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WSTĘP

Duże dawki nawozów azotowych i potasowych stosowane w uprawie polowej 
traw wpływają na niektóre właściwości fizykochemiczne gleb, m.in. na zawartość 
różnych form potasu [1, 2, 4, 7, 8].

Najczęściej określaną formą potasu glebowego jest tzw. potas przyswajalny 
oznaczany metodą Egnera-Riehma. Na tę formę potasu składa się potas roztworu gle
bowego oraz trudna do określenia część potasu wymiennego (do 70%). W wyciągu 
wodnym gleby określa się tzw. potas wodnorozpuszczalny, który zawarty jest w roz
tworze glebowym. Potas luźno związany z kompleksem sorpcyjnym gleby ekstrahuje 
się 0,0125 M roztworem chlorku wapnia [1 — 4]. Często określa się tę formę jako 
potas aktywny.

Mianem potasu wymiennego określa się tę część potasu glebowego, która prze
chodzi do roztworu gleby potraktowanej 1 M roztworem octanu amonu. Przy użyciu 
tego ekstrahenta oznacza się nie tylko potas luźno związany z kompleksem sorpcyj
nym gleby, ale również pewną trudną do określenia część tego pierwiastka silniej 
związaną.

Potas ekstrahowany z gleby za pomocą 2 M roztworu kwasu solnego określany 
jest przez niektórych autorów jako uwsteczniony i stanowi zapasową formę tego 
pierwiastka [5].

Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu wysokich dawek nawozów azoto
wych i potasowych na zawartość różnych form potasu w glebie.

METODYKA BADAŃ

Doświadczenie ze zróżnicowanym nawożeniem azotem i potasem trzech gatun
ków traw (kupkówka pospolita odmiana Nakielska, życica wielokwiatowa odmiana
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T a b e l a  1

Średnia zawartość form potasu w glebie (mg K2O na 100 g gleby)

Mean content of potassium forms in the soil (mg K2O per 100 g of soil)

Roztwory ekstrakcyj ne —  Reagents

Czynniki
Treatments H2O CaCl2

metoda
Egnera

-Riehma
Egner-

-Riehm’s
method

CH3COONH4 HCl

Gatunek traw 
—  Species of grasses:

Loli um multiflor um 7,08 9,51 16,64 21,67 36,29

Bromus unioloides 6,66 6,96 13,15 16,13 30,28

Dactylis glomerata 4,48 6,86 10,49 14,42 23,37

NIR-LSD(0,05) 0,13 0,11 0,41 0,25 0,40

0 6,61 4,05 8,80 11,59 24,89
Nawożenie —  
Fertilization 160 4,23 6,79 13,54 18,82 28,62

kg КгО/Ьа/го к-year
320 7,37 12,58 18,39 21,79 36,44

NIR-LSD(0,05) 0,14 0,11 0,41 0,25 0,40

0 6,67 11,31 19,53 21,24 37,77

80 5,64 8,61 14,03 18,58 32,00

Nawożenie 160 6,80 7,88 13,15 17,72 29,88
—  Fertilization 

kg N/ha/rok-year 240 6,53 6,54 12,36 15,26 27,67

320 4,76 5,90 10,84 15,38 25,52

400 6,03 6,61 11,55 16,09 27,03

NIR-LSD(0,05) 0,19 0,15 0,58 0,36 0,56

Kroto, stokłosa uniolowata odmiana Una) w uprawie polowej założono jesienią 1986 
roku na polu doświadczalnym RZD Swadzim (tab. 1), na glebie typu brunatnego o 
składzie granulometrycznym piasku gliniastego, klasie bonitacyjnej IV b. Gleba ta 
charakteryzowała się wysoką inicjalną zawartością fosforu przyswajalnego oznaczo
nego metodą Egnera-Riehma (21,5 mg P2O5 na 100 g), średnią zawartością potasu 
przyswajalnego (13,8 mg K2O na 100 g) oraz wysoką zawartością przyswajalnego 
magnezu oznaczonego metodą Schachtschabela (5,1 mg Mg na 100 g), przy odczy
nie słabo kwaśnym (pH w 1 M KC1 = 6,4).

W doświadczeniu zastosowano pięć poziomów’ nawożenia azotowego + kontrola 
(bez nawożenia) oraz dwa poziomy nawożenia potasowego + kontrola (bez nawożę-
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nia). Odpowiednie dawki nawozu azotowego i potasowego dzielono na cztery równe 
części, stosując je w następujących terminach: przed ruszeniem wegetacji, po pierw
szym, drugim i trzecim pokosie. Azot stosowano w formie saletry amonowej, potas 
w formie 60% soli potasowej.

Po zakończeniu doświadczenia w 1989 roku pobrano próbki gleby z warstwy 
ornej (0-20 cm), w których oznaczono zawartość potasu rozpuszczalnego w następu
jących roztworach ekstrakcyjnych: w wodzie, 0,0125 M chlorku wapnia, odczynniku 
Egnera-Riehma, 1 M octanie amonu oraz 2 M kwasie solnym.

Uzyskane wyniki badań gleby, przedstawiające zawartość poszczególnych form 
potasu, oceniano za pomocą analizy wariancji dla doświadczenia trzyczynnikowego. 
W tabeli 1 przedstawiono wartości średnie dla poszczególnych czynników niezależ
nie od pozostałych.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Przeprowadzona analiza wariancji wykazała, że wszystkie z czynników doświad
czalnych (gatunek trawy, nawożenie azotem, nawożenie potasem) miały istotny 
wpływ na zawartość każdej ekstrahowanej formy potasu w glebie. W przypadku К 
przyswajalnego, К wymiennego i К zapasowego czynniki te działały niezależnie od 
siebie. Oznacza to, że każdy z nich niezależnie od pozostałych miał istotny wpływ na 
zawartość wyżej wymienionych form potasu glebowego. Nieco inny układ zależno
ści zaobserwowano w przypadku potasu rozpuszczalnego w wodzie oraz potasu lu
źno związanego, czyli tzw. aktywnego. Na zawartość potasu oznaczonego w 0.0125 
M roztworze CaCl2, niezależnie od pozostałych czynników, działało tylko nawożenie 
potasowe, natomiast na zawartość potasu w formie wodnorozpuszczalnej istotny 
wpływ miał gatunek trawy oraz dawka potasu.

Trzyletnia uprawa traw w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem i pota
sem powodowała silne zmiany w zawartości potasu w glebie. Najmniejsze ilości po
tasu stwierdzono w obiekcie, w którym uprawiano kupkówkę, a największe na 
obiekcie z życicą wielokwiatową (tab. 1). Stokłosa zajmowała miejsce pośrednie. 
Świadczyć to może o tym, że z trzech badanych gatunków traw kupkówka w stopniu 
największym wykorzystywała zawarty w glebie potas. W stosunku do zawartości 
omawianych form potasu w glebie, na której uprawiano życicę wielokwiatową — 
uprawa kupkówki spowodowała spadek zawartości potasu wodnorozpuszczalnego o 
36,7%, potasu aktywnego — o 28,6%, potasu przyswajalnego o 37,0%, potasu wy
miennego o 36,0%, a potasu zapasowego o 35,6%.

W zależności od obiektu nawozowego suma dostarczonego potasu w badanym 
okresie (1986-1989) wynosiła: 0, 480, 960 kg K2O na 1 ha. Spowodowało to duże 
zmiany tak w ogólnej zawartości potasu w glebie, jak i w zawartości analizowanych 
form. Zmiany te najsilniej zaznaczyły się w odniesieniu do potasu przyswajalnego, 
wymiennego i zapasowego. W stosunku do obiektu kontrolnego dawka 160 kg K2O 
na 1 ha/rok spowodowała zwiększenie zawartości potasu przyswajalnego o 53,9%, 
potasu wymiennego o 62,4%, a potasu zapasowego o 15,0%. Wzrost dawki potasu 
do 320 kg K2O na 1 ha/rok przyczynił się do dalszego zwiększenia zawartości wy
mienionych form odpowiednio o 109,0%, 88,0% i 46,0%.
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Wpływ wzrastającej dawki potasu na zawartość wodnorozpuszczalnej jego for
my był niewielki. Jedynie dawki wynoszące 320 kg K2O na 1 ha/rok spowodowały 
wzrost tej frakcji o 11,5%. Większe zmiany odnotowano w przypadku potasu ozna
czanego w roztworze CaCh. Wzrost zawartości tej formy wyniósł tutaj aż 210,6%.

W warunkach gleby lekkiej zmiany zawartości form potasu pod wpływem wielo
letniego nawożenia tym składnikiem należy odnosić nie tylko do form znajdujących 
się w roztworze glebowym, lecz także do form związanych z kompleksem sorpcyj
nym gleby. Potwierdzone zostały częściowo dotychczasowe wyniki badań, według 
których nawożenie potasem wpływa w sposób istotny przede wszystkim na zawar
tość potasu wodnorozpuszczalnego oraz potasu aktywnego [1, 4, 6, 8].

Analizując wpływ nawożenia azotem na zawartość poszczególnych form potasu 
glebowego, zaobserwowano, że kolejne wzrastające dawki azotu do ilości 320 kg N 
na 1 ha wywoływały spadek zawartości każdej z badanych form. W stosunku do 
obiektu kontrolnego zawartość potasu wodnorozpuszczalnego w tym obiekcie 
zmniejszyła się o 24,1%, potasu aktywnego o 47,8%, potasu przyswajalnego o 
44,5%, potasu wymiennego o 27,6%, a potasu zapasowego o 32,4%.

WNIOSKI

1. Zawartość badanych form potasu w glebie po 3-letniej uprawie traw zależała 
zarówno od gatunku trawy, jak i poziomu nawożenia potasowego i azotowego.

2. Najmniejsze ilości wszystkich badanych form potasu w glebie stwierdzono 
pod kupówką pospolitą, największe w glebie pod życicą wielokwiatową. Stokłosa 
zajmuje miejsce pośrednie.

3. Wzrastająca dawka potasu na ogół powodowała wzrost badanych form potasu 
w glebie, natomiast wzrastająca dawka azotu ich zmniejszenie.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ЗЛАКОВЫХ ТРАВ, УРОВНЯ УДОБРЕНИЯ КАЛИЕМ 
И АЗОТОМ НА ФОРМУ КАЛИЯ В ПОЧВЕ

Кафедра агрохимии Сельскохозяйственной академии в Познани 

Резюме

В 1989 г. были отобраны образцы почвы из опытного участка заложенного в 1986 г. нь 
очень легкой (песчаной) почве. Факторами опыта являлись: три вида злаковых трав (Dactylis 
glomerate, Bromus imioloides, Lolium muttiflorum), два уровня удобрения калием (160 и 320 кг 
КгО/га в год) и пять уровней удобрения азотом (80,160,240,320 и 400 кг N/ra в год).

Полученные результаты показали сильное истощение почвы питательными веществами 
вследствие возделывания злака с самым сильным воздействием— Dactylis glomerata и с самым 
слабым— Lotium muttiflorum.

Дозы 160 и 320 кг КгО/га в год приводили к повышению содержания форм калия легко до
ступных растениями (экстрагированных водой, 0,0125 M NaCl и смесью (СНзСНОНСОО)2Са + 
НС1), а также трудно доступных форм (экстрагированных 1 M CH3COONH4 + 2МНС1), повышая 
их уровень по мере роста дозы удобрения.

Повышающийся уровень удобрения азотом до 320 кг N/ra в год привел к сокращению всех 
исследуемых форм кадия: на 24,1% в случае водорастворимого, на 27,6% обменного, на 32,4% 
запасного, на 44,5% усвояемого калия и на 47,8% калия слабо связанного с почвой.

I к, l e h m a n n ] , с  m a t ł o s z ,  j. S t a c h o w i a k ,  g . w y s o c k a

EFFECT OF THE GRASS SPECIES AND THE POTASSIUM AND NITROGEN 
FERTILIZATION ON THE POTASSIUM FORM IN SOIL

Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University of Poznan 

S u m m a r y

In 1989 soil samples were taken from an experimental field established in 1986 on very light (sandy) 
soil. Three grass species (Dactylis glomerata, Bromus unioloides, Lolium multiflorum), two potassium 
fertilization levels (160 and 320 kg K2O per ha) and five nitrogen fertilization levels (80, 160, 240, 320 
and 400 kg N per ha) constituted the experiment factors.

The results obtained showed a considérai depletion of soil off potassium in connection with the cul
tivation of grasses with the strongest effect (Dactylis glomerata) and the weakest one (Lolium multiflo
rum).

Potassium rates of 160 and 320 kg K2O per hectare resulted in occurrence of potassium forms readi
ly available to plants (extracted with water, 0.0125 M CaCh and mixture of (СНзСНОНСОО)2Са + HCl) 
as well as of hardly available potassium forms (extracted with IM CH3COONH4 and 2M HC1), increa
sing their content along with an increase of the fertilizer rate.

Increasing nitrogen fertilization level up to 320 kg N per hectare a year led to a reduction of all stu
died potassium forms: by 24.1% in case of water-soluble potassium, by 27.6% in case of exchangeable 
potassium, by 32.4% of reserve potassium, by 44.5% of available potassium and by 47.8% of potassium 
loosely bound with soil.
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