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WSTĘP

Nawożenie mineralne stosowane w dużych dawkach, obok wzrostu plonu roślin, 
może wywołać niekorzystne zmiany w środowisku glebowym [9]. Szczególnie wyra
źnie daje się to obserwować na intensywnie nawożonych użytkach zielonych [1, 5, 9, 
10]. Wapnowanie przeciwdziała niektórym ujemnym wpływom nawożenia mineral
nego na właściwości gleby [4, 7, 9]. Natomiast poglądy odnośnie do oddziaływania 
wapnowania na pobieranie przez rośliny magnezu i jego występowanie w glebie nie 
są zgodne [2-4, 6, 7, 10, 11]. Praca obejmuje wyniki dotyczące wpływu wieloletnie
go zróżnicowania nawożenia NPK oraz wapnowania na zawartość wymiennego, 
przyswajalnego i zapasowego mangezu w glebach łąkowych.

MATERIAŁ I METODYKA

Doświadczenia (I i П) założono w 1969 r. Doświadczenie I zlokalizowano na 
glebie brunatnej wyługowanej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lek
kiego, odznaczającej się małą pojemnością sorpcyjną i niską zasobnością w magnez. 
Doświadczenie II prowadzono na glebie brunatnej oglejonej (mada pyłowa ilasta), o 
dużej pojemności sorpcyjnej i zasobnej w magnez. Schemat doświadczenia obejmo
wał 7 obiektów ze zróżnicowanym poziomem nawożenia NPK. Po 10 latach prowa
dzenia doświadczeń wzrosło znacznie zakwaszenie gleby, zwłaszcza w 
doświadczeniu I. Stąd w jesieni 1978 r. zastosowano nawóz wapniowy na połowie 
powierzchni każdego poletka: w doświadczeniu I według 0,5 Hh, a w doświadczeniu 
II —  według 1,0 Hh.

Oprócz nawożenia NPK (tab. 1) zastosowano w latach 1982 oraz 1985-1987 ma
gnez w łącznej dawce 90 kg Mg na 1 ha. Dawka wapnia, zależnie od obiektu, wyno
siła w doświadczeniu I od 1,06 do 1,85, a w doświadczeniu П od 1,18 do 2,461 CaO 
na 1 ha. Do nawożenia używano saletry amonowej, superfosfatu, soli potasowej, 
siarczanu magnezu i wapna nawozowego zawierającego 91% СаСОз. Warunki me-
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T a b e l a  1

Pobranie magnezu z plonem runi łąkowej w kg Mg na 1 ha (suma za lata 1969-1978,1979-1988 
i 1969-1988) oraz średnie roczne dawki nawozów w latach 1969-1988

Uptake of magnesium in yield of meadow sward in kg/ha (sum for 1969-1978,1979-1988,1969-1988) 
and mean annual doses of fertilizers in 1969-1988

1

Obiekt
Object СаСОз

Doświadczenie I 
Experiment I

Doświadczenie II 
Experiment II

1969-78 1979-88 1969-88 1969-78 1979-88 1969-88

0 0 63,0 75,9 138,9 205,7 131,7 337,4

+ 79,6 120,7

N 1P1K1 0 103,9 117,4 221,3 332,3 302,9 635,2

+ 127,0 275,0

N2P1K1 0 123,2 104,3 227,5 369,9 332,4 702,3

+ 152,8 342,1

N 3P1K1 0 106,8 81,0 187,8 366,5 339,9 706,4

+ 130,0 355,7

N2P2K2 0 109,9 105,1 215,0 345,7 282,3 628,0

+ 152,1 309,1

N 3P2K2 0 112,7 81,0 193,7 369,2 310,3 679,5

+ 137,8 323,9

N3P3K3 0 112,7 90,8 203,5 322,0 259,9 581,9

+ 142,8 292,5

Dawki nawozów w doświadczeniu I: 
Fertilizer doses in experiment I: 

Ni,N2,N3: 103, 206, 309 kg N/ha 
Р1,Р2,Рз: 17,5, 35, 52,5 kg P/ha 
Ki,K2,K3: 65 ,130 ,195  kg K/ha

Dawki nawozów w doświadczeniu II: 
Fertilizer doses in experiment II:
N i ,N2,N3: 123, 246, 369 kg N/ha 
Pi,P2,P3: 17,5, 35, 52,5 kg P/ha
Ki,K2,K3: 77,154, 231 kg K/ha....... ... .......===Œ=========Œ======

teorologiczne dla obu doświadczeń były podobne. Suma opadów w okresie wegeta
cyjnym (IV-IX) w latach 1969-1988 wahała się od 239 do 635 mm. W czasie prowa
dzenia doświadczeń pobierano próbki gleby z warstw 0-10 cm i 11-20 cm. W pracy 
podano wyniki odnoszące się głównie do gleby pobranej w 1988 r., tj. po 20 latach 
stosowania zróżnicowanego nawożenia NPK, a po 10 latach od wapnowania. W gle
bach tych oznaczano zawartość trzech form magnezu: przyswajalnego metodą 
Schachtschabela, wymiennego — ekstrahowanego 1 M octanem amonu o pH = 7 i 
zapasowego — w wyciągu 1 M HNO3 według Reitemeira. W wyciągach glebowych 
oznaczano magnez metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
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WYNIKI I DYSKUSJA

WPŁYW NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH FORM MAGNEZU W GLEBIE

Zawartość magnezu wymiennego i przyswajalnego w glebie obiektu kontrolnego 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie, a w glebie lekkiej nawet nieco zwiększyła 
się pod koniec 20-letniego okresu (rys. 1). W odróżnieniu od Mg wymiennego i Mg 
przyswajalnego poziom Mg zapasowego utrzymywał się w glebie lekkiej na jedna
kowym poziomie, natomiast w glebie ciężkiej nieco się obniżył. Dość łatwo dostęp
nego magnezu w glebie lekkiej zwiększała się w wyniku niskiego pobrania tego

mgMgfiOOy

Rys. 1. Wpływ wapnowania na zawartość wymiennego, przyswajalnego i zapasowego magnezu 
w glebie. Doświadczenie I (G.w. —  gleba wyjściowa)

Fig. 1. The effect of liming on the content of exchangeable, available, and reserve magnesium 
in soil. Experiment I (i.s. —  initial soil)
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składnika z plonem runi (tab. 1) i nawożenia magnezowego w ostatnich latach pro
wadzenia doświadczenia. W miarę wzrostu dawek NPK zmniejszała się na ogół za
wartość badanych form magnezu w obu glebach. W glebie lekkiej ilość magnezu 
wymiennego i przyswajalnego obniżyła się zależnie od obiektu i warstwy gleby do 
wartości 23-60% w stosunku do obiektu kontrolnego przyjętego za 100. Natomiast 
zawartość magnezu zapasowego obniżyła się w mniejszym stopniu. W glebie cięż
kiej spadek ilości magnezu jest mniejszy niż w glebie lekkiej i dotyczy głównie 
wierzchniej warstwy (rys. 2).

Jak wykazano we wcześniejszej publikacji [8], zawartość magnezu w runi łąko
wej zmniejszała się w miarę wzrostu dawki nawozów NPK. Na przykład w doświad-

Rys. 2. Wpływ wapnowania na zawartość wymiennego, przyswajalnego i zapasowego magnezu 
w glebie. Doświadczenie II (G.w. —  gleba wyjściowa)

Fig. 2. The effect of liming on the content of exchangeable, available, and reserve magnesium 
in soil. Experiment II (i.s. — initial soil)

mg Mg/100g 0 CaC03
•-Mç ыут/еппу-ехсЬал^еаЫе 
°-Mg przysuüjalny-available. 
Ф-Мд zapasowy-r&serva
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czeniu prowadzonym na glebie lekkiej roślinność obiektu z najwyższym poziomem 
nawożenia zawierała 0,09% Mg w porównaniu z 0,23% w kontroli (wartości średnie 
z 8-10 roku badań). W doświadczeniu II odpowiednie wartości wynoszą 0,24 i 
0,38% Mg. Prawdopodobnie jest to spowodowane zmianą składu botanicznego runi 
oraz wzrostem plonu w wyniku nawożenia.

W miarę wzrostu dawek nawozów zwiększa się znacznie pobranie magnezu z plo
nem runi (tab. 1). W doświadczeniu na glebie lekkiej wzrosło ono w 20-letnim okresie 
z 138,9 kg w kontroli do 203,5 kg Mg na 1 ha w obiekcie N3P3K3. W doświadczeniu 
na glebie ciężkiej rośliny pobrały odpowiednio 337,4 kg i 581,9 kg na 1 ha. Mimo za
stosowania uzupełniającego nawożenia magnezowego (90 kg Mg na 1 ha) bilans jego 
jest ujemny. Może to być jedną z podstawowych przyczyn zmniejszenia się zawarto
ści badanych form magnezu w glebie pod wpływem nawożenia. Spadek ilości magne
zu jest większy w doświadczeniu prowadzonym na glebie ciężkiej niż na glebie 
lekkiej, np. w obiekcie z najwyższym poziomem nawożenia zawartość Mg wymienne
go obniżyła się w stosunku do gleby wyjściowej w doświadczeniu I o 1,4 mg w war
stwie 0-10 cm i o 0,9 mg/l 00 g w warstwie 11-20 cm. Odpowiednie wartości w 
doświadczeniu II wynoszą 12,1 mg i 8,3 mg/l00 g. Jest to wywołane głównie więk
szym pobraniem magnezu z plonem w doświadczeniu na glebie ciężkiej.

O wyczerpywaniu się ilości dostępnego magnezu w glebie świadczy również 
zmniejszanie się jego pobrania z plonem w miarę upływu czasu prowadzenia badań. 
Dotyczy to wszystkich obiektów w doświadczeniu II oraz obiektów nawożonych śre
dnią (N2), a zwłaszcza wysoką (N3) dawką azotu w doświadczeniu I.

Uzyskane w pracy wyniki potwierdzają rezultaty innych autorów [1 , 4, 5, 10], 
mówiące o zmniejszaniu się zawartości dostępnych dla roślin form magnezu w gle
bie w miarę wzrostu poziomu nawożenia mineralnego. Dowodzą one poza tym, że 
dotyczy to również trudniej rozpuszczalnych form tego składnika (magnez zapaso
wy). Szybkość tego procesu zależy od właściwości gleby, zwłaszcza jej zasobności 
w magnez i pojemności sorpcyjnej.

WPŁYW WAPNOWANIA NA ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH FORM MAGNEZU W GLEBIE

Oddziaływanie wapnia na ilość magnezu w glebie zależało od siedliska łąkowe
go. W doświadczeniu I, prowadzonym na glebie o małej pojemności sorpcyjnej, 
wzrosła po 10  latach od wapnowania zawartość zarówno magnezu wymiennego i 
przyswajalnego, jak i zapasowego (rys. 1). Efekt wapnowania był bardziej widoczny 
w warstwie 0-10 cm niż 11-20 cm. Zależnie od obiektu poziom Mg wymiennego 
wzrósł pod wpływem nawozu wapniowego o 0,4-2,1 mg w warstwie 0-10 cm i o 0,2- 
0,4 mg na 100 g w warstwie 11-20 cm. Jedynie w obiekcie kontrolnym nie stwier
dzono oddziaływania wapnowania na zawartość Mg wymiennego. Podobne 
zależności wystąpiły w przypadku Mg przyswajalnego i Mg zapasowego. Jednak 
względny przyrost ilości Mg zapasowego jest mniejszy niż wymiennej i przyswajal
nej formy. Natomiast w glebie ciężkiej nie stwierdzono wyraźnego i systematyczne
go oddziaływania wapnia na występowanie łatwo dostępnego dla roślin magnezu w 
glebie. Jedynie zawartość magnezu zapasowego wzrosła nieco w wyniku wapnowa
nia (rys. 2 ).

Dostępność magnezu dla roślin zależy m.in. od odczynu gleby [2-4, 6 , 11]. Za
równo w środowisku silnie kwaśnym, jak i zasadowym może zmniejszyć się pobiera-
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T a b e l a  2

Odczyn gleby (pH w KC1) przed wapnowaniem (1978 r.) oraz po 3 (1981 г.), 6  (1984 r.) i 10 (1988 r.)
latach po wapnowaniu

Reaction of soil (pH in KCl) before liming (1978) and after 3 (1981), 6  (1984) and 10 (1988)
years after liming

Doświadczenie I —  Experiment I Doświadczenie II
1

—  Experiment II

Obiekt
Object СаСОз 1978 1981 1984 1988 1978 1981 1984 1988

Warstwa gleby —- Soil layer 0-10 cm

0 0 4,7 4,7 4,5 4,5 5,7 5,7 5,4 5,2
+ 6 ,0 5,6 5,2 6,3 6,3 5,5

NiPiKi 0 4,3 4,2 4,0 4,0 5,2 5,2 5,1 5,1
+ 5,6 5,0 4,5 6 ,2 5,9 5,3

N2P1K1 0 3,9 3,9 3,8 3,7 4,8 4,6 4,5 4,4
+ 4,9 4,9 4,3 6 ,0 5,5 4,9

N3P1K1 0 3,7 3,7 3,7 3,5 4,5 4,3 4,0 4,0
+ 5,5 4,7 4,3 5,8 5,0 4,6

N2P2K2 0 3,9 3,9 3,8 3,5 4,9 4,8 4,8 4,5
+ 5,6 5,5 4,3 6 ,0 5,5 5,2

N 3P2K2 0 3,8 3,8 3,6 3,5 4,8 4,5 4,4 4,5
+ 5,2 4,5 3,9 6,1 5,1 5,2

N 3P3K3 0 3,7 3,7 3,6 3,5 4,5 4,4 4,3 4,4
+ 5,2 4,7 3,9 5,7 5,0 5,1

Warstwa gleby — Soil layer 11-20 cm

0 0 4,8 4,6 4,5 4,5 5,8 6,1 5,6 5,8
+ 4,7 4,8 4,9 6,1 6,1 5,7

N 1P1K1 0 4,8 4,5 4,4 4,3 5,7 5,5 5,8 5,6
+ 4,7 4,5 4,6 6,3 6,1 5,7

N2P1K1 0 4,3 4,0 3,9 4,0 5,7 5,5 5,8 5,4
+ 4,3 4,1 4,4 6,1 6,3 5,6

N 3P1K1 0 3,9 3,7 3,7 3,6 6,1 5,8 6,0 5,4
+ 3,9 4,0 4,0 6,1 6,0 5,6

N2P2K2 0 4,3 4,0 3,9 3,7 5,8 5,5 5,9 5,6
+ 4,2 4,2 4,4 6,2 6,2 6,0

N3P2K2 0 3,9 3,7 3,7 3,7 6,1 5,8 6,1 5,6

+ 3,9 4,2 4,0 6,1 6,4 6,0

N3P3K3 0 4,0 3,8 3,7 3,7 5,9 5,9 6,1 5,5

+ 4,0 3,9 4,0 6,2 6,2 5,9
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nie magnezu w wyniku antagonistycznego oddziaływania jonów H+ i Al3+ lub Ca2+, 
a także w następstwie strat magnezu przez wymywanie [2, 3, 11]. W obu doświad
czeniach w miarę wzrostu dawki NPK zwiększało się zakwaszenie, szczególnie 
wierzchniej warstwy gleby (tab. 2). Zależnie od poziomu nawożenia pH w KC1 obni
żyło się po 10 latach w doświadczeniu I z 5,2 do 3,7-4,3, a w doświadczeniu II z 6,1 
do 4,5-5,2. W wyniku wapnowania zmniejszyło się znacznie zakwaszenie, zwłaszcza 
warstwy 0-10 cm. W miarę upływu czasu efekt wapnowania maleje, ale jest on wi
doczny jeszcze po 10 latach. Można przypuszczać, że nadmierne zakwaszenie gleby 
lekkiej, a także obecność w niej jonów Al3+ [5], hamowało pobieranie magnezu 
przez ruń łąkową, szczególnie na obiektach intensywnie nawożonych. W wyniku 
wapnowania zwiększyła się dostępność tego składnika dla roślin. Wskazuje na to po
branie magnezu z plonem za okres 1979-1988 na obiektach wapnowanych i nie wap
nowanych (tab. 1). Natomiast nie stwierdzono wyraźnego oddziaływania wapnia na 
ilość pobranego magnezu z plonem z gleby ciężkiej, mniej kwaśnej.

W doświadczeniu na glebie lekkiej wzrosło w wyniku wapnowania nie tylko po
branie magnezu z plonem, ale także jego zawartość w glebie (rys. 1). Jest to przypu
szczalnie spowodowane m.in. obecnością magnezu w nawozie wapniowym (1,39%). 
Zależnie od stopnia zakwaszenia wprowadzono z nawozem od 29,0 do 50,4 kg Mg w 
doświadczeniu I i od 32,1 kg do 67,4 kg Mg na 1 ha w doświadczeniu II. Ilości te 
mogą mieć znaczenie w bilansie magnezu, zwłaszcza gleby lekkiej, ubogiej w ten 
składnik. Jednak nie równoważą one w doświadczeniu I wzrostu pobrania magnezu 
w wyniku wapnowania i zwiększenia się jego zawartości w glebie. Wskazuje to na 
występowanie jeszcze innych mechanizmów zachodzących w glebie pod wpływem 
nawozu wapniowego, które oddziałują na przemiany magnezu w glebie. Natomiast v 
glebie ciężkiej wzrosła w wyniku wapnowania tylko zawartość Mg zapasowego (ry°.
2). Potwierdzałoby to wyniki uzyskane w doświadczeniu modelowym na glebie 
zbliżonych właściwościach jak w doświadczeniu II, świadczące o przechodzeniu ma
gnezu w związki trudno rozpuszczalne przy wyższych wartościach pH [11].

WNIOSKI

1. W miarę wzrostu poziomu nawożenia NPK i z upływem czasu stosowania na
wozów obniża się w glebie nie tylko zawartość dostępnych form magnezu (Mg wy
mienny i Mg przyswajalny), ale również jego połączeń trudno rozpuszczalnych (Mg 
zapasowy). Szybkość tego procesu zależy m.in. od zasobności gleby w magnez i jej 
pojemności sorpcyjnej.

2. W wyniku nawożenia zwiększa się systematycznie wraz z czasem prowadze
nia badań zakwaszenie gleby. Wapnowanie zahamowało ten niekorzystny proces na 
długi okres. Jego efekt daje się zauważyć jeszcze po 10 latach zarówno w warstwie 
gleby 0-10 cm, jak i 11-20 cm.

3. Wpływ wapnowania na występowanie różnych form magnezu w glebie zależał 
od siedliska łąkowego. W doświadczeniu na glebie lekkiej zastosowanie nawozu 
wapniowego zwiększyło zawartość magnezu wymiennego, przyswajalnego i zapaso
wego, mimo że pobranie tego składnika z plonem było większe na obiektach wapno
wanych. Natomiast nie stwierdzono wyraźnego oddziaływania wapnowania na
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występowanie badanych form magnezu w glebie ciężkiej. W doświadczeniu tym 
wapnowanie nie wpłynęło też na plonowanie runi i pobieranie magnezu.
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Т.ЦУРЫЛО

ВЛИЯНИЕ ДОЛГОЛЕТНЕГО МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ 
И ИЗВЕСТКОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ МАГНИЯ В ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ

Кафедра агрохимии Сельскохозяйственной академии в Кракове 

Резю ме

В двух луговых опытах на почвах с различными физико-химическими свойствами исследо
вали влияние дифференцированного удобрения NPK (табл. 1) и известкования на содержание 
усвояемого, обменного и резервного магния в почве. В статье приводятся результаты получен
ные после 20-летнего минерального удобрения и 10-летнего известкования.

По мере роста уровня удобрения NPK снижалось содержание исследуемых видов магния в 
почве (рис. 1, 2), а повышалась се кислотность (табл. 2). На легкой почве (опыт I) в сходном 
пределе снижался уровень магния в слое 0-10 см и 11-20 см, тогда как на тяжелой почве (опыт 
П) уменьшалось содержание магния главным образом в слое 0-10 см. Известкование приводило 
к четкому повышению содержания магния только на легкой почве (рис. 1). Кроме того 
наблюдалось увеличение выноса этого элемента с урожаем травостоя (табл. 1). В опыте прово
димом на тяжелой почве известкование не оказывало существенного влияния ни на уровень ма
гния в почве (рис. 2), ни на его вынос с урожаем.
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S u m m a r y

The effect of differentiated NPK fertilization (Table 1) and liming on the content of available, 
exchangeable and reserve magnesium in soil was investigated in two grassland experiments on soils with 
different physico-chemical properties. Results obtained after 20-year mineral fertilization and 10-year li
ming are presented in the paper.

Along with the NPK fertilization level decreased the content in soil of magnesium forms investiga
ted (Figs. 1, 2) and increased its acidity (Table 2). On light soil (experiment I) decreased to a similar ex
tent the magnesium level in the 0-20 cm and 11-20 cm layers, whereas on heavy soil (experiment II) the 
magnesium content decreased mainly in the 0-10 cm layer. Liming led to a distinct magnesium content 
on the light soil only (Fig. 1). Also carrying away of this element with the hay (Table 1) was observed. In 
the experiment carried out on heavy soil liming did not exert any significant effect neither on the magne
sium content (Fig. 2), nor on its carrying away with hay.
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