnia
mean

3,8 0,35 0,32 0,32 0,33 0,21 0,19 0,18 0,19
4,0 0,37 0,34 0,33 0,35 0,21 0,20 0,19 0,20
4,2 0,41 0,39 0,34 0,38 0,21 0,19 0,15 0,18
5,1 0,41 0,40 0,38 0,40 0,22 0,20 0,16 0,19
5,6 0,43 0,41 0,39 0,41 0,22 0,19 0,15 0,19
6,0 0,47 0,45 0,40 0,44 0,19 0,19 0,15 0,18

Średnie
Means

0,41 0,38 0,36 — 0,21 0,19 0,16 —

najwyższych dawkach i przy pH 4,2 i wyższym. Zawartość wapnia w słomie 
nieznacznie malała wraz ze wzrostem dawek potasu, a zwłaszcza w miarę 
wzrostu wartości pH (tab. 5). Zawartość magnezu również malała w miarę 
wzrostu dawek potasu, ale nie była uzależniona od pH.

Gleby pobierane do doświadczeń wazonowych miały bardzo zróżnicowane 
pH, ale podobne ilości К  aktywnego, К  wymiennego i К  zapasowego 
(tab. 1). W wyniku nawożenia wazonów potasem gleby te po zbiorze



T ab ela  6

Zawartość różnych form potasu w glebie po zbiorze roślin (mg К w 100 g) w zależności od pH i dawek К 
The content of various potassium forms in soil after harvest of crops (mg К in 100 g) depending on the soil pH value and the К dose

К aktywny — К active К wymienny --  К exchangeable К zapasowy — К reserve
pH

Ко К , к 2
średnia
mean Ко K i к 2

średnia
mean Ко к х к 2

średnia
mean

3,8 1,6 2,2 4,2 2,7 3,5 4,4 7,6 5,2 23,7 24,3 24,1 24,0
4,0 1,7 2,7 4,2 2,9 4,0 4,7 8,0 5,6 24,8 27,2 28,2 26,7
4,2 1,6 2,5 4,2 2,8 3,5 5,2 10,0 6,2 26,1 29,4 28,1 27,9
5,1 1,7 2,7 4,2 2,9 3,8 5,8 9,5 6,4 23,9 25,4 26,2 25,2
5,6 1,3 2,5 3,7 2,5 4,1 5,5 10,8 6,8 26,6 28,6 27,5 27,6
6,0 1,9 2,8 2,9 2,5 4,1 7,2 11,5 7,6 27,7 27,8 27,0 27,5

Średnie
Means 1,6 2,6 3,9 — 3,8 5,5 9,6 — 25,5 27,1 26,9 —



Wpływ odczynu gleby na plony roślin 119

roślin różniły się już dość znacznie zawartością К  aktywnego i К  wy
miennego, lecz nie było różnic w ilości К  zapasowego (tab. 6 ). Ilość 
К  aktywnego wyraźnie wzrastała w miarę wzrostu dawek potasu, ale nie 
była uzależniona od pH. Zawartość potasu wymiennego wzrastała nie tylko 
w miarę wzrostu dawek K, ale i w miarę wzrostu wartości pH. Można 
również zauważyć, że przyrost ilości К  wymiennego pod wpływem zwięk
szonych dawek potasu był większy na glebach mniej kwaśnych niż na 
bardzo kwaśnych. Wzrost zdolności sorpcyjnych gleby w stosunku do potasu 
przy wyższych wartościach pH podają również inni autorzy [4, ‘6 , 7, 11, 
14, 16].

Zawartość wymiennego wapnia i magnezu w glebie oraz kwasowość 
hydrolityczną H h, suma zasad S oraz stopień wysycenia gleb zasadami 
V były uzależnione od stopnia zakwaszenia gleb, a nie od dawek potasu. 
A m b e r g e r  i in. [1] nawet* po 60 latach nawożenia potasem nie otrzymał 
zmian w stopniu zakwaszenia gleb w porównaniu z glebami nie nawożonymi 
tym składnikiem. Dlatego w tab. 7 podaje się wyniki średnie z wszys
tkich dawek K. Jak należało oczekiwać, zmniejszenie zakwaszenia gleb 
zwiększyło ilość wymiennych Ca i Mg oraz sumę zasad i wysycenie kom
pleksu sorpcyjnego zasadami. Zmniejszała się natomiast kwasowość hydro- 
lityczna. Pojemność sorpcyjna wyliczona z sumy Ca, Mg, К  i H nie była 
uzależniona od stopnia zakwaszenia gleb.

T ab ela  7

Właściwości fizykochemiczne gleb po zbiorze owsa w doświadczeniach
wazonowych

Physico-chemical properties of soils after oat harvest in pot experiments

pH
m g/100 g meq/100 g V

°//0Ca Mg H,, S T

3,8 19,2 4,5 3,6 1,47 5,07 29
4,0 30,0 5,4 3,6 2,09 5,69 37
4,2 30,9 5,4 3,0 2,15 5,15 42
5,1 42,7 5,8 2,0 2,78 4,78 58
5,6 54,4 6,1 1,9 3,23 5,13 63
6,0 59,6 6,4 1,5 3,71 5,21 71

Badane czynniki wyraźnie różnicowały całkowite pobranie potasu przez 
owies, pobranie tego składnika z nawozów oraz kierunek przemian potasu 
między kompleksem sorpcyjnym a roztworem iglebowym (tab. 8 ). Całko
wite pobranie potasu przez owies wyraźnie wzrastało w miarę wzrostu 
dawek К  oraz wzrostu wartości pH. Podobnie jak w przypadku plonów 
otrzymywano większy przyrost pobrania potasu pod wpływem wzrastających 
dawek К  na glebach o wyższym pH. W doświadczeniach wazonowych zas-
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tosowano stosunkowo wysokie dawki potasu w porównaniu z potrzebami 
pokarmowymi owsa i dlatego wykorzystanie К  z nawozów było nie
wielkie — 20—40%. Otrzymano wyraźny wzrost wykorzystywania К  z nawo
zów w miarę wzrostu pH, a szczególnie przy zastosowaniu wyższej dawki 
potasu. Przy obliczaniu bilansu potasu uwzględniono przyrost lub spadek 
ilości К  aktywnego w czasie wegetacji owsa oraz dawkę tego składnika 
i pobranie przez rośliny. Takie obliczenie pozwala wnioskować, jaka 
ilość dodanego potasu została zasorbowana podczas wegetacji ( —) lub jaka 
ilość К wymiennego została uruchomiona podczas wegetacji ( +  ). Wyniki

T ab ela  8

Pobranie potasu całkowite (mg/wazon) i z nawozów (%) oraz bilans К (mg na 100 g 
gleby) w zależności od stopnia zakwaszenia gleby i dawek К 

Uptake of potassium total (mg/pot) and from fertilizers (%) and the balance of К 
(m g/100 g of soil) depending on the soil acidity degree and the К doses

pH

Pobranie К całkowite 
Total uptake of К

Pobranie К 
z nawozów 

К uptake from 
fertilizers

Desorpcja (+ )  lub 
sorpcja ( - )  

Desorption ( +  ) 
or sorption ( —)

К0 Ki к 2
średnia
mean к , к 2 K0 Ki К 2

3,8 380 600 720 570 26 20 +4,1 -2 ,9 -9 ,7
4,0 440 730 930 700 35 30 +4,5 -1 ,3 -7 ,7
4,2 480 830 1020 780 42 33 +  5,0 -0 ,1 -6 ,4
5,1 520 810 1080 800 35 34 +  5,8 0,0 -5 ,5
5,6 520 840 1100 820 39 35 +  5,3 +  0,1 -5 ,9
6,0 600 920 1270 930 39 40 +  6,5 +  1,0 -4 ,9

Średnie
Means 490 790 1020 —

te wskazują, że na obiektach nie nawożonych potasem zawsze następowało 
uruchamianie potasu (4,1—6,5 mg К  na 100 g gleby). W miarę neutralizacji 
pH uruchamianie to wzrastało. Przy zastosowaniu niższej dawki potasu do 
gleb najbardziej kwaśnych przeważała sorpcja potasu nad uruchamianiem, 
natomiast przy najwyższych wartościach pH przeważało uruchamianie. Na 
obiektach nawożonych najwyższą dawką potasu zawsze przeważała sorpcja 
К  z nawozów. Sorpcja ta wbrew opinii innych autorów [4, 6 , 7, 11, 14, 
16] była nawet większa na glebach kwaśnych. Takie nieoczekiwane wyniki 
bilansu potasu mogą wynikać z tego, że w miarę zakwaszenia gleb rośliny 
pobierały coraz to mniej potasu z nawozów.
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WNIOSKI

— Zakwaszenie gleby w doświadczeniu polowym do pH 4 i poniżej 
najbardziej ograniczało plony jęczmienia, a następnie pszenicy i koniczyny 
czerwonej. Wraz ze wzrostem pH przyrastały plony żyta i koniczyny do 
pH 4,2, ziemniaków i pszenicy do pH 5, a jęczmienia do pH 6 .

— W doświadczeniach wazonowych otrzymano wzrost plonów owsa aż 
do najwyższej dawki potasu (1,66 g К  na wazon) i do najwyższej war
tości pH (pH 6 ). Działanie potasu wyraźnie wzrastało w miarę zmniej
szania zakwaszenia.

— Zróżnicowane zawożenie potasem nie wpływało na skład chemiczny 
ziarna. W słomie natomiast zawartość potasu wzrastała nie tylko pod 
wpływem nawożenia tym składnikiem, ale również przy wyższych war
tościach pH.

— Wzrost dawek potasu powodował zwiększenie w glebie ilości К  aktyw
nego i К  wymiennego, a nie zmieniał ilości К  zapasowego. Wzrost pH nie 
wpływał na ilość К  aktywnego i zapasowego, ale zwiększał ilość К  wy
miennego.

— Wykorzystanie potasu z nawozów było stosunkowo małe, ale wzras
tało w miarę wzrostu pH gleby. Uruchamianie potasu w czasie wegetacji 
ńa glebach nie nawożonych tym składnikiem nieznacznie wzrastało w miarę 
wzrostu pH gleby. Ilość zasorbowanego potasu z nawozów zmniejszała się 
natomiast przy wzroście pH gleby.
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с. М Е Р Ц И К

ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИИ ПОЧВЫ НА УРОЖАИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
И НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЛИЕВОГО УДОБРЕНИЯ

Кафедра агрохимии Варшавской сельскохозяйственной академии

Р езю м е

В полевом опыте проводимом в течение 10 лет в 2 пятилетних севооборотах 
исследовали влияние очень различной кислотности почвы (pH 3,8-6,0) на урожаи 
и химический состав растений а также на содержание разных форм калия в почве. 
В трехлетнем сосудном опыте исследовали влияние повышающихся доз калия пробавляе- 
мого к почвам отобранным из 6 делянок вышеупонянутого полевого опыта на урожай 
и химический состав растений и почв. Эти опыты проводились на почве причисленной 
к очень хорошему ржаному комплексу: слабо перегнойная супесь, бедная усволяемыми 
К и Mg. Кислотность почвы в полевом опыте составляющаь pH 4 и ниже, наиболее 
ограничивала урожаи ячменя, а затем пшеницы и клевера. По мере повышения величины 
pH до 4,2 повышались урожаи клевера, до 5,0 — урожаи картофеля и пшеницы, а до 
6 — урожаи ячменя. В сосудных опытах урожаи овса повышались до наивысшей дозы 
калия (1.66 г К на сосуд) и до наивысшей величины pH [6]. Влияние калия заметно уси
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ливалось по мере снижения кислотности. Содержания калия в соломе повышалось 
не только под влиянием удобрения этим элементом, но и при высших значениях pH. 
Повышение pH приводило в полевых опытах к повышению активности калия (AR) и ко
личества десорбированного калия ( —АК), а в сосудных опытах — к повышению коли
чества обменного К. Мобилизация калия в вегетационный период в сосудных опытах 
на почвах неудобряемых этим элементом незначительно повышалась по мере повышения 
pH почвы.

S. M ERCIK

SOIL REACTION INFLUENCE ON THE YIELDING OF CROPS A ND THE 
POTASSIUM FERTILIZATION EFFICIENCY

Department of Agricultural Chemistry Agricultural University of Warsaw

Sum m ary

The effect of very different soil acidity (pH 3.8—6.0) on the yielding and the chemical 
composition of crops and on the content of different potassium forms in soil was 
ivestigated within the five-year crop rotations in the 10-year field experiment. The effect 
of increasing potassium doses added to soils taken from 6 plots of the field experiment 
mentioned on the yields and the chemical composition of plants and soils was investigated 
in a 3-year pot experiment. The above experiments were carried out on soils assigned 
to the very good ryeland complex: slightly humous loamy sand, poor in the available 
К and Mg.

The soil acidity in the field- experiment to the pH 4 or less caused the maximum 
reduction of barley and then of wheat and clover yields. Along with the growing pH 
value to 4.2 increased the yield of rye and clover, to 5—that of potatoes and wheat 
and to 6— that of barley. In pot experiments the yield of oats increased to the highest 
potassium dose (1.66 g К per pot) and to the highest pH value [6]. The potassium 
effect distinctly increased along with reduction of the acidity. The potassium content in 
straw increased not only under the effect of fertilization with this element, but also 
of higher pH values. An increase of pH resulted in the field experiments in an increase 
of potassium activity coefficient (AR) and an increase of the desorbed potassium (-AK), 
whereas in the pot experiment increased the exchangeable potassium content. The potassium 
mobilization during growth in the pot experiment on soils not fertilized with this element 
slightly increased along with an increase of the soil pH.
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