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W STĘP

Zdolność gleby do zaspokajania potrzeb życiowych roślin w składniki pokar
mowe jest z reguły oceniana na podstawie testów chemicznych z użyciem różnych 
roztworów ekstrakcyjnych [Westerman 1990]. Wyboru testów dokonuje się na 
podstawie zgodności ich wyników ze wskaźnikami roślinnymi oraz prostoty i 
kosztu postępowań laboratoryjnych, a także utrwalonej tradycji posługiwania się 
określonym testem, co umożliwia porównywanie wyników w długich okresach 
[Fotyma 1977]. W Polsce do oznaczania w glebie przyswajalnych form fosforu i 
potasu stosuje się wyciąg mleczanowy Al według metody Egnera-Riehma, do 
oznaczania przyswajalnych form magnezu -  wyciąg 0,02 mol/dm CaCl2 wg 
metody Schachtschabela, a odczyn gleby oznaczany jest w 1 mol/dm KC1 
[Zbiorowa 1980]. Testy te są dobrze skalibrowane i włączone w systemy doradz
twa nawozowego (np. system NAW-2), a wieloletnie ich stosowanie wytworzyło 
określone przyzwyczajenia zarówno w laboratoriach chemiczno-rolniczych, jak i

*Praca wykonana w ramach realizacji projektu badawczego KBN nr 5S30200405 pt. Opracowanie me
tody określania żyzności gleby i stopnia jej degradacji chemicznej.
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u użytkowników. Do oznaczania przyswajalnych form azotu Nmin zaleca się 1 % 
roztwór K2SO4 [Fotyma 1990]. Wadą testów jest używanie kilku różnych roztwo
rów ekstrakcyjnych oraz stosunkowo duży koszt odczynników i sączków. W 
Europie Zachodniej prowadzone są prace nad testem uniwersalnym pozwalają
cym na zastosowanie wspólnego wyciągu ekstrakcyjnego dla oznaczania podsta
wowych składników mineralnych [Houba i in. 1992]. Polska została włączona do 
tych prac dzięki projektowi badawczemu KBN oraz projektowi Copernicus finan
sowanemu przez Unię Europejską. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań 
nad porównaniem przydatności testów klasycznych i testu z 0,01 mol/dm CaCl2 
do oznaczania odczynu gleby i jej zasobności w przyswajalne formy fosforu, 
potasu, magnezu. Wstępne wyniki badań nad przydatnością testu CaCl2 do ozna
czania zawartości rozpuszczalnych form azotu w glebie były przedmiotem wcześ
niejszej publikacji [Fotyma, Szewczyk 1994].

METODYKA BADAŃ

W celu porównania testów przeprowadzono w latach 1993-1995 doświadcze
nie inkubacyjno-wazonowo-laboratoryjne, w którym użyto dwóch substratów 
glebowych pochodzących z warstwy ornej gleb (tab. 1).

Substraty, zwane dalej w uproszczeniu glebami, inkubowano przez 5 miesięcy 
(od połowy listopada 1993 r. do połowy kwietnia 1994 r.) z 4 dawkami węglanu 
wapniowego (seria pH), z 4 dawkami fosforanu jednowapniowego (seria P), z 4 
dawkami chlorku potasowego (seria K) i z 4 dawkami siarczanu magnezowego 
(seria Mg). Dawki składników wyznaczono napodstawie preinkubacji 100 g gleby 
przez 1 miesiąc w celu uzyskania 5 poziomów odczynu i zawartości przyswajal
nych form P, K, Mg zgodnie z liczbami granicznymi przyjętymi dla klasycznych 
metod ekstrakcyjnych. W seriach P, К i Mg połowę gleb zwapnowano dawką 
węglanu wapniowego dla uzyskania pH 5,0, a połowę dawką węglanu wapniowe
go dla uzyskania pH 6,0. W serii pH połowę gleb pozostawiono bez nawożenia P, 
K, Mg, a do połowy zastosowano odpowiednie nawozy (sole) tak, aby doprowa
dzić do wysokiej zawartości tych składników w glebach. W ten sposób w każdej 
serii uzyskano po 20 gleb (5 poziomów składnika x 2 gleby x 2 poziomy pH lub 
zawartości P, K, Mg), którymi napełniono w 12 powtórzeniach standardowe 
wazony Mitscherlicha o pojemności 7 kg powietrznie suchej masy gleby. Wiosną 
do połowy wazonów w serii P zastosowano 400 mg P w formie fosforanu 
jednowapniowego, do połowy wazonów serii К zastosowano 1216 mg К w formie 
KC1, a do połowy wazonów serii Mg 600 mg Mg w formie siarczanu magnezo
wego. Połowę wazonów obsiano jęczmieniem jarym, a połowę kukurydzą. W 
okresie wegetacji do wszystkich wazonów stosowano w 4 dawkach ogółem 1500 
mg N pod jęczmień i 2500 mg N pod kukurydzę w formie mieszaniny azotanu 
wapniowego i azotanu amonowego. Oznaczono plon końcowy roślin oraz zawar
tość w nim podstawowych składników mineralnych. Jako wskaźniki roślinne 
traktowano: plon względny suchej masy i zwyżkę plonu z wazonów z nawożeniem 
wiosennym. Po zakończeniu inkubacji oraz po sprzęcie roślin z doświadczenia 
pobrano zbiorcze próby gleby z wazonów i oznaczono w nich odczyn i zawartość 
przyswajalnych form P, K, Mg metodami klasycznymi [Zbiorowa 1980] oraz 
metodą z 0,01 mol/dm CaCl2 [Houba i in. 1993]. Wyniki opracowano statysty
cznie z zastosowaniem analizy wariancji i rachunku regresji i korelacji, korzysta-
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TABELA 1. Charakterystyka substratów glebowych -  TABLE 1. Soil characteristics

Gleba [%
cząst.
<0,02

pH i zawartość składników -  pH and element contents [mg/kg gleby -  of soil]

Soil pH P К Mg
mm] KCl CaCb Egner CaCh Egner CaCh Scha. СаС12

Lekka, 16 4,08 4,50 9,1 1,74 33,2 20,7 21,5 18,0

Śred 22 4,07 4,60 13,5 0,43 48,9 44,0 16,5 17,0
nia, gl,

jąc ze standardowego pakietu STATGRAPH 6 plus. W pracy przedstawiono 
jedynie wyniki przetworzone, służące weryfikacji hipotezy zerowej zakładającej 
równoważność porównywanych testów glebowych. Sprawozdawcza (znacznie 
obszerniejsza) część badań może być na życzenie udostępniona przez autorów.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Korzystając z obszernego materiału analitycznego wyznaczono przede wszy
stkim korelacje i regresje wyników oznaczeń glebowych uzyskanych porównywa
nymi testami. Obliczeń dokonano oddzielnie dla wyników uzyskanych po 
inkubacji i po zbiorze roślin oraz dla ich sumy. Odpowiednie współczynniki 
korelacji i regresji przedstawiono w tabeli 2. Zgodność wyników dla porównywa
nych testów maleje w kierunku:

zawartość magnezu=zawartość potasu < odczyn pH < zawartość fosforu.
Dla magnezu współczynniki kierunkowe równań regresji mają wartości bli

skie 1, a istotność wyrazów wolnych nie została z wystarczającym prawdopodo-

TABELA 2. Współczynniki korelacji i regresji dla porównywanych metod analizy gleby 
TABLE 2. Correlation and regression indices for comparison of soil analysis methods

Test Termin pobrania prób i ich liczebność --  Sampling time and sample number (n)
po inkubacji n= 
after incubation

40 po zbiorze n=80 
after harvesting

łącznie n- 
both

=120

R a* b* R a b R a b
Mg 0,99 0,75 0,99 0,93 4,83 0,90 0,95 3,83 0,94

0,70** 0,00 0,05 0,00 0,04 0,00
К 0,97 -10,96 0,95 0,98 -3,75 0,80 0,99 -7,09 0,93

0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pH 0.99 1,43 0,78 0,72 1,41 0,74 0,95 1,14 0,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 0,76 -1,03 0,083 0,82 -1,53 0,10 0,79 -1,23 0,09
0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* -  współczynniki równania -  indices of regression Y = a + bX, gdzie -  where Y -  wynik oznaczenia 
-  analysis result 0,01 mol/dm3 CaCl7, X -  wynik oznaczenia testem klasycznym -  result of classic 
analysis, ** -  poziom istotności współczynnika regresji -  confidence level of regression index.
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RYSUNEK 1. Zależność pomiędzy wynikami oznaczeń metodą z CaCl? (Y) a metodami aktualnie
stosowanymi (X)

FIGURE 1. Relation between results of analysis with CaCh (Y) and with present used methods (X)
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bieństwem potwierdzona. Odpowiednia prosta regresja (rys. 1 a) przechodzi zatem 
praktycznie przez punkt przecięcia osi współrzędnych, zaś metody Schachtscha- 
bela oraz z 0,01 mol/dm CaCl2 są równoważne. Nie budzi to zresztą zdziwienia, 
gdyż obydwa wyciągi różnią się w niewielkim stopniu tylko siłą jonową.

Dla potasu wartość współczynników kierunkowych równań regresji są również 
zbliżone do jedności, ale wyrazy wolne równań mają dosyć duże wartości ujemne, 
a istotność ich została potwierdzona statystycznie. Testem chlorkowym wykrywa 
się zatem mniejsze (rys. Ib), ale proporcjonalne do testu Egnera-Riehma ilości 
potasu przyswajalnego w glebie. Jak wynika z innych badań [Houba i in. 1986], 
test chlorku wapnia daje lepsze przybliżenie zawartości potasu wymiennego niż 
test Egnera-Riehma.

Wartość współczynnika kierunkowego prostej regresji dla odczynu wynosi ok. 
0 ,8, ale wyraz wolny równania ma znak dodatni i jego istotność została w modelu 
liniowym udowodniona. W konsekwencji przy niskich wartościach pH pomiar ich 
w CaCl2 daje wartości nieco niższe od pomiaru w KC1. W zakresie odczynu słabo 
kwaśnego i obojętnego obydwa testy odczynu dają takie same wartości pH (rys. 
lc). Pomiar wartości pH w roztworze chlorku wapniowego jest powszechnie 
przyjęty w krajach, w których przeważają gleby o uregulowanym odczynie 
[Houba i in. 1986]. Przy niskich wartościach pH wyciąg chlorku wapnia, o małej 
sile jonowej, daje wyniki podobne do uzyskiwanych w wodzie.

Najmniejszą zgodność oznaczeń dokonywanych w roztworze Egnera-Riehma 
i w roztworze 0,01 mol/dm СаС12 stwierdzono dla fosforu. Współczynnik kie
runkowy prostej regresji ma wartość poniżej 0 ,10, a wyraz wolny jest ujemny, 
jakkolwiek jego istotność nie została potwierdzona statystycznie. W konsekwencji 
testem chlorkowym wykrywano znacznie poniżej 10% ilości fosforu przechodzą
cej do roztworu Engera-Riehma, a zgodność obydwu testów, szczególnie przy 
niskiej zawartości fosforu przyswajalnego, była niezadowalająca (rys. Id). Z 
uwagi na mnogość związków fosforu występujących w glebach i złożone ich 
przemiany, liczba testów na oznaczanie fosforu przyswajalnego jest bardzo duża 
i muszą być one dobierane do danych gleb określonego terenu [Fotymaiin. 1987]. 
Testy, w których wykorzystuje się "łagodne" roztwory ekstrakcyjne, jak woda czy 
słabe roztwory soli obojętnych, są z reguły stosowane w krajach o intensywnym 
rolnictwie, w których od wielu lat stosowano duże dawki nawozów fosforowych 
[Pauuw 1969].

Kolejnym, przyjętym kryterium porównywania badanych testów był stopień 
wykrywalności ilości składnika dodawanego do gleby (proces inkubacji) i ilości 
pobranego z gleby przez uprawiane w wazonach rośliny (doświadczenie wegeta
cyjne). Ilości te korelowano ze zmianami zawartości określonego składnika w 
glebie oznaczonej obydwu testami. Do opisu obydwu zależności najlepiej nada
wała się funkcja liniowa.

Zmiany zawartości przyswajalnego magnezu w glebie były ściśle skorelowane 
z ilościami dodanego lub pobranego z gleby składnika (tab. 3).

Obydwa testy w jednakowym stopniu odzwierciedlają zmiany zawartości 
przyswajalnego magnezu w glebie spowodowane dodatkiem nawozów magnezo
wych lub pobieraniem tego składnika przez uprawiane rośliny. Na każdy miligram 
dodanego do gleby magnezu wykrywa się po okresie inkubacji 0,47 mg Mg w 
wyciągu Schachtschabela lub w wyciągu chlorku wapnia. Każdy miligram pobra
nego z gleby przez rośliny magnezu powoduje natomiast spadek zawartości 
przyswajalnej formy tego składnika o ok. 1,70 mg Mg.
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TABELA 3. Współczynniki korelacji i regresji dla zmian zawartości przyswajalnego magnezu 
w glebie zależnie od dodanej lub pobranej z gleby ilości składnika 

TABLE 3. Correlation and regression indices for changes of available Mg content in soil 
dependent on Mg amount added to or taken up from soil

Test glebowy 
-  soil test Y 
[mg Mg/ kg 
gleby -  of soil]

X -  Mg [mg/kg gleby -  of soil]
dodany do gleby -  added to soil pobrany z gleby -tak e n  up from soil

R a* b* R a b
Schachtschabela 0,99 -6,20 0,47 -0,85 13,41 -1,70

0,00** 0,00 0,05 0,00
0,01 mol/dm-5 CaCb 0,97 -4,35 0,47 -0,91 13,59 -1,75

0,09 0,00 0,01 0,00

* współczynniki równania regresji liniowej -  indices of regression Y = a + bX, gdzie -  where Y -  zmiana 
zawartości Mg oznaczonej danym testem -  a change of Mg content defined with test, X -  ilość dodanego 
lub pobranego z gleby Mg -  Mg amount added to or taken up from soil; ** poziom istotności współczynni
ków regresji -  confidence level of regression index

Zmiany zawartości w glebie przyswajalnego potasu były również bardzo ściśle 
skorelowane z ilością dodanego w nawozach lub pobranego przez rośliny tego 
składnika (tab. 4).

Podobnie jak w przypadku magnezu obydwa testy stanowiły bardzo dokładny 
miernik stopnia wzbogacenia lub zubożenia gleby w potas. Na każdy miligram 
potasu dodanego w formie nawozów lub pobranego z gleby przez rośliny upra
wiane w wazonach stwierdzono przyrost lub ubytek zawartości przyswajalnego 
potasu w glebie o ok. 0,80 mg K. Proste regresji dla obu metod były w stosunku 
do siebie przesunięte o wartość wyrazów wolnych, które nie są jednakowe. 
Istotność tych wyrazów nie została jednak potwierdzona statystycznie i można 
przyjąć, że wszystkie proste wychodzą z punktu przecięcia osi współrzędnych.

TABELA 4. Współczynniki korelacji i regresji dla zmian zawartości przyswajalnego potasu w 
glebie zależnie od dodanej lub pobranej z gleby ilości składnika 

TABLE 4. Correlation and regression indices for changes of available К content in soil 
dependent on К amount added to or taken up from soil

Test glebowy 
Soil test Y 
[mg К/ kg 
gleby -  of soil]

X -  К [mg/kg gleby - of soil]
dodany do gleby - added to soil pobrany z gleby -  taken up from soil

R a* b* R a b

Egnera-Riehma 0,96 5,42 0,87 -0,95 2,45 -0,82
0,31** 0,00 0,74 0,00

0,01 mol/dm^ 0,97 1,39 0,85 -0,94 11,82 -0,81
CaCl2 0,97 0,00 0,14 0,00
* -  objaśnienia jak w tabeli 3 -  explanations as in Table 3.
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TABELA 5. Współczynniki korelacji i regresji dla zmian zawartości przyswajalnego fosforu w 
glebie zależnie od dodanej lub pobranej z gleby ilości składnika 

TABLE 5. Correlation and regression indices for changes of available P content in soil depend
ent on Mg amount added to or taken up from soil

Test glebowy 
Soil test Y 
[mg Р/ kg 
gleby -  of soil]

: -  P [mg/kg gleby -  of soil]
dodany do gleby - added to soil pobrany z gleby -  taken up from soil

R a* b* R a b

Egnera-Riehma 0,92 -2,08 0,66 -0,77 5,24 -1,09
0,62* * 0,00 0,24 0,00

0,01 mol/dm3 0,79 -0,86 0,061 -0,76 2,07 -0,15
CaCl2 0,22 0,00 0,01 0,00

* -  objaśnienia jak w tabeli 3 -  explanations as in Table 3.

W porównaniu z testami dla magnezu i potasu, obydwa testy dla fosforu były 
w słabszym (jakkolwiek wysoce istotnym) stopniu skorelowane z ilością składni
ka dodawaną w nawozach lub pobieraną z gleby przez rośliny (tab. 5). Test chlorku 
wapnia okazał się pod tym względem nieco gorszy i znacznie mniej czuły od testu 
Egnera-Riehma. Na każdy miligram dodanego do gleby w nawozach fosforu 
stwierdzono przyrost zawartości tego składnika o 0,66 mg P według metody 
Egnera-Riehma i tylko o 0,061 mg P oznaczanego w wyciągu chlorku wapnia. 
Analogicznie na każdy miligram fosforu pobranego z gleby przez rośliny stwier
dzano ubytek zawartości przyswajalnej formy określonej metodą Egnera-Riehma 
o 0,94 mg P, a dla testu 0,01 mol/dm CaCl^ tylko o 0,14 mg P.

Zmiany wartości pH były również ściśle skorelowane z wielkością dawek 
nawozów wapniowych zastosowanych przed inkubacją gleby (tab. 6). Ze zrozu
miałych względów nie analizowano natomiast w sposób ilościowy przyczyn 
zmian wartości pH w trakcie wegetacji roślin, chociaż zmiany takie oczywiście 
wystąpiły.

Na każdy miligram Ca dodanego na 1 kg gleby stwierdzano wzrost wartości 
pH o 0 ,004 jednostki dla testu 
chlorku potasu i i o 0,003 jedno
stki pH dla testu chlorku wapnia.

Dla obydwu porównywa
nych testów zasobności gleby 
przeprowadzono klasyczne po
stępowanie kalibracyjne w od
niesieniu do wskaźników roś
linnych. Jako wskaźniki roślinne 
traktowano plon (względny lub 
bezwzględny) suchej masy i po
branie składnika z plonem roślin 
uprawianych w wazonach bez 
dodatkowego nawożenia oraz 
zwyżkę plonu roślin uzyskaną 
pod wpływem świeżego nawo
żenia. Do opisu tych zależności

TABELA 6. Współczynniki korelacji i regresji dla 
zmian wartości pH zależnie od ilości dodanego 

węglanu wapniowego 
TABLE 6. Correlation and regression indices of pH va

lue changes dependent on amount of added СаСОз

Test glebowy 
soil test -  Y

X -  dodany węglan wapniowy 
[mg Ca/kg gleby -  of soil]

pH R a* b*
1,0 mol/dm3 0,94 -0,10 0,0041
KC1 0,04** 0,00
0,01 mol/dm3 0,96 -0,00 0,0033
CaCl2 0,96 0,00
* - objaśnienia jak w tab. 3 -  explanations as in Table 3.
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TABELA 7. Współczynniki korelacji i regresji dla kalibracji testów fosforu przyswajalnego 
TABLE 7. Correlation and regression indices for calibration procedures for tests of available P

Wskaźnik roślinny Y 
Plant index -  Y

X -  współczynniki korelacji i regresji dla testu 
X -  correlation and regression indices for tests

Egner-Riehm 0,01 mol/dm-СаСЬ
R a* b* R a 6

Plon względny 0,87 -58,69 32,99 0,74 56,72 16,23
Relative yield [%] 0,00 0,00 0,00 0,00
Przyrost plonu 
Yield increase

-0,77 271,07
0,00

-57,93
0,00

-0,64 71,26
0,00

-30,36
0,00

[mg s.m./kg 
gleby -  of soil]
Pobranie P 0,91 -34,05 16,22 0,89 20,88 10,08
P uptake 
[mg/kg
gleby -  of soil]

0,00 0,00 0,00 0,00

* -  a,b współczynniki równania -  a,b indices for equation: Y=a+b ln X; Y -  wartość wskaźnika roślinnego -  
value of plant index, X -  zawartość fosforu przyswajalnego -  available P content [mg P/kg gleby -  of soil]

w większości przypadków najlepiej dopasowana statystycznie była funkcja linio
wa w postaci logarytmicznej.

Zwiększenie zawartości fosforu w glebie i dodatkowe nawożenie fosforem 
powodowało znaczne zwyżki plonów jęczmienia i kukurydzy oraz wzrost pobra
nia składnika przez rośliny. Kalibracji testów dla fosforu dokonywano zatem w 
sposób prawidłowy w warunkach dużej efektywności działania tego składnika. W 
tabeli 7 zamieszczono współczynniki korelacji i regresji dla porównywanych 
testów i przyjętych wskaźników roślinnych.

Dwa pierwsze ze wskaźników umożliwiają wyznaczenie optymalnej zawar
tości fosforu przyswajalnego w glebie, tzn. skalibrowanie odpowiedniego testu 
(rys. 2 a-d). Za optymalną przyjęto taką zawartość fosforu, przy której uzyskiwano 
95% plonu względnego roślin lub przy której przyrost plonu uzyskany pod 
wpływem nawożenia gleby w wazonach osiągnął wartość zero. Dla obydwu metod 
kalibracji optymalne zawartości fosforu okazały się zaskakująco zgodne i wyno
siły odpowiednio 105 mg P/kg gleby (kalibracja na podstawie plonu względnego) 
i 108 mg P/kg gleby (kalibracja na podstawie przyrostu plonu) dla metody 
Egnera-Riehma oraz 10,6 i 10,5 P/kg gleby dla metody z 0,01 mol/dm CaCl2.

Trzeci ze wskaźników (tab. 7), mimo najściślejszej korelacji z wynikami 
testów glebowych, nie może posłużyć do ich kalibracji, gdyż pobieranie przez 
rośliny fosforu stale wzrastało w miarę poprawy zasobności gleby w ten składnik. 
W związku z tym zrezygnowano z graficznego przedstawienia tej zależności. 
Warto jednak podkreślić, że wskaźnik ten, podobnie zresztą jak dwa poprzednie, 
był w słabszym stopniu skorelowany z ilością fosforu przechodzącą do roztworu 
chlorku wapnia niż z ilością przechodzącą do roztworu Egnera-Riehma. General
nie można zatem stwierdzić, że w odniesieniu do fosforu wyniki postępowania 
kalibracvjnego wskazują na wyższość testu Egnera-Riehma nad testem 0,01 
mol/dm CaCl2.
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RYSUNEK 2. Kalibracja testu fosforu przyswajalnego wg Egnera-Riehma i CaCh dla a,b -  plonu
względnego i c,d -  przyrostu plonu 

FIGURE 2. Calibration of test of available phosphorus by Egner-Riehm and CaCh for a,b -  relative
yield and c,d -  yield increase
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TABELA 8. Współczynniki korelacji i regresji dla kalibracji testów potasu przyswajalnego 
TABLE 8. Correlation and regression indices for calibration procedures for tests of available К

Wskaźnik roślinny Y 
Plant index -  Y

X -  współczynniki korelacji i regresji dla testu 
X -  correlation and regression indices for tests

Egner-Riehm 0,01 mol/dm- CaCL,
R a* b* R a ь -

Plon względny 
Relative yield [%]

0,91 -68,34
0,00

29,90
0,00

0,91 -39,78
0,00

24,92
0,00**

Przyrost plonu 
Yield increase 
[mg s.m./kg 
gleby -  of soil]

-0,89 290,25
0,00

-53,54
0,00

-0,92 240,97
0,00

-45,18
0,00**

Pobranie К 
К uptake 
[mg/kg
gleby -  of soil]

0,92 -345,71
0,00

104,47
0,00

0,92 -236,60
0,00

85,31
0,00

* -  jak w tabeli 7 -  as in Table 7; ** -  poziom istotności współczynników regresji -  confidence 
level of regression coefficient.

Podobnie jak w przypadku fosforu, nawożenie potasem okazało się wysoce 
efektywne i pod wpływem tego składnika, stosowanego zarówno przed okresem 
inkubacji, jak i bezpośrednio przed siewem roślin, uzyskano znaczne zwyżki plonu 
i pobrania potasu z plonem jęczmienia i kukurydzy. Spełniony został tym samym 
warunek wiarygodnej kalibracji testów glebowych w odniesieniu do potasu przy
swajalnego (tab. 8).

Na podstawie plonu względnego i przyrostu plonu wyznaczono optymalne 
zawartości potasu przyswajalnego w glebie (rys. 3 a-d). Dla obydwu porównywa
nych testów i metod kalibracji zawartości te okazały się bardzo zgodne i wynosiły 
odpowiednio: 236 mg K/kg gleby (dla plonu względnego) i 226 mg K/kg gleby 
(dla przyrostu plonu) w teście Egnera-Riehma oraz odpowiednio 223 i 207 mg 
K/kg gleby w teście chlorku wapnia. Pobranie potasu z plonami roślin najściślej 
korelowało z wartościami testów glebowych. Przy znanej skłonności roślin do 
luksusowego pobierania potasu, ten wskaźnik roślinny nie mógł jednak posłużyć 
do kalibracji wartości porównywanych testów i zrezygnowano z graficznego 
przedstawienia odpowiedniej zależności.

Wpływ wzbogacenia gleby w magnez i bezpośredniego nawożenia roślin tym 
składnikiem był bardzo niewielki i nie udowodniono zależności między wielko
ścią plonów (bezwzględnych i względnych) jęczmienia i kukurydzy a wartościami 
testów glebowych dla magnezu. Udowodniono natomiast zależności między 
przyrostem plonu a wartościami testów oraz pobraniem magnezu z plonem a 
wartościami testów. Pierwsza z tych zależności była najlepiej opisana wykorzy
stywaną dotychczas funkcją liniową w formie logarytmicznej, a druga funkcją 
potęgową (tab. 9).

Wyznaczenie optymalnej zawartości magnezu przyswajalnego w glebie było 
możliwe tylko na podstawie wskaźnika przyrostu plonu (rys. 4 a-b). Optymalna 
zawartość magnezu dla obydwu porównywanych testów była dosyć podobna i 
wynosiła odpowiednio 164 mg Mg/kg gleby w teście Schachtschabela i 145 mg 
Mg/kg gleby w teście 0,01 mol/dm CaCl2.
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RYSUNEK 3. Kalibracja testu potasu przyswajalnego metodą Egnera-Riehma i CaCh dla: a,b -  plo
nu względnego i c,d -  przyrostu plonu 

FIGURE 3. Calibration of test of available potassium by Egner-Riehm and CaCh for : a,b -relative
yield and c,d -  yield increase
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TABELA 9. Współczynniki korelacji i regresji dla testów magnezu przyswajalnego 
TABLE 9. Correlation and regression indices for tests of available Mg

Wskaźnik X -  współczynniki korelacji i regresji dla testu
roślinny Y X -  correlation and regression indices for tests
Plant i ndex- Y Schachtschabela 0,01 mol/dm-CaCl0

R a b R a i r
Przyrost plonu -0,65 51,77* -10,14* -0,70 59,43 -11,93
Yield increase 0,00 0,00 0,00 0,00
[mg s.m./kg
gleby -  of soil]
Pobranie Mg 0,85 1,54** 0,48** 0,89 1,25** 0,55**
Mg uptake 0,00 0,00 0,00 0,00
[mg/kg
gleby -  of soil]
* współczynniki funkcji liniowej -  indices of equation: Y=a+b ln X; ** współczynniki funkcji 
potęgowej -  indices of equation: Y=a Хл b, gdzie wyraz wolny -  where free term = log a

RYSUNEK 4. Kalibracja testu magnezu przyswajalnego metodą: a -  Schachtschabela i b -  CaCh dla
przyrostu plonu

FIGURE 4. Calibration of test of available magnesium by: a -  Schachtschabel and b -  CaCh
for yield increase
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Wapnowanie gleby w wazonach z pełnym nawożeniem P, К i Mg nie miało 
istotnego wpływu na wielkość plonów roślin. W wazonach bez nawożenia P, К i 
Mg otrzymano wprawdzie pod wpływem wapnowania duże względne zwyżki 
plonów, zwłaszcza jęczmienia, ale wielkość uzyskanych plonów była tak mała, 
że zrezygnowano z postępowania kalibracyjnego w stosunku do wartości pH.

WNIOSKI

1. Uniwersalny test chlorku wapnia okazał się równorzędny z testami klasycz
nymi przy oznaczaniu pH gleby oraz jej zasobności w potas i magnez przyswajal
ny. Dla wymienionych składników test ten nie wymaga nowej kalibracji.

2. W świetle kilku zastosowanych metod oceny test chlorku wapnia dla fosforu 
ustępuje wyraźnie testowi Egnera-Riehma i jest od niego znacznie mniej czuły. 
Test ten, po dopracowaniu, musi być oddzielnie skalibrowany.
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A COMPARISON OF USEFULNESS OF DIFFERENT 
METHODS OF DETERMINATION SOIL pH AND CONTENT 

OF AVAILABLE FORMS OF PHOSPHORUS, POTASSIUM 
AND MAGNESIUM

Institute of Soil Science and Plant Cultivation of Puławy

SUMMARY

On the base of incubation-pot-laboratory experiments the common soil tests for pH, P, К and Mg 
availability used in Poland were compared with the 0.01 mol/dm3 CaCh method of soil extraction. The 
comparison was done on the ground of three independent indices: simple correlation between the date 
for the assessed tests, the correlation and regression of the differences in test value and the quantity of 
the element supplemented to the soil as fertilizer or taken up by the plants grown in pots, classical 
calibration procedure in respect to biological indices (yield, nutrient uptake). In the light soils the common 
soil test for pH (in 1.0 mol/dm3 KC1), potassium (Egner-Riehm method) and Mg (Schachtschabel 
method) proved to be very closely correlated with 0.01 mol/dm3 CaCh test with the slope of the regression 
equation near 1. The common.soil test for P (Egner-Riehm method) was poorly correlated with 0.01 
mol/dm3 CaCh with the recovery coefficient for this method of only 10% in comparison to Egner-Riehm 
test. Further work is recommended for the adaptation of 0.01 mol/dm3 CaCh method in respect to 
estimation of phosphorus availability in Polish soils.
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