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WSTĘP

Trwałe użytki zielone stanowią skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniem wo
dy. Wprowadzenie dużych dawek nawozów na łąki i pastwiska, połączone ze zwięk
szeniem obsady bydła, może jednak spowodować zanieczyszczanie wody azotanami, 
co bywa niekiedy niebezpieczne [2-4]. Towarzyszy temu szybkie zakwaszanie gleby, 
spowodowane wymyciem magnezu i wapnia oraz wzmożonym pobieraniem tych 
pierwiastków przez rośliny [5].

Przedstawione badania podjęto w celu określenia bilansu azotu na trwałych użyt
kach zielonych i porównania danych doświadczalnych z symulacją za pomocą mode
lu CREAMS [1]. W ramach tego doświadczenia uwzględniono także bilansowanie 
magnezu i wapnia.

Bilansowaniem objęto: a) składniki wnoszone z opadem atmosferycznym, z wo
dą do nawodnień i z nawozami; b) składniki wynoszone z plonem i wymyte poza 
strefę korzeniową.

OPIS DOŚWIADCZENIA I METODY

Doświadczenie założono w 1986 r. na łące Zakładu Doświadczalnego Melioracji 
i Użytków Zielonych w Falentach, na piasku gliniastym mocnym.

Wiosną 1988 r. rozpoczęto ścisłe doświadczenie w układzie split-block z cztero
ma powtórzeniami na poletkach 60 m2, obejmujące cztery kombinacje nawozowe 
(dawki w przeliczeniu na 1 ha):

1) 120 kg N w postaci saletry amonowej oraz 100 kg K2O i 80 kg P2O5.
2) 240 kg N w postaci saletry amonowej oraz 150 kg K2O i 120 kg P2O5 .
3) 360 kg N w postaci saletry amonowej oraz 200 kg K2O i 160 kg P2O5.
4) 240 kg N w postaci gnojowicy bydlęcej, uzupełnionej P i К do dawek jak na 

obiekcie 2.

Pracę wykonano w ramach projektu PL-ARS-129.



130 A. Sapek

Nawożono w trzech terminach, tj. wczesną wiosną oraz po I i II pokosie.
W okresie wegetacyjnym stosowano siedmiokrotne deszczowanie dawkami 20 

mm. Pod każdym z poletek zbudowano specjalny system rynien do ilościowego zbie
rania wody przesiąkającej poza strefę korzeniową. W czasie sezonu kilkakrotnie (tab. 
6) pobierano próbki gleby z warstw 0-10, 10-30, 30-60 i 60-100 cm w celu oznacza
nia aktualnej zawartości azotanów. Przedstawione dane dotyczące azotu obejmują 
okres od 1 listopada 1987 r. do 31 października 1988 r. (rok hydrologiczny), a ma
gnezu i wapnia — lata 1988-1989.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wniesienie azotu z innych źródeł niż nawozy (opad, nawadnianie) było znaczące 
i stanowiło 28,7 kg N na 1 ha. Plony suchej masy były wysokie (tab. 1), co spowodo
wało pobranie z plonem dużej ilości azotu, zawsze przekraczającej dawki zastosowa
nych nawozów (tab. 2). Małemu opadowi w latach 1988-1989 (495 mm w 1988 r. i 
469 mm w 1989 r.) towarzyszył niewielki przesiąk wody poza strefę korzeniową ro
ślin (ok. 40 mm) i niewielkie też było wymycie azotanów (tab. 2). Różnicowanie da
wek azotu rozpoczęto dopiero w marcu 1988 r., stąd brak różnic w wymyciu 
azotanów spod różnych obiektów nawozowych, gdyż większość przesiąków wody 
poza strefę korzeniową roślin wystąpiła przed marcem 1988 r.

Zawartość azotanów w glebie, oznaczana w warstwie 0-100 cm, mieściła się w 
granicach 15 do 75 kg N na 1 ha i nie wykazywała większych zmian w czasie sezonu 
wegetacyjnego (tab. 6). Wyniki analizy chemicznej i obliczenia symulacyjne wyko
nane za pomocą modelu CREAMS wykazywały dostateczną zgodność (tab. 6). W 
przypadku obiektu nawożonego 240 kg N na 1 ha otrzymano następujące równanie 
regresji:

y  = 11,6 + 0,56xr = 0,8028***(n = 18)
gdzie: y  — analiza chemiczna, x — symulacja
Potwierdza to przydatność modelu do prognozowania zawartości azotanów w 

glebie. Na tym etapie doświadczenia nie wystąpiły różnice w zawartości azotanów 
między obiektem nawożonym 240 kg N na 1 ha w postaci mineralnej a obiektem z 
gnojowicą.

Porównanie danych doświadczalnych z wynikami symulacji za pomocą modelu 
CREAMS wykazało dużą zgodność (tab. 3). Największą zgodność stwierdzono w 
przypadku pobrania azotu z plonem, lecz tę składową bilansu najłatwiej można sko-

T a b e l a  1

Plony suchej masy —  Yield of dry matter (t/ha)

Rok
Year

Kombinacja nawozowa —  Fertilization (kg/ha)

N-120 N-240 N-360
N-240 gnojowica 

slurry

1988 9,61 11,67 13,92 11,56

1989 10,41 12,75 15,39 12,42
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Ta b e l a  2
Bilans azotu —  Nitrogen budged (kg per ha)

(87.11.01— 99.10.31)

Kombinacja nawozowa —  Fertilization (kg/ha)
Wyszczególnienie

Item N-120 N-240 N 3 6 0  N-240 gnojowica 
slurry

2  Wniesienie 
Z Input

148,7 268,7 388,7 268,7

Nawozy
Fertilizers

1 2 0 ,0 240,0 360,0 240,0

1 Opad mokry 
I Wet precipitation

22,7 22,7 22,7 22,7

Opad suchy 
Dry precipitation

0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6

Nawadnianie
5,4 5,4 5,4 5,4

Irrigation

2  Wyniesienie 
Z Output

181,3 269,8 382,3 257,1

Z plonem 
With crops

175,7 263,3 374,6 249,8

Wymycie 
I Leaching

5,6 6,5 7,7 7,3

Różnica
Difference

-32,6 -1,1 +6,4 + 1 1 ,6

Ta b e l a  3

Porównanie danych dowiadczalnych z symulacją —  Kombinacja nawozowa N-120 
Comparison of experimental data and simulated —  Fertilization N-120

W czasie od 87.11.01 do 88.10.31 spadło 8 6  deszczy powodując 493,1 mm opadu 
8 6  storms during 87.11.01 to 88.10.31 produced 493.1 mm of rainfall

Dane doświadczalne 
Experimental data

Dane symulowane | 
Simulated data I

Sumaryczny przesiąk (mm) 
Accumulated drainage

40,00 39,88

I Pobranie N z plonem (kg/ha) 
I N uptake with crops 175,7 164,12

1 Zawartość N - N O 3  w  glebie (kg/ha) 
I Content of N - N O 3  in soil

27,34 20,73

I Wymycie N - N O 3  (kg/ha) 
I N - N O 3  leached

5,58 12,21

Sumaryczna denitryfikacja (kg/ha) 
Accumulated dénitrification

n.o.
n.d. 15,00
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T a b e l a  4

Bilans magnezu —  Magnesium budged (kg Mg per ha/year)

Średnia z lat 1988-1989 —  Mean value from 1988-1989

Kombinacja nawozowa —  Fertilization (kg/ha) I

Wyszczególnienie —  Item
N-120 N-240 N-360

N-240 
gnojowica I 
—  slurry I

Z Wniesienie 
Z Input 10,8 10,8 10,8 18,9

Nawozy
Fertilizers 0 ,1 0 ,1 0 ,1 8 ,2

Opad mokry 
Wet precipitation

0,9 0,9 0,9 0,9

Opad suchy 
Dry precipitation

0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2

Nawadnianie 9,6 9,6 9,6 wIrrigation

I  Wyniesienie 
2  Output 27,8 34,7 43,3 34,9

Z plonem 
With crops

22,5 28,8 43,3 34,9

Wymycie
Leaching

5,3 5,9 6,3 6,9

Różnica
Difference

-17,0 -23,9 -32,5 -16,0

rygować właściwym doborem wielkości maksymalnego plonu — ważnej danej wej
ściowej do modelu.

W bilansie magnezu i wapnia znaczną rolę odgrywała woda do nawodnień. Ilości 
wnoszonego z nią wapnia równoważyły jego pobranie przez rośliny, natomiast ilości 
magnezu wnoszone z wodą do nawodnień nie równoważyły tego pobrania (tab. 4 i
5). Ilości wapnia i magnezu wnoszone z opadem atmosferycznym nie mają istotnego 
znaczenie w ich bilansie. Wnoszenie magnezu i wapnia z gnojowicą nie równoważy 
ilości tych pierwiastków pobranych z plonem. Stosunkowo duży plon i związane z 
nim duże pobranie składników powodowało obniżenie się zawartości magnezu i 
wapnia w paszy pierwszego pokosu, mianowicie magnezu poniżej 0,20% Mg w oby
dwóch latach doświadczenia, a wapnia poniżej 0,50% Ca, lecz dopiero w drugim ro
ku. W kolejnych pokosach zawartość magnezu w paszy przekraczała 0,20% Mg, a 
wapnia 0,60% Ca. Wymycie magnezu i wapnia było mniejsze od ilości wnoszonych 
z wodą do nawodnień z uwagi na stosunkowo małe opady atmosferyczne w rozpatry-
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Ta b e l a  5

Bilans wapnia —  Calcium budged (kg Ca/ha/year)

(Średnia z lat 1988-1989 —  Mean value from 1988-1989)

Kombinacja nawozowa —  Fertilization (kg/ha)

Wyszczególnienie —  Item
N-120 N-240 N-360

N-240
gnojowica

slurry

2  Wniesienie 
2  Input

116,7 126,2 135,7 113,5

Nawozy
Fertilizers

19,0 28,5 38,0 15,8

Opad mokry 
Wet precipitation

3,7 3,7 3,7 3,7

Opad suchy 
Dry precipitation

0,5 0,5 0,5 0,5

Nawadnianie 93,5 93,5 93,5 93,5
Irrigation

2  Wyniesienie 
2  Output

121,5 143,8 176,7 142,8

Z plonem 
With crops

63,3 81,5 104,8 77,2

Wymycie
Leaching

58,6 62,3 71,9 65,6

Różnica -4,8 -17,6 -41,0 -29,3
Difference

wanych latach (tab. 4 i 5). Jednak bilans obydwóch pierwiastków jest ujemny, acz
kolwiek straty magnezu są wyraźnie większe, co wynika głównie z węższego stosun
ku zawartości wapnia do magnezu w roślinności łąkowej niż w wodzie do 
nawodnień. W latach, w których występują większe opady, należy spodziewać się 
większego przesiąku poza strefę korzeniową i znaczniejszego wymycia wapnia i ma
gnezu.
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T a b e l a  6

Zawartość azotanów w 0-100 cm warstwie gleby (kg N-NO3 na 1 ha)
(Dane z obiektu nawożonego 240 kg N na ha)

Nitrate content in the 0-100 cm soil layer (kg N-NO3 per ha)
(Data from 240 kg N per ha object)

Dzień
Day

Oznaczenie
Determination

Symulacja
Symulation

87.09.23. 39,0 40,1

1 87.11.18. 47,6 42,7

1 88.04.06. 45,0 45,1

1 88.05.02. 33,1 29,2

88.05.29. 22,5 29,6

88.06.18. 27,6 50,7

88.08.18. 31,1 41,9

88.10.18. 47,6 34,2

89.03.30. 37,2 37,8

89.05.05. 23,8 22,4

89.05.29. 14,9 1 0 , 5  I
89.06.18. 51,5 57,2 J
89.08.20. 64,2 93,4

89.10.10. 33,7 46,5 J
[ 89.11.09. 47,3 47,8

90.03.30. 37,9 46,5

J 90.05.24. 41,7 35,5

j 90.06.04. 75,2 68,3 1
X 40,05 43,30 J

WNIOSKI

1. Ilości azotu pobrane z plonem były większe od wprowadzonych z nawozami.
2. Bilans magnezu w glebie był ujemny. Rocznie ubywało w przeliczeniu na 1 ha 

od 20 do 40 kg Mg.



Bilans azotu, wapnia i magnezu na użytkach zielonych 135

3. Bilans wapnia w glebie był także ujemny. Znaczne ilości tego pierwiastka 
wnoszone z wodą do nawodnień ograniczały jego roczne straty do granicy 120-175 
kg Ca na 1 ha.

4. Doświadczalny bilans azotu i uzyskany za pomocą modelu CREAMS wykazy
wały dostateczną zgodność.
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А.САПЕК

БАЛАНС А ЗОТА, КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ НА ПОСТОЯННЫХ ТРАВЯНЫХ УГОДЬЯХ  
УДОБРЯЕМЫХ Ж И ДКИМ  НАВОЗОМ ИЛИ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРОЙ

Институт мелиорации и луговодства в Фалентах 

Р е з ю м е

Результаты проведенных исследований и опытов на постоянном лугу использовали для со
ставления баланса азота, кальция и магния. В опыте сравнивали действие трех доз азотного 
удобрения: 120, 240 и 360 кг N/ra. Дозу 240 кг/га вносили в двух видах: аммиачной селитры и 
жидкого навоза скота. Измеряли введение удобрительных элементов с удобрениями, мокрым и 
сухим осадков и оросительной водой, а также их вынос с урожаем и с водой поступающей за  
пределы корневой системы. Усваивание азота и содержание нитратов в почве, а также их выще
лачивание в грунтовые воды симулировали в соответствии с моделью CREAMS (Field Scale 
Model for Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management System). Опытные и 
расчетные данные показывали достаточное согласие. В первых два года опыта наблюдались бо
лее крупные потери магния чем кальция.

A. SAPEK

BALANCE OF NITROGEN, CALCIUM AND MAGNESIUM OF PERM ANENT  
GRASSLAND FERTILIZED WITH SLURRY OR AMMONIUM NITRATE

Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Falenty 

S u m m a r y

Results of investigations and experiments carried out on a permanent meadow were used for setting 
up the balance of nitrogen, calcium and magnesium. The efficiency of three nitrogen fertilization levels:
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120, 240 and 360 kg N per ha was compared in the experiment The rate of 240 kg N per ha was applied 
in two forms: of ammonium nitrate and cattle slurry. The application of fertilizing elements brought in 
with fertilizers, wet and dry precipitation and irrigation water and their carrying away with precipitation, 
and water permeating below the root system was investigated. Taking up nitrogen and the content of ni
trates in soil as well as leaching them into ground waters was simulated in accordance with the CREAMS 
model (Field Scale Model for Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management System). 
The experimental and calculated data proved to be sufficiently conform. Within the first two years of the 
experiment higher losses of magnesium than of calcium were observed.
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