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WYMYWANIE SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH Z GLEB W ŚWIETLE 
BADAN INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w  Puławach 

Wstęp

Straty składników nawozowych powodowane wymyciem z gleb rozpatrywać na
leży zarówno z punktu widzenia ekonomiki produkcji rolnej, jak też ekologicznych 
skutków tego zjawiska. W związku z narastającym problemem zanieczyszczenia 
wód aspekt drugi staje się coraz bardziej znaczący. Istnieje różnorodność ocen na te
mat udziału w tych zanieczyszczeniach składników nawozowych przenikających z 
pól uprawnych [4]. Wynika to m.in. z tego powodu, że przemieszczanie się związ
ków chemicznych z wodą infiltrującą w głąd gleby lub z wodą spływów powierzch
niowych zależy od wielu czynników, co utrudnia prawidłowe śledzenie tego procesu. 
Kierując się potrzebą oceny nawożenia na jakość wód, w IUNG prowadzone są od 
wielu lat badania mające na celu określenie wielkości wymycia składników w zależ
ności od stosowanej metody badań, poziomu nawożenia, rodzaju gleb. Należy zazna
czyć, że zbliżone tematycznie badania prowadzone są również w innych placówkach 
naukowych [1, 3, 4, 11].

ZAKRES I METODYKA BADAŃ

Wielkość wymycia składników nawozowych określano na podstawie doświad
czeń uwzględniających:

— analizę i wielkość odpływu przesączy uzyskiwanych w 12-letnim doświad
czeniu lizymetrycznym (powierzchnia lizymetrów 1 m2, głębokość 1,3 m) z trzema 
rodzajami gleb (piaskowa, lessowa, gliniasta), z obiektami o zróżnicowanym nawo
żeniu wyłącznie mineralnym;

— analizę wód drenarskich uzyskiwanych z pól intensywnie nawożonych (go
spodarstwa uspołecznione) i z pól gospodarstw chłopskich stosujących mniejsze 
dawki nawozów;

— wynoszenie składników z wodami rzeki Bystrej (Płaskowyż Nałęczowski).
W doświadczeniu lizymetrycznym zasadnicza dawka nawozów (NPK — I) zale

żała od uprawianej rośliny i w czteroletnim płodozmianie (ziemniaki, jęczmień, rze
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pak, pszenica ozima) wynosiła średnio rocznie 155 kg NPK, w tym 84 kg N, 15 kg P 
i 56 kg К na 1 ha [9]. Na obiektach NPK — II stosowano podwójną, na NPK — III 
potrójną dawkę nawozów. Glebę piaskową nawożono 30 kg Mg, a lessową 23 kg Mg 
na 1 ha na rok. Poletka kontrolne utrzymywano w czarnym ugorze, bez nawożenia. 
Uzyskiwane przesącze analizowano raz w miesiącu [10].

W doświadczeniach terenowych pobierano próbki wód uzyskiwanych z drenów 
przeciętnie jeden raz w miesiącu. Wycieki drenarskie — zwłaszcza w okresie dwóch 
ostatnich lat — występowały głównie w okresach jesienno-zimowych i wczesnowio
sennych. Na zmeliorowanych polach uprawnych (tab. 3) występują w przewadze gle
by płowe wytworzone z piasków gliniastych naglinowych. W ZD Osiny 
zmeliorowanym obiektem były czarne ziemie ciężkie, w Ożarowie lessy namyte, w 
Kurowie — gleby murszowate pod użytkami zielonymi. Nawożenie w gospodar
stwach uspołecznionych kształtowało się na poziomie ok. 300 kg NPK na ha na rok. 
Najwyższe dawki azotu (ok. 110 kg) stosowano w Osinach i Łaziskach, ok. 100 kg w 
Pułkach, ok. 85 kg/ha w Końskowoli i Sosnowie. W gospodarstwach chłopskich wy
siewano przeciętnie o połowę mniej nawozów, w tym dawka azotu wahała się w gra
nicach 50-70 kg/ha na rok. Nawożenie łąk w Kurowie było nieco wyższe (ok. 80 kg 
N na 1 ha).

Wynoszenie składników z wodami rzeki Bystrej oceniano na podstawie pomia
rów stężeń i odpływu wód. Próbki wód do analiz pobierano w dolnym odcinku rzeki 
raz w miesiącu, natomiast wartości dopływu uzyskiwano z Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej. Zlewnia rzeki Bystrej jest obszarem wybitnie rolniczym, o zde
cydowanej przewadze gleb lessowych. Nawożenie mineralne wynosi tu ok. 180 kg 
NPK na 1 ha na rok.

Analizy wód wykonywano według metod podanych we wcześniejszej publikacji
[5].

WYNIKI BADAŃ

Doświadczenie lizymetryczne. W przesączach lizymetrycznych azot występował 
prawie wyłącznie w formie azotanowej. Stężenie tego anionu zależało od poziomu 
nawożenia i od rodzaju gleby. Przy najniższej dawce NPK średnie stężenie N-NO3 w 
przesączach z gleb lessowych wynosiło 7,8 mg, z gleby gliniastej 19,1 mg, a z gleby 
piaskowej — 40,7 mg/dm (tab. 1). Intensyfikacja nawożenia powodowała zwiększe
nie koncentracji azotanów, na ogół nie decydowała jednak o wzroście wymycia tego 
składnika. Przyczyną tego był fakt, że na obiektach zasilanych większą dawką nawo
zów zwiększyły się transpiracja i plon roślin, natomiatst zmniejszyła się ilość przesą
czy (tab. 1). Na szczególną uwagę zasługuje występowanie dużych stężeń azotanów 
w przesączach z nie nawożonych obiektów ugorowanych. W tym przypadku ilość 
przesączy była również zdecydowanie większa niż na obiektach obsiewanych, stąd 
też straty azotanów były bardzo duże. Głównym źródłem zasilania przesączy z gleb 
ugorowanych był azot uwalnia jący się w wyniku mineralizacji próchnicy [8].

Dane zawarte w tabeli 2 wskazują wyraźnie na zróżnicowanie wymycia azota
nów w zależności od gatunku uprawianej rośliny i rodzaju gleby. Zwiększenie dawek 
nawozów w każdym przypadku wzmagało pobranie azotanów przez rośliny, nato
miast ich wymycie jedynie na obiektach gleby gliniastej szło w parze z dawkami



Stężenia (mg/dm3) i wymycie (kg/ha*) roczne składników w doświadczeniu lizymetrycznym —  wartości średnie za 3 rotacje badań w latach 1978 - 1989 

Ion concentrations (mg/dm3) and leaching (kg/ha*/year) in a lysimeter experiment —  mean values in 1978 - 1989

T a b e l a  1

1 Obiekt Przesącze —  % opadu 
Leakages 

% of precipitation

N -N 03 со О •u Cl Ca Mg К
I Treatment

Gleba piaskowa —  Sandy soil

NPK — I 13 40,7 134 40 125 9,2 27,1
32,1 106 32 99 7,3 21,4

NPK — II 12 44,3 134 91 199 15,1 30,7
32,4 98 67 146 11,0 22,5

NPK — III 57,4 113 129 231 13,3 32,1
У

31,4 62 71 126 7,3 17,6

Ugór - Fallow Л'Х 49,8 61 6 84 7,0 35,7ЧЭ
127,2 154 15 214 -0 jbo 91,0

Gleba lessowa -— Loess soil

NPK — I 7,8 172 37 126 20,8 4,5
О

2,6 57 12 42 6,9 1,5

MPV TT 5 10,5 224 86 197 32,2 4,8IN Г14.---11
3,4 72 27 63 10,3 1,5

NPK —  III 5 13,1 170 145 204 35,5 6,3
4,0 52 44 62 10,3 1,9

Ugór - Fallow 28
36,4 112 6 88 18,2 3,3

60,4 186 18 147 30,3 5,6
Gleba gliniasta —  Loamy soil

NPK — I 20
19,1 114 27 71 24,7 2,7

22,7 136 34 85 29,3 3,2

NPK — II 16
18,3 135 57 99 34,6 2,7

17,7 131 56 96 33,3 2,6

NPK —  III 15 28,4 150 96 141 50,9 3,3
25,6 135 87 127 45,9 3,0

Ugór - Fallow 46
45,3 67 5 92 34,0 1,9

123,2 181 14 250 92,6 5,2

* .. Stężenie składnika — ion concentration. 
* * — Wymycie składnika— ion leaching.
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Roczne wymycie azotu w doświadczeniu lizymetrycznym w zależności od nawożenia, rodzaju gleb i upraw —  wartości średnie w kg/ha*

T ab e la  2

Nitrogen leaching in a lysimeter experiment depending on fertilization, soil and cultivated plants —  mean values in kg/ha* per year

Ziemniak — Potato Jęczmień — Barley Rzepak — Winter rape Pszenica —  Wheat

Treatment pobranie*
uptake

wymycie
leaching

pobranie
uptake

wymycie
leaching

pobranie
uptake

wymycie
leaching

pobranie
uptake

wymycie
leaching

Gleba piaskowa —  Sandy soil
NPK — I 123 12 89 51 124 30 117 35
NPK — II 150 18 115 56 163 23 143 38
NPK — III 206 10 159 62 226 27 158 26

Ugór —  Fallow 0 146 0 144 0 132 0 101
Gleba lessowa —  Loess soil

NPK — I 85 2 86 2 121 1 130 7
NPK — II 141 2 129 3 177 2 157 10
NPK —  III 164 2 175 3 210 6 177 10

Ugór —  Fallow 0 47 0 55 0 80 0 60
Gleba gliniasta —  Loamy soil

NPK — I 108 9 101 27 134 14 148 41
NPK — II 141 9 136 22 177 8 169 32
NPK —  III 153 10 152 31 213 23 194 38

Ugór —  Fallow 0 124 0 126 0 144 0 100

I Roślina 
J —  Plant

Lata uprawy 
—  Years of cultivation Opad —  Precipitation (mm) Dawka N - I kg/ha 

—  Nitrogen dose I

Ziemniak —  Potato 1978,1982,1986 661,465,623 110

Jęczmień —  Barley 1979,1983,1987 504,627, 469 50

Rzepak —  Winter rape 1980,1984,1988 833,593,581 100

Pszenica — Wheat 1981,1985,1989 663,564, 565 70

* — Pobranie azotu w kg/ha*гок — Nitrogen uptake in kg/ha*year
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NPK i w zależności od gatunku roślin wzrastało w szeregu: ziemniaki, rzepak, jęcz
mień, pszenica ozima. Z obsiewanej gleby lessowej znaczące straty azotanów wystą
piły jedynie pod uprawą pszenicy. Najmniejsze wymycie azotanów z gleby 
piaskowej stwierdzono pod uprawą ziemniaków, największe pod jęczmieniem jarym.

Stężenie potasu w przesączach lizymetrycznych było najwyższe na obiektach gle
by piaskowej, najniższe na gliniastej, co wiązało się ściśle z właściwościami sorpcyj
nymi tych gleb w stosunku do jonów К (tab. 1). Wzrastające nawożenie potasem tylko 
w nieznacznym stopniu różnicowało stężenie tego składnika w przesączach. Liczące 
się straty potasu wskutek wymycia odnieść można jedynie do gleb piaskowych.

Wapń był kationem dominującym w przesączach wszystkich gleb, przy czym 
stężenie tego składnika wzrastało równolegle do stosowanej dawki nawozów. W 
przesączach gleb ugorowanych stężenie wapnia — w stosunku do gleb obsiewanych 
— było zdecydowanie mniejsze. Intensywny odpływ wód z tych obiektów decydo
wał jednak o dużym wymyciu Ca. Wzrastające nawożenie NPK stymulowało wzrost 
stężenia magnezu w przesączach lizymetrycznych i jego wymycie. Szczególnie duże 
straty magnezu na drodze wymywania, wynoszące ok. 93 kg/ha na rok, stwierdzono 
na ugorowanej glebie gliniastej.

Głównym źródłem anionu chlorkowego w przypadku obsiewanych obiektów był 
nawóz potasowy. Kolejny wzrost dawki nawozów powodował w przybliżeniu 
podwojenie lub potrojenie koncentracji chlorków w przesączach oraz odpowiednio 
wzrastające ich wymycie. W przypadku siarczanów nie stwierdzono wyraźnych 
związków między poziomem nawożenia a stężeniem anionów SO4 i ich wymyciem. 
W doświadczeniu lizymetrycznym analizowano również zawartość fosforanów w 
przesączach, jednak przyjętą metodą analityczną jonów tych nie wykrywano [10].

Analiza wód drenarskich. Do wód drenarskich — podobnie jak i do przesączy li
zymetrycznych — przemieszcza się znaczna ilość azotanów. Odnosi się to głównie 
do pól gospodarstw uspołecznionych, nawożonych od wielu lat N w ilości 100 kg/ha 
na rok. Średnie stężenia azotanów mieściły się w przedziale 18-28 mg N na dm3 (tab.
3). Zdecydowanie mniejsze stężenia azotanów notowano w wodach wypływających 
z drenów na polach gospodarstw chłopskich (2-13 mg N na dm3). Przyjmując upro
szczony sposób przeliczenia stężeń składników w wodach na wielkość ich strat [5], 
można z dużym przybliżeniem określić je odpowiednio wartościami 21-33 kg i 2-16 
kg/ha na rok. Wykazane różnice stężeń azotanów w wodach i ich wymycia w zależ
ności od sektora władania ziemią odnoszą się do rozpatrywanych obszarów w okoli
cy Puław. W skali kraju są jednak tereny intensywnego rolnictwa w obydwóch 
wymienionych sektorach i w takim przypadku zacierają się różnice w stratach azota
nów wskutek wymycia. Wieloletnie badania wskazują, że zawartość amonowej for
my azotu w wodach drenarskich nie przekraczała na ogół setnych części mg/dm3. 
Wymywanie azotu amonowego było znikome i może nie być brane pod uwagę w 
ocenie strat tego składnika.

Ze względu na złożony obieg fosforu w wodach w badaniach uwzględniono tyl
ko zawartość rozpuszczalnych fosforanów. Średnie stężenia PO4 we wszystkich ana
lizowanych wodach drenarskich mieszczą się w przedziale 0,08-0,30 mg/dm3. 
Wieloletnie badania wykazały, że zarówno rodzaj, jak też poziom nawożenia fosfo
rem nie wywierały wpływu na przemieszczanie się tego składnika w głąb gleby do 
wód glebowo-gruntowych.



1 0 2 H. Pondel, M. Ruszkowska, S. Sykut, H. Terelak

T a b e l a  3

Stężenia składników w wodach drenarskich (mg/dm3) i przybliżona wartość ich wymycia 
z mikrozlewni drenarskich (kg/ha*rok) —  wartości średnie

Ion concentrations in drainage waters (mg/dm3) and aproximative values of their outflow 
from micro-drainage basins (kg/ha*year) —  mean values

Lata

Obiekt
Treatment N-NO3 PO4 Cl s o 4 Ca Mg К

badań
Investi
gation
years

Gospodarstwa uspołecznione- -Agriculture experimental stations and cooperative farms

ZD —  Osiny
23,3* 0,12 88 107 159 23,6 3,7 1980-1989

21 0,11 79 96 143 21 3

ZD — Pułki
19,1 0,11 71 104 126 15,8 7,0 1980-1989

23 0,13 85 125 151 19 8

WOPR 24,2 0,09 104 168 188 32,7 3,8 1980-1989
—  Końskowola 29 0,11 125 202 226 39 5

WOPR 27,8 0,22 80 98 83 14,5 23,3 1987-1989
—  Łaziska 33 0,26 96 118 100 17 28

Spółdz. Prod. 17,9 0,30 32 138 115 21,2 4,5 1986-1989
Sosnów 21 0,36 38 166 138 25 5

Gospodarstwa chłopskie —  Private farms

Osiny
6,9 0,10 43 82 98 17,5 2,4 1980-1989

8 0,32 52 98 118 21 3

Chrząchówek
8,5 0,08 32 75 60 10,6 3,5 1980-1989

10 0,10 38 90 72 13 4

Końskowola
13,5 0,08 27 113 105 17,6 1,8 1980-1989

16 0,10 32 136 126 21 2

Ożarów
2,0 0,23 19 50 91 20,7 1,8 1980-1989

2 0,28 23 60 109 25 2

Sosnów
7,0 0,10 19 78 84 17,3 1,6 1986-1989

8 0,12 23 94 101 21 2
Wody rowów melioracyjnych —  Waters of amelioration ditches

Kurów 1,1 0,04 25 48 118 24,7 3,6 1980-1989

WOPR 
—  Łaziska 1

1,8 0,17 45 91 81 12,2 4,7 1987-1989

WOPR 
—  Łaziska 2 1,6 0,11 32 75 96 12,6 5,1 1987-1989

Wody studni głębinowych * —  Waters of deep draw wells

ZD —  Osiny 0,2 0,15 9,0 10,6 80 15,6 6,6 1984-1989

ZD —  Pułki 0,2 0,16 7,5 17,0 100 19,3 4,6 1984-1989

WOPR 
—  Łaziska 0,9 0,14 9,0 13,0 81 8,6 2,1 1987-1989

Spółdz. Prod. 
Sosnów

0,2 0,49 6,1 9,6 40 5,9 1,8 1986-1989

— Stężenie —  concentration.
—  Wymycie — leaching.

ZD, WOPR —  Agriculture experimental stations, Spółdz. Prod. — Cooperative farms.
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Wody wypływające z drenów odwadniających gleby gospodarstw uspołecznio
nych zawierały wyższe stężenia potasu niż wypływające z pól gospodarstw chłop
skich. Obliczone roczne straty tego składnika, z wyjątkiem pól w Łaziskach, 
określono w pierwszym przypadku wartościami 4-7 kg, a w drugim 2-3 kg/ha na rok. 
Koncentracja jonów chlorkowych wykazywała wyraźnie dodatni związek z pozio
mem nawożenia solą potasową. W składzie chemicznym wód drenarskich — poza 
wymienionymi składnikami dodawanymi do gleby w postaci nawozów — dominują 
jony wapnia i magnezu. Są one równoważone głównie jonami wodorowęglanowymi, 
siarczanowymi i chlorkowymi. Stężenie tych kationów w wodach, a tym samym 
większe ich straty wskutek wymycia, notowano na obszarach gospodarstw uspołecz
nionych. Duża koncentracja siarczanów w wodach drenarskich i ich straty powodo
wane wymyciem są następstwem imisji związków siarki. Stężenie to jest w pewnym 
stopniu związane również z poziomem nawożenia. Wszystkie analizowane wody 
uzyskiwane z wycieków drenarskich wykazywały odczyn obojętny lub nawet słabo 
zasadowy [5].

Wynoszenie składników z wodami rzeki Bystrej. Wieloletnie wyniki badań wska
zują, że stężenia składników w wodach rzek nie ulegają takim wahaniom, jak w 
przypadku wód drenarskich [2, 6, 7]. Średnie stężenie azotanów w latach 1986-1989

T a be l a  4

Stężenie składników chemicznych w wodzie rzeki Bystrej i ich wymycie z jednostki powierzchni zlewni
—  wartości średnie za lata 1986-1989

Ion concentration in river water and their outflow —  mean values in 1986-1989

N -N 0 3 N -N H 4 PO4 SO4 Cl Ca Mg К

Stężenie —  Concentration (mg/dm3)

1,06 0,10 0,47 33,8 19,1 95,1 15,8 5,3

Odpływ (kg/ha/rok) —  Outflow (kg/ha/year)

1,03 0,10 0,46 32,7 18,5 92,2 15,2 5,1

Powierzchnia zlewni —  282 km2 — Catchment area — 282 km2
Średni roczny przepływ — 0,86 m3/s — Mean year flow —  0,86 m3/s

о
nieznacznie przekraczało 1 mg N-NO3 na dm (tab. 4). W porównaniu z wodami dre
narskimi i przesączami lizymetrycznymi wody rzeki Bystrej zawierały nieco większe 
stężenie azotu amonowego i fosforanów oraz mniejsze stężenie chlorków i siarcza
nów. Spośród kationów największe znaczenie mają jony wapnia, następnie magnezu 
i potasu, przy czym ich stężenia są zbliżone do stwierdzonych w wodach drenar
skich. Wynoszenie składników z jednostki powierzchni dorzecza Bystrej w latach 
badań wynosiło średnio: N-NO3+N-NH4 — 1,13, PO4 — 0,46, К — 5,1, Ca — 92,2, 
Mg — 15,2 kg/ha na rok. Zwraca uwagę fakt, że z wodami rzeki odpływało z jedno
stki powierzchni zlewni więcej fosforu niż wynika to z obliczeń dla obiektów dreno
wanych. Zjawiska tego nie można wiązać ze zwiększonym przemieszczaniem się 
tego składnika z gleb spływem wgłębnym, ale raczej z okresowym wzbogacaniem 
wód rzeki w związki fosforu ze spływów powierzchniowych powodowanych erozją.
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Pewien udział w zanieczyszczeniu wód fosforem może mieć również jego dopływ ze 
ścieków bytowych gospodarstw usytuowanych wzdłuż rzeki.

PODSUMOWANIE

Nawożenie mineralne gleb użytków rolnych w kraju w 1988 r. wynosiło 176 kg 
NPK, w tym N — 72 kg, P2O5 — 45 kg, K2O — 59 kg/ha użytków rolnych. Od wie
lu lat gospodarstwa uspołecznione, w stosunku do chłopskich, zużywają na ogół zde
cydowanie więcej nawozów. Istnieją również znaczne różnice w wysiewie nawozów 
między jednostkami administracyjnymi. Większe dawki nawozów stymulują na 
ogół większe pobranie jonów, stwarzają również zagrożenie związane z przemie
szczaniem się składników, w tym głównie azotanów, z gleb do wód. Straty te są nie
uniknione, jednak ich wielkość może być wyraźnie ograniczona prawidłową 
agrotechniką.

Doświadczenia lizymetryczne wskazują, że stężenia składników, w tym przede 
wszystkim azotanów, zależały od rodzaju gleby i poziomu nawożenia. Większe zu
życie wody przez rośliny intensywniej nawożone decydowało, że wielkość wymycia 
nie zawsze szła w parze z dawką nawozów. O możliwości znacznego wymycia azo
tanów z gleb pól uprawnych do wód glebowo-gruntowych świadczą również wyniki 
analiz wód wypływających z drenów. Istnieje przy tym dodatni związek między po
ziomem nawożenia a stężeniem N-NO3 w tych wodach. Przedstawione roczne warto-

T a b e l a  5

Stężenie składników chemicznych w opadach atmosferycznych oraz wielkość ich dopływu do gleb 
—  wartości średnie za lata 1986-1989

Ion concentration in atmospheric precipitation and the values of their input to soils 
—  mean values in 1986-1989

Składniki Grabów Antopol Grabów Antopol I

Elements mg/dm3 kg/ha/rok — kg/ha/y ear

N - N O 3 0,73 0,78 3,77 4,57

N - NH4 2,65 2,70 13,72 15,78

PO4 0,12 0,11 0,65 0,67

SO4 13,16 16,46 68,11 96,35 1

Cl 6,20 7,48 32,14 43,78 J

Ca 2,57 2,57 13,32 15,03 j

Mg 0,57 0,74 2,96 4,36 J

К 0,60 0,67 3,11 3,93 J

pH —  zakres wahań 
pH —  ranges

3 ,9 -5 ,4 3,7 - 5,6

Opady [mm]
I Precipitation [mm]

518 585
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ści strat tej formy azotu, wynoszące od kilku do dwudziestu kilku kg/ha, ewidentnie 
pogarszają walory użytkowe wód i nie mogą być lekceważone. Okazuje się jednak, 
że straty te mogą być w znacznym stopniu lub niekiedy nawet całkowicie rekompen
sowane dopływem azotu do gleb z opadami atmosferycznymi (tab. 5).

Wyniki doświadczenia lizymetrycznego i analiza składu chemicznego wód dre
narskich nie wskazują, aby przy obecnym poziomie nawożenia fosforem zachodziło 
przemieszczanie się tego składnika z gleb do wód gruntowych. Analizując wyniki 
własne oraz dane z literatury stwierdza się, że ilość fosforu dostającego się do gleby 
z opadami atmosferycznymi przewyższa straty tego pierwiastka powodowane wymy
ciem. Natomiast przy obecnym poziomie nawożenia potasem należy się liczyć z wy
mywaniem tego składnika do wód, szczególnie na glebach piaskowych.

Spośród przytoczonych metod określania strat składników nawozowych z gleb 
do wód na uwagę zasługuje doświadczenie lizymetryczne oraz analiza składu che
micznego wód drenarskich. Ustalone wielkości wymycia azotanów z przesączami li- 
zymetrycznymi w stosunku do strat zachodzących w naturalnych warunkach 
polowych mogą być nieco zawyżone. Należy zaznaczyć, że skład jonowy wód dre
narskich jest najlepszym jakościowym wskaźnikiem ich zanieczyszczenia składnika
mi nawozów. Przyjmując tę metodę oceny, pewną wątpliwość może nasuwać sposób 
obliczenia wielkości strat tych składników z jednostki powierzchni. Ponadto metoda 
ta może być stosowana na obiektach meliorowanych, związanych na ogół z glebami 
wytworzonymi z utworów zwięzłych.

Wyniki badań wskazują, że wielkość wynoszenia jonów o znaczeniu nawozo
wym, zwłaszcza azotu i fosforanów, wraz z wodami rzeki nie może stanowić podsta
wy do oceny strat tych składników z jednostki powierzchni zlewni rolniczej. Na 
przykładzie dorzecza Bystrej i innych [2, 7] stwierdza się, że obliczone tym sposo
bem straty azotu są znacznie zaniżone, a fosforu nieco zawyżone w stosunku do ocen 
wcześniej omówionych. Wszystkie zastosowane metody wskazują, że wapń i ma
gnez mogą być wymywane z gleb do wód w dużych ilościach.
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Г. ПОНДЕЛЬ, М. РУШКОВСКА, С. СЫКУТ, Г. ТЕРЕЛЯК

ВЫМЫВАНИЕ УДОБРИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОКУЛЬТУРЕННЫХ ПОЧВ 
НА ФОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА АГРОТЕХНИКИ УДОБРЕНИЯ

И ПОЧВОВЕДЕНИЯ

Институт агротехники удобрения и почвоведения, Пулавы 

Резюме

Целью проведенных исследований было определение потерей удобрительных элементов 
из почвы, с учетом: анализа фильтратов, получаемых в лизиметрическом опыте с 3 видами почв 
(песчаная, лессовая и суглинистая) с дифференцированным минеральным удобрением и спосо
бом использования; анализа дренажных вод, получаемых с полей интенсивно удобряемых 
(обобществленные хозяйства) и с полей крестьянских хозяйств, в которых применяется низшее 
удобрение; ионного стока элементов с водами водотоков в сельскохозяйственных бассейнах.

Результаты исследований указывают на то, что в периодах со сравнимыми погодными 
условиями, определение этих потерей зависело от принятого метода измерения. В случае ни
тратов большие их потери обнаружены путем анализа лизиметрических фильтратных и дре
нажных вод, низшие при учете измерения отведенных ионов водами водотоков из 
сельскохозяйственных бассейнов. Применение двух первых из указанных методов показало во
зможность вымывания азота, величина которого связана со способом использования почв, их 
типом у  уровнем удобрения. Самые большие потери элементов, главным образом, нитратов, об
наружены на неудобряемых и удобряемых объектах лизиметрического опыта. Речной сток не 
вызывал больших потерь ионных форм азота в пересчете на единицу площади исследуемых во
досборов. Полученные результаты свидетелствуют о малой степени миграции фосфатов из 
почв в почвенно-грунтовые воды.

Более заметное вымывание калия обнаружено на объектах песчаных почв. Атмосферные 
осадки были важным источником притока в почвы соединений азота, по отношению ж е к сое
динениям кальция и магния они были выщелачивающим фактором, ведущим к их большим по
терям.
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LEACHING OF FERTILIZER NUTRIENTS FROM CULTIVATED SOILS BASED ON 
RESEARCHES CARRIED OUT BY THE INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND  

CULTIVATION OF PLANTS

Institute of Soil Science and Cultivation of Plants, Puławy 

S u m m a r y

The aim of the study was to determine fertilizer nutrient losses from soils as estimated by the follo
wing analysis of leachates from lysimeter experiments run on soils derived from sand, loess and loam at 
different fertilization and utilization; analysis of drainage waters obtained from intensively fertilized state 
farm fields and from pessants’ fields receiving smaller fertilizer dressings; ionic runoff of nutrients car
ried away in watercourses draining basins.

Weather conditions being similar, the data relating to element losses depend on the method used. 
Higher nitrogen losses were obtained for lysimeter leachates and drainage waters from fields than those
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found by measuring ionic runoff in watercourses of agricultural basins. The use of the former two me
thods indicates nitrogen leaching potential, the magnitude of which is related to soil utilization, soil type 
and fertilization rate. The highest nutrient losses, mostly those of nitrates, were found in fallowed and 
nonfertilized treatments of the lysimeter experiment. Nutrients carried away in watercourses did not acco
unt for any appreciable losses of ionic forms of nitrogen per unit drainage area. The results obtained indi
cate that there was little migration of phosphates from the soil to soil waters and ground waters.

Higher amounts of potassium were leached away from treatments involving sandy soil. Precipitation 
supplemented substantial amounts of nitrogen to the soil but in the case of calcium and magnesium it was 
a leaching factor leading to heavy losses of those nutrients.
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