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WSTĘP

Zagadnienie strat składników nawozowych przez wymywanie było od dawna 
przedmiotem licznych badań [1, 3, 7]. Kwestię tę rozpatrywano głównie pod kątem 
możliwości pełniejszego uzupełniania strat składników pokarmowych powodowa
nych wymywaniem w celu uzyskania wyższych plonów uprawianych roślin.

Obecnie problem ten rozpatrywany jest także ze względu na proces postępujące
go zanieczyszczenia wód gruntowych, powodowany chemizacją rolnictwa, która, 
obok źródeł pozarolniczych, może przyczyniać się do pogarszania jakości tych wód 
[2, 6, 9]. W niniejszej pracy omówiono wyniki badań lizymetrycznych, dotyczących 
wymywania składników nawozowych z gleby w zależności od gatunku uprawianej 
rośliny.

TEREN BADAN I METODY

Badania prowadzono w warunkach górskich (600 m n.p.m.) na terenie Jaworek 
koło Szczawnicy w latach 1981-1985 przy użyciu lizymetrów plastikowych o po
wierzchni 1 m i głębokości 1 m. Zostały one napełnione glebą miejscową typu bru
natnego o składzie granulometrycznym gliny średniej pylastej przy zachowaniu 
naturalnych poziomów genetycznych. Schemat doświadczenia obejmował 8 obiek
tów, każdy w 3 powtórzeniach (łącznie 24 lizymetry): 1) łąka — nie nawożona, 2) łą
ka — nawożenie PKN, 3) łąka — nawożenie 2 x PKN, 4) koniczyna czerwona — 
nawożenie PK, 5) pszenica ozima — nawożenie PKN, 6) jęczmień jary — nawoże
nie PKN, 7) ziemniaki — nawożenie PKN, 8) ugór czarny — nie nawożony.

Obiekty stanowiące łąkę powstały pr^ez obsiew mieszanką trawiastą w poprze
dnim okresie badawczym [4, 8]. Pojedyncza dawka fosforu wynosiła 26,4 kg P, pota
su — 66,4 kg К i azotu — 100 kg N na 1 ha. Poszczególne nawozy stosowano w 
terminach zgodnych z wymagania ni danej rośliny. W obiektach łąkowych fosfor 
wysiewano w całości jesienią, a potas i azot w trzech dawkach — na początku wege
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tacji oraz po zbiorze I i II pokosu. Pod rośliny uprawy polowej nawozy wysiewano w 
dwóch terminach — przed siewem i pogłównie. Obiekty z roślinnością łąkową i ko
niczyną czerwoną użytkowano jako łąkę i koszono 3 razy w roku, a rośliny pozosta
łych obiektów zbierano w okresie dojrzałości rolniczej.

Niezależnie od wyceny plonu, w pracy badano: ilość wody odciekającej z po
szczególnych lizymetrów oraz stężenie następujących składników: azotu azotanowe
go i amonowego, fosforanów, potasu, wapnia, magnezu, chlorków i siarczanów. 
Wymienione składniki oznaczano w każdym odcieku metodami chemicznymi ogól
nie stosowanymi w laboratoriach. Na podstawie stężenia oraz ilości wody odciekają
cej obliczano sumaryczne ilości analizowanych składników w kg/ha. Potraktowano 
je jako straty składników przez wymywanie w określonym odstępie czasu.

W omawianych badaniach ilości te obliczane były dla okresów rocznych za lata 
hydrologiczne (od 1 listopada roku poprzedniego do 31 października roku następne
go), a uzyskiwano je przez dodanie sum chwilowych (w danym odpływie).

WYNIKI BADAŃ

Ilości składników nawozowych wymywanych z gleb zależały głównie od dwu 
podstawowych czynników, tj. od ilości wody odpływającej z danej powierzchni i od 
stężeń zawartych w niej składników.

Odpływy otrzymywane w okresach pomiarowych były dość zróżnicowane dla 
poszczególnych upraw. Najwyższe średnie roczne odpływy, uzyskiwane za cały 
okres pomiarowy, wykazały obiekty stanowiące ugór czarny (392 mm). W następnej 
kolejności pod względem wielkości odpływów plasują się obiekty z uprawą ziemnia
ków, ze średnią roczną sumą odpływów wynoszącą 356 mm. Łąka odprowadzała 
353 mm (lizymetry bez nawożenia) do 301 mm (obiekt nawożony podwójną dawką 
PKN). Odpływ wody spod zbóż i koniczyny czerwonej był zbliżony i wynosił śre
dnio rocznie 256 mm (pszenica ozima i koniczyna) oraz 277 mm (jęczmień jary).

W opracowaniu niniejszym podano także średnie roczne i skrajne sumy analizo
wanych składników wymywanych w 4-letnim okresie badań (tab. 1). Wapń był skła
dnikiem ulegającym największemu wymyciu. Jego średnie roczne straty w 
omawianych warunkach wynosiły 100 kg/ha, przy rozpiętości od 60 do 223 kg/ha, w 
zależności od roku i rodzaju uprawy. Uprawami sprzyjającymi stratom wapnia są 
ziemniaki i ugór czarny. Brak okrywy roślinnej lub bardzo krótki okres jej trwania, a 
także częste zabiegi uprawowe, sprzyjają wymywaniu wapnia. Najważniejszym jed
nak czynnikiem wzmagającym straty tego składnika jest ilość wody przesiąkającej 
przez profil glebowy.

Drugim związkiem cechującym się równie wysokim wymyciem są siarczany. Ich 
średnio roczne wymycie waha się od 50 do 100 kg/ha, przy wahaniach od 5 do 204 
kg/ha. Udział siarczanów w odpływach pochodzi głównie z opadów i ich intercepcji 
przez różne rośliny. W przypadku siarczanów nie zauważa się wyraźnego związku z 
nawożeniem, uprawianą rośliną ani z wielkością odpływu wody.

Składnikami wymywanymi w dość znacznych ilościach są sód, chlor i magnez. 
Ich średnio roczne straty wynoszą kolejno: 15-23 kg/ha sodu (przy wahaniach rocz
nych od 8 do 33 kg/ha), 11-33 kg/ha chloru (przy wahaniach od 6 do 68 kg/ha) oraz 
9-15 kg/ha magnezu (przy wahaniach od 5 do 20 kg/ha). W przypadku magnezu i so-
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Ta be l a  1

Ilość i jakość składników wynoszonych z wodami lizymetrycznymi (średnie z lat 1981-1985), kg/ha 

Amount and quality of compounds carried off with lysimeter waters (means for 1981-1985), kg/ha

Obiekt
Treatment

Wiel
kość

Amount
N-NO3 N-NH4 PO4 К Ca Mg Na Cl

H
SO4

1. Łąka 
Meadow

min. 2,07 0,10 0,01 1,00 95,8 6,80 11,33 7,00 11,3

max. 10,80 0,24 0,10 2,38 177,6 13,30 21,01 16,12 104,5
„О”

X 5,07 0,19 0,05 1,65 121,6 9,13 15,81 11,06 57,0

min. 1.53 0,12 0,01 0,80 82,6 5,40 10,20 5,90 8,0

2. Łąka —  
Meadow + PKN max. 10,60 0,29 0,06 1,99 172,1 16,68 22,95 22,14 114,8

X 4,75 0,20 0,03 1,41 106,2 9,21 15,15 12,36 62,0

3. Łąka —  
Meadow

min. 4,34 0,09 0,01 0,90 79,4 5,80 10,20 5,80 7,4

max. 7,80 0,31 0,04 2,22 193,3 18,26 23,52 52,17 191,1
+ 2 x  PKN

X 5,73 0,21 0,02 1,43 113,5 9,83 15,16 20,08 87,4

4. Koniczyna min. 5,76 0,07 0,01 1,00 59,3 5,70 8,47 5,90 8,9

czerwona 
—  Red clover

max. 16,20 0,29 0,04 3,58 188,7 19,10 24,60 22,58 202,6

+ PK X 9,05 0,21 0,02 1,76 104,7 10,12 15,58 12,80 89,9

5. Pszenica min. 14,81 0,14 0,01 0,90 82,7 7,28 10,90 6,30 4,9

ozima 
—  Winter wheat max. 32,40 0,43 0,06 2,52 152,9 14,48 20,50 38,87 192,0

+ PKN X 25,25 0,34 0,03 1,55 109,5 10,12 15,59 22,98 84,5

6. Jęczmień jary 
—  Summer

min. 17,82 0,08 0,01 0,90 66,3 5,60 10,02 5,90 5,2

max. 25,00 0,43 0,12 2,27 180,7 15,41 21,21 20,77 114,4
barley + PKN

X 22,35 0,27 0,05 1,46 106,4 9,11 15,09 10,80 66,9

7. Ziemniaki 
—  Potatoes

min. 26,60 0,18 0,02 1,50 106,2 8,66 12,79 7,40 1 3 , 0  J
max. 47,46 0,97 0,13 2,43 223,5 19,91 32,80 68,09 204,4

+ PKN
X 38,90 0,48 0,06 1,95 151,3 12,61 22,91 32,68 100,6 J

8. Ugór czarny 
„О”

min. 42,73 0,16 0,02 1,83 138,3 10,18 12,22 9,32 12,8

max. 123,61 0,96 0,13 2,32 215,2 19,29 29,09 15,15 92,7
—  Black fallow

X 68,48 0,67 0,06 2,06 182,7 14,91 20,73 12,30 49,6

NIRo,o5 LSD (p=0,95) 21,458 0,234 0,026 0,518 24,19 2,767 4,936 13,004 45,428
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du straty są dodatnio skorelowane z wielkością odpływu wody. Natomiast na użyt
kach zielonych nawożenie mineralne wykazało pewien związek z wielkością strat 
magnezu, ale tylko w ostatnim roku badań, charakteryzującym się najwyższymi opa
dami (1046,8 mm).

Spośród składników bezpośrednio wprowadzanych z nawozami bardziej zróżni
cowane jest wymywanie azotu, szczególnie w formie azotanowej. Jego roczne straty 
wahają się od 1,5 do 124 kg/ha, a średnie z 4-letniego okresu badawczego 5-68 
kg/ha. Najmniejsze straty w okresie 4-letnich pomiarów wystąpiły na obiektach ob
sianych roślinami trawiastymi (5-6 kg/ha, przy wahaniach 1,5-10,8 kg/ha), pomimo 
że stosowano tu największe dawki azotu (0-200 kg N na 1 ha). Nie zauważono wpły
wu nawożenia na wielkość strat, które, praktycznie biorąc, są niemal identyczne na 
obiektach nie nawożonych (5,07 kg/ha) lub nawożonych dawką 100 kg N na 1 ha 
(4,75 kg/ha), czy dawka 200 kg N na 1 ha (5,73 kg/ha). Jest to zgodne z wynikami 
badań wcześniej prowadzonych na tym terenie [5, 6].

Nieco większe, ale również niewielkie, straty azotu odnotowano na obiekcie z 
koniczyną czerwoną — średnio 9,0 kg/ha (przy wahaniach od 5 do 16 kg/ha). Zazna
czyć tu należy, że roślina ta nie była nawożona azotem. Znacznie większe straty azo
tu na skutek wymywania wystąpiły w przypadku uprawy roślin zbożowych — 
średnio 22-25 kg/ha, a jeszcze większe w uprawie okopowych (ziemniaki) — 39 
kg/ha, przy takim samym poziomie nawożenia (100 kg N na 1 ha). Tak więc ilość 
wymywanego azotu bardzo wyraźnie zależała od uprawianej rośliny.

Największe jednak straty azotu przez wymywanie wystąpiły na ugorze czarnym, 
obiekcie nie nawożonym i pozostającym cały czas bez okrywy roślinnej. Straty te 
wynosiły średnio 68 kg/ha, przy wahaniach od 43 do 124 kg/ha. Cały azot wymyty z 
ugoru czarnego pochodzi z przemian metabolicznych zachodzących w glebie oraz z 
powietrza i z dostarczanego do gleby z opadami atmosferycznymi.

Azot amonowy jest wymywany w niewielkich ilościach (0,2-0,7 kg/ha), a proces 
ten jest dodatnio skorelowany głównie z odpływem.

Pozostałe składniki nawozowe, tj. fosfor i potas, wymywane są w niewielkich 
ilościach i bez wyraźnego związku z nawożeniem. Straty fosforu wynoszą zaledwie 
kilkadziesiąt gramów na ha, a potasu 1-3 kg/ha, co praktycznie nie ma znaczenia.

WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych badań lizymetrycznych i uzyskanych rezultatów 
nasuwają się następujące wnioski:

1. Straty składników nawozowych przez wymywanie są znaczne i dość zróżnico
wane. W warunkach górskich w największych ilościach wymywany jest wapń (60- 
220 kg Ca na 1 ha), siarczany (5-202 kg SO4 na 1 ha), chlorki (6-68 kg Cl na 1 ha), 
sód (8-32 kg Na na 1 ha), magnez (6-20 kg Mg na 1 ha), a ze składników bezpośre
dnio nawozowych: azot (2-124 kg N na 1 ha), potas (1-3 kg К na 1 ha) i fosfor (0,01- 
0,13 kg P na 1 ha).

2. Spośród czynników wpływających na wielkość wymywania składników naj
bardziej istotne w omawianych warunkach są wysokość opadów i uprawiana roślina. 
Wysokie opady powodują przemywanie profilu glebowego i wymywanie składni
ków, a uprawiane rośliny, w zależności od długości okresu ich pozostawania w polu, 
w wyraźny sposób hamują wymywanie.



Straty składników nawozowych przez wymywanie 113

3. Nawożenie mineralne stosowane w umiarkowanych ilościach nie przyczynia 
się bezpośrednio do wzrostu strat składników. Jednakże nawożenie to niewykorzy
stane w dostatecznym stopniu przez rośliny może powodować zwiększone wymywa
nie.

4. Użytki zielone najlepiej wykorzystują nawożenie mineralne i chronią glebę 
przed nadmiernymi stratami, szczególnie azotu.
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ПОТЕРИ УДОБРИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СВЯЗИ С ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕМ  
В ЗАВИСИМ ОСТИ ОТ УДОБРЕНИЯ И ВИДА КУЛЬТУРЫ

Институт мелиорации и луговодства, Филиал в Кракове 

Р е з ю м е

Потери были определены на основании лизиметрических опытов проведенных в 1981-1985 
гг. в Яворках около г. Щавницы. Исследования проводились в лизиметрической станции со
стоящей из 24 пластмассовых лизиметров с площадью 1 м2 и глубиной 1 м, наполненных мине
ральной бурой почвой. В исследованиях сравнивали следующие культуры: неудобряемый луг, 
луг удобренный NPK и 2 NPK, клевер удобренный РК, озимую пшеницу, ячмень яровой, удо
бренный NPK, картофель и неудобряемый черный пар. Определили количество водоотдачи из 
лизиметров и содержания в ней N-NO3, N-NH4, К, РО4, Na, Mg, Na, Cl и SO4. Минеральное удо
брение составляло: Р —  26,4 кг, N — 100 кг, К —  66,4 кг на гектар.

Полученные результаты показали значительную дифференциацию выщелачивания азота в 
зависимости от возделываемой культуры. Самые большие потери были установлены на неу- 
добряемом черном паре, а затем на поле с возделыванием картофеля, злаковых трав и клевера 
красного. Луг независимо от уровня удобрения характеризовался самыми малыми потерями. В 
остальных случаях не наблюдались такие большие разницы в выщелачивании. Только черный 
пар и поле с картофелем показывали более высокие потери других элементов.
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LOSSES OF FERTILIZING ELEMENTS DUE TO LEACHING DEPENDING  
ON FERTILIZATION AND CROP KIND

Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Branch Division in Cracow

S u m m a r y

The losses were determined on the basis of the lysimeter experiments carried out in 1981-1985 in Ja
worki near Szczawnica. The experiments were carried out in 24 plastic lysimeters of the area of 1 m2 and 
the depth of 1 m, filled up with mineral soil of the brown earth type. The following objects were compa
red in the experiments: unfertilized and NPK and 2 x NPK fertilized meadow, PK fertilized red clower, 
NPK fertilized winter wheat, summer barley and potatoes and unfertilized black fallow. Amounts of wa
ter flowing çut of particular lysimeters and the content in it of N-NO3, N-NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl 
and SO4 were determined. The single fertilization applied amounted: N —  100 kg, P —  26,4 kg and К —  
66,4 kg per hectare.

The results obtained showed a considerable differentiation of the leaching values, first of all of nitro
gen, depending on the crop kind. The highest losses of this element were from unfertilized black fallow 
and then in further succession from soil under potatoes, cereals and red clover. The meadow was charac
terized irrespective of the fertilization level, by the lowest losses of this element. In case of the remaining 
elements no such high differences in their leaching depending on the crop kind and applied fertilization 
were observed. Only the black fallow and potatoes showed somewhat higher losses of most elements than 
the remaining objects.
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