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Pomiar przewodnictwa elektrycznego roztworu glebowego najczęściej 
stosuje się do określenia stanu ogólnego zasolenia gleby, ponieważ is
tnieje zależność pomiędzy stężeniem soli roztworu glebowego a jego prze
wodnictwem [2, 4, 6, 8, 11]. Na przewodnictwo elektryczne wpływają 
również właściwości samej gleby, determinujące między innymi ruchliwość 
jonów [1, 7, 9, 10].

Stosowanie wysokich dawek nawozowych spowodowało, że stężenie soli 
w roztworze glebowym znalazło się w granicach dostępnych dla pomiarów 
przewodnictwa elektrycznego [3, 4, 5, 9]. Istnieje jednak obawa, że w ok
reślonych okolicznościach stężenie soli powodowane nawożeniem może być zbyt 
wysokie. Celem niniejszej pracy jest prześledzenie kształtowania się stężenia 
soli w roztworze glebowym na podstawie przewodnictwa elektrycznego 
roztworu glebowego. W doświadczeniach polowym i wazonowym, w których 
w znacznym stopniu zróżnicowano wysokość dawek nawozowych, określano 
także zawartości w glebie przyswajalnych form P i К  oraz rozpuszczalnych 
w wodzie K, Ca i Na. Chodziło także o znalezienie zależności między 
przewodnictwem elektrycznym roztworu glebowego a zawartością tych skład
ników. W doświadczeniu polowym uwzględniono również sposób umieszcza
nia w glebie nawozów mineralnych.

METODY BADAŃ I OPIS DOŚWIADCZENIA

Doświadczenia polowe założono metodą Split-plot w 4 powtórzeniach, 
na glebie płowej, której skład mechaniczny w poziomie ornopróchnicznym 
Ap był następujący: 1—0,1 mm — 48%, 0,1—0,02 mm — 36%, 0,02 mm — 
16%, a skały macierzystej odpowiednio: 39, 35, 26%.

Doświadczenie składało się z trzech bloków: А, В i C. W bloku A 
nawozy mineralne i obornik umieszczano w całej warstwie próchniczej
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do głębokości 45 cm, w blokach В i С tylko w poziomach uprawianych 
i nawożonych w warstwach głębszych. W każdym bloku było 11 kom
binacji nawozowych :
I) 1/2 NPK, 2) 1 NPK, 3) 1 obornik, 4) 1 P, 5) 2 NPK, 6) 1 NPK +  
obornik +  CaO, 7) 1 PK, 8) 1/2 obornika, 9) 1 K, 10) 1 NPK +  obornik,
II) bez nawożenia.

Dawka podstawowa 1 NPK przedstawiała się następująco: N — 160 kg/ha 
w postaci saletry amonowej — 34,6%, P — 56,7 kg/ha w postaci super- 
fosfatu potrójnego granulowanego — 46%, К — 157,7 kg/ha w postaci soli 
potasowej — 57%.

Stosowano również nawożenie obornikiem w wysokości 300 q/ha, które 
zlokalizowano w warstwie podornej, oraz nawożenie 350 q/ha obornika 
w warstwie ornopróchnicznej.

Poletka obsiano burakami cukrowymi. Blok В i С różniły się od siebie 
sposobem siewu buraków. W bloku В wysiew następował pośrodku pasów 
uprawnych, w bloku С po obu stronach na brzegach tych pasów.

Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w warunkach polowych z tą 
samą glebą co w doświadczeniach polowych. Wazony z folii plastykowej 
z dnem otwartym miały średnicę 30 c, i wysokość 15, 30 i 45 cm. Do tego typu 
cylindrycznych pojemników wsypywano glebę uprzednio wymieszaną z na
wozami, a następnie wysiewano buraki cukrowe. Do wazonów o wysokości 
15 cm wsypywano 8 kg gleby, do mających wysokości 30 c m — 16 kg, do 
wazonów o wysokości 45 cm — 24 kg gleby. Nawozy wysiewano w ta
kich samych formach jak w doświadczeniu polowym. Były one tak 
dobrane, aby dawka 1 NPK w wazonach o wysokości 15 cm odpowiadała 
dawce 1 NPK w doświadczeniu polowym.

W wazonach o wysokości 15 cm stosowano dawki 1, 2 i 3 NPK,
w wazonach o wysokości 30 c m — 1, 2, 3, 4 i 6 NPK, w wazonach
45-centymetrowych 1, 2, 3, 6 i 9 NPK oraz 3 NPK +  CaO. Każda
kombinacja dla danej wysokości wazonu składa się z 16 powtórzeń.

Próbki w obu doświadczeniach pobierano 3-krotnie w okresie wegetacji 
z trzech poziomów: 0— 15 cm, 15—30 cm i 30—45 cm. W próbkach tych 
oznaczano :

— stężenie soli rozpuszczalnych w wodzie przez pomiar przewodnictwa 
elektrycznego. Pomiar wykonano metodą konduktometryczną w roztworze 
powstałym przez odwirowanie pasty glebowej (soil past) (stosunek gleba: 
w oda— 1:5). Do pomiarów użyto konduktometru MP-2 produkcji polskiej;

— pH gleby metodą potencjometryczną jonoanalizatorem z elektrodą 
szklaną;

— zawartość w glebie przyswajalnego fosforu i potasu — metodą Egnera- 
-Riehma;

— zawartość w glebie rozpuszczalnych w wodzie form potasu, wapnia 
i sodu — metodą fotometrii płomieniowej aparatem Flapho 4.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW

W doświadczeniu polowym stwierdzono zróżnicowane przewodnictwo 
elektryczne roztworu glebowego w zależności od kombinacji nawozowych, 
bez wystąpienia różnic między blokami.

Najwyższe przewodnictwo wystąpiło na kombinacjach z trójskładnikowym 
pełnym nawożeniem: 1 NPK +  1 obornik+  CaO (kombinacja 6), 1 NPK +  
1 obornik (kombinacja 10), 2 NPK (kombinacja 5) i 1 NPK (kombi
nacja 2). Przybierało ono następujące wartości dla :

— 1 N P K -o d  0,21 do 1,55 mS,
— 1 NPK +  1 obornik — od 0,21 do 1,23 mS,
— 2 NPK — od 0,18 do 1,26 mS,
— 1 NPK — od 0,21 do 1,05 mS.
W trakcie wegetacji następowało obniżenie przewodnictwa wskutek 

intensywnego pobierania składników pokarmowych przez buraki. Przewod
nictwo elektryczne gleby na początku wegetacji wynosiło: 0,245— 1,505 mS, 
pod koniec okresu wegetacji 0,175—0,900 mS.

Dało się zauważyć większe przewodnictwo pasów uprawianych i nawo
żonych niż pasów nie nawożonych i nie obsianych. Przewodnictwo elek
tryczne występowało tutaj w granicach:
— pierwszy termin — pasy uprawiane — 0,47— 1,68 mS,

— pasy nie nawożone — 0,175—0,94m S;
— drugi termin — pasy uprawiane — 0,14—0,77 mS,

— pasy nie nawożone — 0,175—0,63 mS;
— trzeci termin — pasy uprawiane — 0,175—0,735 mS,

— pasy nie nawożone — 0,175—0,655 mS.
W doświadczeniu wazonowym stwierdzono istotną zależność między 

wielkością dawek NPK a przewodnictwem gleby, szczególnie dla pierwszego 
terminu pobrania próbek i głębokości 1—5 cm (rye. 1). Przyjęła ona postać 
przybliżonej zależności liniowej, którą można określić równaniem

y  = 0,066x +0,200
gdzie :
X — wielkość dawki nawożenia od 1 NPK do 9 NPK, 
y  — wielkość przewodnictwa elektrycznego roztworu glebowego m S.

Podobnie jak przebieg przewodnictwa elektrycznego roztworu glebowego 
w doświadczeniu wazonowym następował wzrost zawartości w glebie przy
swajalnych form fosforu i potasu oznaczonych metodą Egnera-Riehma 
(ryc. 2). Zależność ta miała charakter ciągłego wzrostu P i К  przy 
zwiększeniu nawożenia i przyjęła postać zbliżoną do zależności prosto
liniowej. Wykres został sporządzony dla pierwszego terminu pobrania pró
bek, ale jest reprezentatywny dla wszystkich terminów.

Dla pojedynczej dawki N PK  w warstwie 1— 15 cm w 100 g gleby 
zawartość fosforu wynosiła 14 mg, a dla 9 NPK wzrastała do 31 mg.
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Rye. 1. Zależność między nawożeniem a przewodnictwem gleby w wazonach (I termin,
warstwa 1— 15 cm)

Fig. 1. Relationship between fertilization and electric conductivity of soil solution in pots
(the 1st date, layer of 1— 15 cm)
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Dla potasu rozpiętość ta w 100 g gleby wynosiła od 10 mg dla 1 
NPK do 30 mg dla 9 NPK.

W czasie trwania wegetacji następował stopniowy spadek zawartości 
w glebie powyższych składników. Spadek ten zarówno dla P, jak i К  
wahał się w granicach od 20 do 50% ich pierwotnej zawartości.

Zawartość rozpuszczalnych w wodzie form potasu, wapnia i sodu wy
kazywała podobne zależności, jak potas i fosfor oznaczone metodą Egnera-

*
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Fig. 3. Content of water-soluble, К, Ca and Na in pots at the 1st date

-Riehma. Zawartość potasu wahała się w granicach 1,2—6,0 mg, wapnia 
3,0— 15,0 mg, sodu od 0,7 do 3,8 mg na 100 g gleby.

Wraz ze zwiększającym się nawożeniem wzrastała zawartość К  i Na. 
Przebieg zawartości К  i Na w zależności od nawożenia zbliżony był do 
funkcji prostoliniowej.

Charakteru takiego nie wykazywał tylko wapń, którego wzrost nie 
następował w sposób regularny.

W doświadczeniu wazonowym dała się zauważyć zależność między za
wartością w glebie potasu przyswajalnego dla roślin, potasu rozpuszczalnego
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dla roślin i potasu rozpuszczalnego w wodzie (ryc. 4). W granicach 0—2 mg 
К  rozpuszczalnego w H 20  i 0— 16 mg К przyswajalnego nie obserwuje 
się zależności między tymi dwiema formami potasu. Natomiast dla wyższych 
wartości wystąpiła zależność między К  rozpuszczalnym w H 20  а К  przy
swajalnym. Wzrostowi zawartości potasu rozpuszczalnego w H 20  towarzy
szył wzrost К  przyswajalnego, nie mający jednak charakteru ścisłej mate
matycznej zależności.

Ryc. 4. Zależność między przyswajalnymi formami potasu a potasem rozpuszczalnym w wo-
dzie w doświadczeniu wazonowym

Fig. 4. Relationship between available potassium in the pot experiment

W doświadczeniu polowym nie otrzymano tak jednoznacznie zróżni
cowanych wyników oznaczeń P i К  metodą Egnera oraz K, Ca i Na 
rozpuszczalnych w H 20 , jak w doświadczeniu wazonowym. Nie stwier
dzono istotnego zróżnicowania między blokami w zawartości powyższych 
składników. Fosfor występował w granicach 17—34m g/100g gleby. Zawar
tość przyswajalnego potasu wahała się od 10 do 29 mg/100g gleby.

W kombinacji nawozowej 1 NPK +  obornik wystąpiły znacznie wyższe 
wartości przyswajalnego fosforu i potasu niż dla kombinacji nawozowej — 
2 NPK. Różnice te sięgały w 100 g gleby: do 8 mg dla fosforu i do 
14 mg dla potasu.

W czasie okresu wegetacji następował stopniowy spadek przyswajalnego 
fosforu w glebie, z tym że zawsze ich zawartość w warstwie 1— 15 cm 
była największa, natomiast w warstwie 30—45 cm najmniejsza. Podobnie
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kształtowały się wyniki oznaczeń zawartości rozpuszczalnych w wodzie form 
potasu i wapnia. Zawartość rozpuszczalnych w wodzie form sodu, poza 
stopniowym spadkiem ich zawartości w glebie w okresie wegetacji, nie 
wykazywała żadnego innego zróżnicowania.

Pomiary pH gleby w doświadczeniu polowym nie wykazały różnic 
między blokami, a także między kombinacjami nawozowymi w obrębie 
bloków. W pierwszym terminie pH najwyższe: pH HO — 5,8—6,8, pH KCL — 
5,3—6,4. W drugim i trzecim terminie pH było niższe średnio o 0,5—0,7 
pH. Przebieg pH w wazonach był podobny jak w doświadczeniu polo
wym — nie wykazał zależności od kombinacji nawozowych, jedynie spadek 
w okresie wegetacji.

WNIOSKI

— Przewodnictwo elektryczne roztworu glebowego w warunkach doś
wiadczenia było uzależnione od ilości przyswajalnych składników pokar
mowych i wzrastało od 0,175 do 1,05 mS przy dawkach nawozów od 1 
do 9 NPK.

Na glebie płowei wytworzonej z gliny zwałowej nie istnieje nie
bezpieczeństwo zasolenia gleby przez wysokie skomasowanie nawożenia do 
9 NPK, czyli na hektar: 1449 kg N, 510 kg P i 1419 kg К. Dawka 
taka nie powodowała przekroczenia wartości przewodnictwa elektrycznego 
Ec — 2 mS, uznanego za próg dla zasolenia gleby [4].

— W czasie trwania wegetacji przewodnictwo elektryczne roztworu gle
bowego wykazywało spadek o 28—40% wskutek pobrania składników po
karmowych przez rośliny i wmywania do głębszych warstw.

— Przewodnictwo elektryczne roztworu glebowego w naszych warunkach 
może służyć jako orientacyjny wskaźnik koncentracji składników pokar
mowych w glebie.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА НА ФОНЕ УДОБРЕНИЯ
И ОБРАБОТКИ СЕРОЙ ПОЧВЫ

Кафедра почвоведения Агрономического факултета Сельскохозяйственно-технической
академии в Быдгоще

Р езю м е

В статье приводятся результаты измерений электропроводимости почвенного раствора 
экстрагированного из почвенной’пасты (соотношение почв: вода как 1:5) и определения 
содержания Р, К, Са и Mg в почвенных образцах отобранных во время полевых 
и сосудных опытов с внесением различных доз удобрений. Связь между электропрово
димостью и общим содержанием растворимых форм в почве сосудных опытов прибли
жалась к линейной функции.

Установлено, что измерения электропроводимости почвенного раствора пригодны 
как вспомогательный показатель для определения удобрительных нужд и содержания 
питательных веществ в пахотном слое поевых почв.
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ELECTRIC CONDUCTIVITY OF THE SOIL SOLUTION AGAINST  
THE BACKGROUND OF FERTILIZATION AND TILLAGE OF 

GRAY BROWN PODZOLIC SOIL

Chair of Soil Science Faculty of Agriculture Agricultural-Technical University of
Bydgoszcz

Sum m ary

Results of measurements of the electric conductivity of soil solution extracted from 
the soil paste (soil: water ratio =  1:5) and of determination of the P, K, Ca and Mg 
content in soil samples taken during field and pot experiments with different fertilizer 
rates are presented in the paper. The relationship between the electric conductivity and 
the total number of soluble forms in soil of pot experiments approximated the linear 
function.

It has been found that the measurements of electric conductivity of the soil solu
tion are useful as an auxiliary index for determination of fertilization requirements and 
of the content of nutrients in arable layers of lessivés soils.

Prof. dr Wojciech Cieśla 
Instytut Rolniczy A TR 
Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6


