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WSTĘP

Wapnowanie w warunkach postępującego zakwaszania środowiska naturalnego 
jest jednym z uznanych środków zmniejszających ruchliwość metali ciężkich, w tym 
Cd i Pb, w układzie gleba-roślina. Skutkiem tego działania jest zmniejszenie ich za
wartości w roślinach [1, 5, 6].

Przedmiotem niniejszej pracy jest ocena wpływu wapnowania gleby na pobiera
nie Cd i Pb przez roślinność łąki trwałej, nawożonej saletrą amonową.

MATERIAŁ I METODYKA

Próbki roślinności łąkowej z trzech pokosów i próbki gleby pochodziły z trzech 
ścisłych doświadczeń z wapnowaniem łąki trwałej, założonych w 1981 roku na tere
nie województwa stołecznego w miejscowościach Baniocha (B — piasek słabogli- 
niasty, Corg — 2,5%), Janki (J — piasek gliniasty mocny, Corg — 1,9%) i Laszczki 
(L — glina lekka pylasta, C org — 3,8%). Teren doświadczeń jest oddalony od dróg 
szybkiego ruchu i można go uznać za nieskażony metalami ciężkimi.

Dwuczynnikowe doświadczenie (Ca, N) założono metodą bloków losowanych w 
4 powtórzeniach. Nawóz wapniowy w formie СаСОз stosowano jednorazowo na po
wierzchnię gleby w 1981 roku, w dawkach według 1 Hh (Cai dla: В — 5,7, J  — 2,3 i 
L — 3 ,61 CaO na 1 ha) oraz w dawkach podwójnych (Ca2). Zastosowano dwa pozio
my nawożenia saletrą amonową (N — 120 i N — 240 kg/ha) w trzech dawkach pod 
każdy pokos oraz stałe nawożenie fosforem (P2O5 — 80 kg/ha) i potasem (K2O — 
150 kg/ha).

Analizowano próbki mieszanej roślinności z każdego poletka, pobrane w latach 
1986 i 1987. Zawartość Cd i Pb, po mineralizacji próbek w mieszaninie stężonych 
kwasów (HNO3, НСЮ4 i H2SO4), oznaczano metodą spektroskopii atomowej ab
sorpcji (AAS), po zagęszczeniu kompleksów tych metali z pirolidyno-dwutiokarba- 
minianem amonowym (APDC) do fazy organicznej metylo-izobutyloketonu (MIBK) 
[3]. Odczyn gleb oznaczono w roztworze IM KC1 (1:2.5) metodą potencjometrycz-
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ną, powszechnie przyjętą w Polsce. Wyniki odniesiono do suchej masy i opracowano 
statystycznie za pomocą analizy wariancji.

WYNIKI I DYSKUSJA

Dawka Cai zmieniła kwaśny odczyn wierzchniej 0-10 cm warstwy gleby we 
wszystkich trzech doświadczeniach na słabo kwaśny, zbliżony do przedziału рНкс! 
5,5-6,0, optymalnego dla roślinności łąkowej [4]. Dawka Ca2 prawie całkowicie zo
bojętniła kwasowość tej warstwy (tab. 1), co jest oczywiście zbędne z punktu widze
nia potrzeb wapnowania użytków zielonych [4]. W roślinności wszystkich trzech 
pokosów zawartość badanych metali ciężkich była mniejsza od przyjętej, granicznej 
wartości 1 mg/kg dla kadmu i 10 mg/kg dla ołowiu [6]. Całkowita zawartość kadmu i 
ołowiu w wierzchniej 0-5 cm warstwie gleby, z reguły najsilniej wzbogaconej w te

T a b e l a  1

Wpływ wapnia i saletry amonowej na zawartość Cd i Pb (mg/kg s.m.) w roślinności łąkowej I pokosu 
oraz рНка gleby (warstwa 0-10 cm) w trzech doświadczeniach (B, J, L)

Effect of lime and ammonium nitrate on cadmium and lead content (mg/kg d.m.) in herbage of I cut 
and pH of soil (layer 0-10 cm) from three experiments (B, J, L)

Doświadczenie 1986 1987

Experiment Cao Cai Ca2 Ni N2 Cao Cai Ca2 N 1 N2

Cd

В
0,18 0,13** 0,09** 0,12 0,15** 0,16 0,13** 0,09* (N 1)

0,24 0,13** 0,12** (N 2)

0,21 0,15** 0,12** (Ni) 0,25 0,13* 0,12** 0,15 0,18**
J

0,27 0,16** 0,14** (N2)

L 0,25 0,18** 0,14* 0,17 0,21** 0,25 0,17** 0,12** 0,17 0,19

Pb

В 1,4 0,92** 0,62** 0,87 1,1** 1,4 0,89** 0,61** 0,89 1,02**

J 1,2 0,91** 0,67** 0,82 1,04** 1,3 0,86** 0,74** 0,87 1,05**

L 0,81 0,55** 0,40** 0,49 0,68** 0,86 0,53** 0,46** 0,53 0,71**

рНка

В 4,0 5,5** 5,9** 5,2 5,0

J 4,3 6,0** 6,7** 5,8 5,6

L 4,5 6,3** 6,6** 5,8 5,8

Różnice istotne: * — przy а = 0,05, **— przy а = 0,01. 
Significant differences: * — at a = 0,05, ** — at a -  0,01.
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Ta b e l a  2

Średnie zawartości kadmu i ołowiu (mg/kg) w roślinności łąkowej z trzech dowiadczeń 

Mean content of cadmium and lead (mg/kg) in herbage from three experiments

Pokos
Cut Cao Cai Саг Ni N2

Cd

I 0,22 0,15 0,12 0,14 0,18

11 0,27 0,17 0,14 0,21 0,24

III 0,36 0,20 0,17 0,25 0,2e*

Pb j

I 1,15 0,79 0,56 0,73 0,94

II 1,45 1,00 0,77 0,94 1,22

III 1,88 1,37 0,99 1,26 1,57

pierwiastki, wynosiła kolejno dla Cd i Pb — 0,12 i 8,8 mg/kg w doświadczeniu B,  
0,22 i 13,5 mg/kg w doświadczeniu J  oraz 0,19 i 30,1 mg/kg w doświadczeniu L.  Są 
to zawartości znacznie niższe od podawanych przez Kabatę-Pendias i Dudkę [2] 
przeciętnych wartości dla Polski — 0,41 mg/kg oraz od obliczonych z równań regre
sji wartości granicznych dla łąkowych gleb mineralnych — 1,27 mg/kg dla Cd i 135 
mg/kg dla Pb [6]. Podawane przez różnych autorów graniczne zawartości dla Cd 
mieszczą się w dość szerokim przedziale od 1 do 3-4 mg/kg [1, 6, 7]. Podobnie dla 
Pb przedział ten jest szeroki, tj. od 50 do 135 mg/kg [1, 6, 7].

Stosowane dawki nawozu wapniowego w istotny sposób zmniejszyły zawartość 
Cd i Pb w runi łąkowej w obydwóch analizowanych latach doświadczeń (tab. 1). Ta
kie kierunki zmian sygnalizowano już we wcześniejszej pracy [5]. Ochronne działa
nie wapnowania odnotowano w roślinach we wszystkich trzech pokosach, mimo że 
kolejne pokosy były coraz bogatsze w badane metale ciężkie (tab. 2). Ta większa 
akumulacja zarówno Cd, jak i Pb wynika z mniejszego tempa wzrostu roślinności w 
dalszych pokosach [6].

Obliczone wcześniej regresje liniowe i wielokrotne wykazały, że zawartość ba
danych metali w roślinności łąkowej, zwłaszcza kadmu, zależy w większym stopniu 
od odczynu gleby niż od ilości tych składników w glebie [6]. W przeciwieństwie do 
Pb, opinie dotyczące wpływu pH gleby na pobieranie Cd nie są jednoznaczne [1]. Na 
silny związek zarówno Cd, jak i Pb z pH gleby wskazują uzyskane wcześniej istotne 
współzależności między tymi metalami a manganem [6]. Wiadomo powszechnie, że 
mangan jest pierwiastkiem, którego dynamika w układzie gleba-roślina jest ściśle 
związana zarówno z odczynem gleby, jak i z jej potencjałem redox [1].

W warunkach prowadzonych doświadczeń uzyskiwano zawsze istotny wzrost 
zawartości zarówno Cd, jak i Pb po zastosowaniu wyższej dawki azotu (240 kg N na
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Ta b e l a  3

Wpływ wapnia i saletry amonowej na pobranie kadmu i ołowiu (g/ha/rok) z plonem roślinności łąkowej
w trzech doświadczeniach (B, J, L)

Effect of lime and ammonium nitrate on cadmium and lead uptake (g/ha/year) with the yield of herbage
from three experiments (B, J, L)

Doświadczenie 1986 1987

Experiment Cao Cai Саг Ni N2 Cao Cai Саг N1 N2

Cd

1,4 0,94** 0,65** 0,74 1,2** 0,97 0,84** 0,47** (N 1)
В

2,3 1,2** 0,97** (N 2)

1,7 1,0** 0,96** (N 1) 2,5 1,4" 13** 1,8 2,5**
J

2,7 1,6** 1,5** (N2)

L 2,7 1,7** 1,6** 1,6 2,4** 3,0 2,0** 1,5** 1,5 2,0**

Pb

В 9,9 7,1** 4,5** 5,7 8,6** 10,4 7,5** 4,9** 5,5 9,7**

J 11,8 9,2** 7,0** 7,0 11,7** 14,4 10,3** 9,0** 8,8 13,6**

L 9,8 6,2** 5,4** 5,1 9,2** 12,2 7,6** 6,2** 6,5 10,8**

Różnice istotne: *— przy a = 0,05, ** — przy a= 0,01 
Significant differences: * — at a -  0,05, ** —  at a -  0,01

T a b e l a  4

Średnie względne (%) zmiany zawartości kadmu i ołowiu oraz pobrania przez roślinność łąkową 
pod wpływem wapnowania i wyższej dawki saletry amonowej

Mean relative (%) change of cadmium and lead content and uptake with herbage as an effect 
of liming and higher dose of ammonium nitrate

Pierwiastek Zawartość —  Content Pobranie —  Uptake

Element Cai Ca2 N2 Cai Ca2 N2

Cd -39,7 -51,4 +13,1 -38,0 -49,5 +43,3

Pb -32,5 -48,0 +38,5 -29,8 -45,6 +65,3

Procent w odniesieniu do Cao i Ni, (-) zmniejszenie zawartości i pobrania, (+) zwiększenie zawartości i pobrania.
Percent according to Cao and Ni, (-) decreasing of content or uptake, (+) increasing of content or uptake.

1 ha). Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzone dla kadmu współdziałanie dwóch 
czynników nawozowych (Ca i N) w 1986 roku na doświadczeniu У i w 1987 roku na 
doświadczeniu B.  W obydwóch przypadkach przy większej dawce azotu ujawniło się 
silniejsze, ochronne działanie wapnowania, na co wskazują znaczne różnice między
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zawartością Cd w roślinności z obiektu Cao, a niewielkie z obiektów Cai i Ca2 (tab. 
1). Jak widać, wapnowanie jako zabieg zmniejszający ruchliwość Cd w układzie gle- 
ba-roślina jest szczególnie ważne w przypadku intensywnej produkcji łąkowej. 
Wzrost zawartości zarówno Cd, jak i Pb pod wpływem większej dawki azotu wska
zuje na większą w tych warunkach ich absorpcję przez rośliny. Skutkiem tego jest 
wzrost pobrania tych metali z rocznym plonem suchej masy runi (tab. 3). Podobnie 
jak w przypadku zawartości Cd i Pb, przy dawce N-240 wykazano również większe 
ich pobranie z plonem. Większe wynoszenie z plonem tych składników nie wynika 
tylko z plonotwórczego działania azotu. Jest ono większe dzięki wzmożonej absorp
cji przez rośliny obu rozpatrywanych mikroelementów w warunkach działania 
wyższej dawki saletry amonowej.

Wapnowanie istotnie zmniejsza pobranie Cd i Pb z plonem runi. W przypadku 
Cd oddziaływanie wapnowania jest intensywniejsze w tym względzie na dawce N- 
240. Inaczej oddziałuje na zawartość obu omawianych metali ciężkich i na ich po
branie z plonem nawożenie azotowe (tab. 3). Zwiększone nawożenie azotowe 
znacznie silniej różnicuje zachowanie obu metali niż wapnowanie (tab. 4). Ochronny 
wpływ wapnowania, szczególnie ze względu na poziom zawartości i pobrania Pb 
przez roślinność łąkową, ujawnia się w warunkach intensywnego nawożenia azoto
wego.

WNIOSKI

1. Wapnowanie gleb trwałych użytków zielonych do рН ка optymalnego dla ro
ślinności łąkowej (5,5-6,0) skutecznie zmniejsza w niej zawartość zarówno kadmu (o 
około 40%), jak i ołowiu (o około 30%).

2. Zwiększenie dawki azotu (do 240 kg/ha) powoduje wzrost zarówno zawarto
ści, jak i pobrania z plonem obu badanych metali. Działanie azotu jest znacznie in
tensywniejsze w przypadku ołowiu niż kadmu.
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ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ Н А УСВАИВАНИЕ КАДМИЯ И СВИНЦА  
РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ  ПОСТОЯННОГО ЛУГА

Институт мелиорации и луговодства, Фаленты

Р е з ю м е

На трех опытных участках в окрестности г. Варшавы исследовали влияние известкования 
на ф оне азотного удобрения на содержание и усваивание растениями постоянного лугы кадмия 
и свинца. В 1981 г. однократно внесли две дозы известняка (Cai и Саг по 1 Hh и 2 Hh) в виде 
карбоната. Также внесли две дозы азота (120 и 240 кг/га) в виде аммиачной селитры. Изменение 
значения pH в слое почвы 0-10 см с 4,0-4,5 до 5,5-6,0 (т.е. до оптимального для луговой расти
тельности предела) привело к снижению содержания кадмия на около 40%, а свинца на 30%. 
Подобным образом снизился вынос указанных тяжелых металлов с урожаем. Высшая доза азота 
повышала как содержание, так и вынос кадмия и свинца с урожаем. Охраняющее действие 
известкования наблюдалось особенно четко при высшей дозе азота.
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EFFECT OF LIMING ON THE CADMIUM AND LEAD UPTAKE BY THE VEGETATION 
OF PERMANENT GRASSLAND
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S u m m a r y

The effect of liming against the background of nitrogen fertilization on the content and uptake of ca- 
dium and lead by the vegetation of permanent grassland was investigated on three experimental plots lo
cated in environs of the Warsaw city. Two rates of lime (Cai and Саз by 1 Hh and 2 Hh) were applied in 
the form of carbonate. Also two nitrogen rates: 120 and 240 kg N per ha were applied in the form of am
monium nitrate. The change of the pH value from 4.0-4.5 to 5.5-6.0 in the soil layer of 0-10 cm caused a 
decrease of the cadium content by about 40% and the lead content by 30%. Similarly decreased the ca- 
dium and lead amount carried away with the yield. Higher nitrogen rate increased both the content and 
carrying away of cadium and lead. The protective effect of liming proved to be particularly distinct at in
creased nitrogen rate.
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